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SENTENÇA

 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

 em face de RAIMUNDA DE ARAÚJO SILVA, FARMALEV ? RDM DROGARIA E

, todos qualificados.COMÉRCIO LTDA. e MERCK S/A

Em síntese, alega a parte autora que em 18/03/2015 adquiriu da primeira requerida

duas caixas do medicamento Levotiroxina, fabricado pela segunda requerida.

Acrescenta que após ter ingerido seis comprimidos do mencionado remédio, sofreu

algumas reações, e foi internada no Hospital Municipal de Cromínia, momento em que

constatou que o medicamento estava com prazo de validade vencido.

Ao final, requer a condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos

sociais, morais e materiais.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 14/30.

No despacho de fls. 49/50, foi concedido o benefício da gratuidade da justiça.

A requerida Merck S/A apresentou contestação às fls. 89/111, acompanhada dos

documentos de fls. 112/122. Nesta, alega preliminarmente a inépcia e ilegitimidade ativa em

relação ao pedido de indenização por danos sociais. No mérito, refuta os argumentos da inicial e

pleita a improcedência dos pedidos iniciais.

A ré Farmalev ? RDM Drogaria e Comércio Ltda apresentou defesa às fls. 124/141,

suscitando, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial e ausência de causa de pedir com

relação aos danos sociais, e a nomeação do subscritor da inicial como advogado dativo.

No mérito, refuta os argumentos trazidos na inicial, bem como protestou pela não

inversão do ônus da prova. Requer a apresentação dos receituários médicos, atestando a

internação da autora, tendo em vista a suposta falsidade da assinatura do atestado de fls. 23.
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Ao final, pleita a improcedência dos pedidos inicial, com a condenação da autora em

litigância de má-fé, e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor.

Juntou os documentos de fls. 141/172.

Intimada, a parte autora apresentou réplica às fls. 179/183, repisando os fatos

alegados na inicial.

Na decisão saneadora de fls. 187/190, foi acatada a alegada inépcia quanto à

nomeação do advogado dativo, delimitadas as questões de direito relevantes, bem como

determinada a intimação da farmácia para comprovar sua hipossuficiência financeira.

A Farmalev-RDM Drogaria apresentou os documentos de fls. 195/269.

A ré Merck S/A ratificou a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a

ausência de sua responsabilidade (fls. 271/274).

Na decisão de fls. 277/278, foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça em

favor da ré Farmalev-RDM Drogaria.

Realizada audiência de conciliação (fl. 284), todavia restou frustrado o acordo.

Oficiado, o secretário de saúde do município de Cromínia apresentou o prontuário

médico da autora às fls. 291/294.

Intimadas, apenas as requeridas manifestaram-se às fls. 297/299 e 300/303.

É o suficiente. DECIDO.

 O feito versa sobre matéria eminentemente de direito, sendo que as de fato

foram comprovadas por meio de documentos, sendo dispensável dilação probatória,

instante que passo ao julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, I, CPC.

No que concerne aos danos sociais, estes não merecem guarida, porquanto são

veiculáveis tão somente em ação coletiva, pelos legitimados a propô-la, como explicita o

 Enunciado 455 da V Jornada de Direito Civil do CJF: "A expressão dano no art. 944

abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais,
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difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor

ações coletivas".

É o entendimento do STJ a respeito, conforme o Informativo n. 0552:

?DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
SOCIAIS EM AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO REPETITIVO
(ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ). É nula, por
configurar julgamento extra petita, a decisão que condena a parte
ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a
título de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide.
Inicialmente, cumpre registrar que o dano social vem sendo
reconhecido pela doutrina como uma nova espécie de dano
reparável, decorrente de comportamentos socialmente reprováveis,
pois diminuem o nível social de tranquilidade, tendo como
fundamento legal o art. 944 do CC. Desse modo, diante da
ocorrência de ato ilícito, a doutrina moderna tem admitido a
possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por dano
social, como categoria inerente ao instituto da responsabilidade civil,
além dos danos materiais, morais e estéticos. Registre-se, ainda, que
na V Jornada de Direito Civil do CJF foi aprovado o Enunciado
455, reconhecendo a existência do denominado dano social: "A
expressão dano no art. 944 abrange não só os danos individuais,
materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos,
coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos
legitimados para propor ações coletivas". A par disso, importa
esclarecer que a condenação à indenização por dano social reclama
interpretação envolvendo os princípios da demanda, da inércia e,
fundamentalmente, da adstrição/congruência, o qual exige a
correlação entre o pedido e o provimento judicial a ser exarado pelo
Poder Judiciário, sob pena da ocorrência de julgamento extra petita.
Na hipótese em foco, em sede de ação individual, houve condenação
da parte ré ao pagamento de indenização por danos sociais em favor
de terceiro estranho à lide, sem que houvesse pedido nesse sentido
ou sem que essa questão fosse levada a juízo por qualquer das
partes. Nessa medida, a decisão condenatória extrapolou os limites
objetivos e subjetivos da demanda, uma vez que conferiu
provimento jurisdicional diverso daquele delineado na petição
inicial, beneficiando terceiro alheio à relação jurídica processual
posta em juízo. Impende ressaltar que, mesmo que houvesse pedido
de condenação em danos sociais na demanda em exame, o pleito não
poderia ter sido julgado procedente, pois esbarraria na ausência de
legitimidade para postulá-lo. Isso porque, os danos sociais são
admitidos somente em demandas coletivas e, portanto, somente os
legitimados para propositura de ações coletivas têm legitimidade
para reclamar acerca de supostos danos sociais decorrentes de ato
ilícito, motivo por que não poderiam ser objeto de ação individual.
Rcl 12.062-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 12/11/2014?.
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Por outro lado, vejo que o fabricante do produto não tem responsabilidade

indenizatória por danos morais e materiais, porquanto não restou demonstrado defeito na

fabricação do produto, mas tão somente a negligência da farmácia, primeira ré, ao vender

à parte autora o medicamento com prazo de validade já vencido.

  Impende destacar que a fabricante não possui responsabilidade sobre o fato

   narrado na inicial, porquanto corresponde à exposição de produto vencido para a venda, de

forma que sua conduta não se enquadra nas disposições do artigo 12 do CDC.

Portanto, a improcedência dos pedidos com relação à fabricante Merck S/A,

segunda ré, é medida que se impõe.

Feitas as ressalvas, não paira dúvida no sentido de que se trata de relação de

consumo o liame que envolve as partes, devendo, assim, se proceder a apreciação da

presente demanda à luz dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, para que seja reconhecida a responsabilidade civil de ordem objetiva, como

no caso, já que se trata de relação de consumo, é necessária a reunião dos seguintes elementos: 

 e conduta, dano nexo causal.

A  constitui-se no fornecimento de medicamento com data vencida pelaconduta

primeira requerida à autora, fato que, além de ser incontroverso, é facilmente comprovado pela

nota fiscal, reclamação no Procon e medicamento (fls. 18/18 e 28).

A conduta ilícita se mostra, portanto, comprovada.

Quanto ao  e ao , tem-se que os mesmos se encontram presentes nosdano nexo causal

autos, porquanto a autora apresentou elementos fáticos que indicam a vivência de situações

constrangedoras, sobretudo se considerado os prontuários médicos acostados às fls. 291/294.

Não bastasse isso, o simples fato da autora ter adquirido e consumido medicamento

com data expirada enseja a compensação por danos morais e materiais.

Aliás, todo fornecedor de produtos digestíveis, com efeito médico, deve ter cautela e

presteza no acondicionamento e comercialização, tendo em vista a extrema potencialidade de

dano à saúde do ser humano.
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Neste sentido é a previsão estabelecida no artigo 18 do Código de Defesa do

Consumidor. Veja-se:

?  Artigo 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que
se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente,
da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas?.

Além disso, o próprio artigo acima mencionado prescreve com relação aos casos de 

impropriedade do produto para uso e consumo.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados,
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao
fim a que se destinam.

Analisando as provas produzidas no feito, certifico que a primeira requerida não

comprovou ter agido com a prudência necessária ao controlar/fiscalizar a disponibilidade de

medicações hábeis ao consumo, pois comercializou fármaco levotiroxina , com prazo de(fl. 18)

validade vencido.

