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8 – A hipótese é de defeito do produto, fato do produto, ou acidente de consumo (art. 13,
CDC). Os cereais, sem dúvida, eram inadequados ao consumo, mas no caso Aline sofreu
danos, patrimoniais e moral; e o que diferencia o defeito do vício é exatamente o dano: no
defeito  há  descumprimento  do  dever  de  segurança  e  um  dano  patrimonial  ou
extrapatrimonial, enquanto que no vício a impropriedade torna o produto inadequado ou
impróprio ao uso, apenas (no segundo, há descumprimento do dever de qualidade ou
quantidade).

Verificado o fato do produto, incidem as normas que tratam da prescrição, não as da
decadência. Prescrição corresponde ao defeito do produto; decadência ao vício.

Não há a princípio solidariedade entre fabricante e fornecedor direto/comerciante no fato‐
do produto;  este  somente  responderá,  solidariamente  também,  quando,  dentre  outras
hipóteses, o defeito decorrer da má conservação do produto (O comerciante, repetimos,‐
não é terceiro em relação ao fabricante (produtor ou importador), pois é ele que o escolhe
para vender os seus produtos. Logo, responde também por qualquer defeito do produto
ou serviço,  mesmo que surja já  no processo de comercialização.  O dever  jurídico do
fabricante é duplo: colocar no mercado produtos sem vícios de qualidade e impedir que
aqueles  que  os  comercializam,  em  seu  benefício,  maculem  sua  qualidade  original”,
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de direito do consumidor, 2.ª ed., São Paulo: Atlas,
2010, p. 275; e ainda MIRAGEM, Bruno, Curso de direito do consumidor, 7.ª ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 655).   

Quanto ao vício, há responsabilidade solidária (Art. 18 CDC). 

Houve dano moral em razão das repercussões negativas, a despeito da não ingestão do
produto, para o consumidor, a sua forte repulsa e náuseas e o quadro de saúde que se
seguiu,  e  também  dano  patrimonial,  pelo  afastamento  do  serviço  (tratando