O cupom fiscal jungido à fl. 18 demonstra que a aquisição do medicamento

realizou-se no dia 18/03/2015 na loja da primeira requerida, sendo que a embalagem do produto

apresenta data de vencimento para 02/2015.

No tocante a negativa de aquisição do produto da primeira requerida, entendo que tal

defesa não deve sopesar, tendo em vista que a autora comprovou sua aquisição pela juntada do

documento fiscal de fl. 18, sendo incontroverso a comercialização indevida do produto pela

primeira requerida, gerando periculosidade ao consumidor que fez uso da medicação com prazo

de validade expirado.

Código para validar documento: 109025671184

Validar no endereço: http://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/validaCodigoAtoJudicial



Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE MEDICAMENTO VENCIDO.
INCIDÊNCIA DO CDC. 1- A relação entre as partes é regida pelas
normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor
(art. 2º), e a farmácia fornecedora (art. 3º). Disso decorre que a
responsabilidade da ré é objetiva, ao colocar a venda produto de
consumo com prazo de validade vencido (art. 18, §6º, inc. I, CDC).
DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRETENDIDA
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 2- Além do prejuízo material pela
compra do medicamento vencido e impróprio para o uso, são também
devidos os danos morais pela preocupação e transtorno causados ao
consumidor pela ingestão de produto inadequado para o consumo. 3- O
valor da indenização por danos morais deverá ser fixado com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta
extensão do dano causado, o grau de culpa do agente, a repercussão da
ofensa, a intensidade do sofrimento da vítima, e a situação patrimonial
das partes, visto que a indenização não pode ser fruto de enriquecimento
ilícito, nem pode ser irrisória ao agente causador do dano. 4- Se foram
observados esses requisitos na sentença, deverá o "quantum" ser
mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 5- Não se altera o valor
dos honorários advocatícios se o percentual pretendido resultar em
prejuízo para a parte recorrente. 6- RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJGO, APELACAO 0348965-55.2015.8.09.0107, Rel.
KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em
02/12/2017, DJe de 02/12/2017)

Portanto, a autora demonstrou fato constitutivo do seu direito, que consiste na

aquisição de medicação com prazo de validade expirado,  e , poisdano nexo de causalidade

objetiva a responsabilidade do comerciante, o que autoriza a condenação em dano moral e

extrapatrimonial.

Desta forma, há de ser fixado o montante do valor compensatório dos danos morais,

o qual deve observar alguns critérios de sopesamento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito

por parte da requerente e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da

primeira requerida.

Destarte, vários fatores devem ser levados em consideração, como a capacidade

econômica das partes e a repercussão/gravidade do ato ilícito em análise.

A conduta da primeira requerida é verdadeiramente constrangedora, devendo o valor

ser fixado em um patamar suficiente a lhe reprimir a ação e a desestimular de nova conduta

ilícita.
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Dessa forma, entendo que se torna justa no presente caso a fixação da indenização

por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em relação aos danos materiais, entendo que a primeira requerida deverá reembolsar

a requerente do valor referente a aquisição do medicamento, qual seja, R$ 14,00 (quatorze

reais).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO

 os pedidos iniciais, para condenar a primeira requeridaPARCIALMENTE PROCEDENTES

FARMALEV ? RDM DROGARIA E COMÉRCIO LTDA. ao pagamento do valor de R$ 14,00

(quatorze reais) a título de indenização por danos materiais à autora, que deverá ser corrigido

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, bem como ser acrescido de juros de mora, de

 R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de1% ao mês, a partir da citação; bem como

indenização por danos morais à autora, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do

evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

 o pedido de indenização por danos sociais, com fulcro na fundamentaçãoJULGO EXTINTO

acima expendida e nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Face a sucumbência mínima, condeno a primeira requerida ao pagamento das

despesas processuais (art. 82, § 2º, CPC) e honorários advocatícios em favor do

procurador da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da

condenação (art. 85, § 2º, CPC).

No mais, ante a ausência de responsabilidade da fabricante, JULGO

 os pedidos iniciais com relação à segunda ré MERCK S/A.IMPROCEDENTES

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos

procuradores da segunda requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. Todavia, fica suspensa sua cobrança

por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cromínia-GO, 15/08/2019.
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JULIANA BARRETO MARTINS DA CUNHA

Juíza de Direito
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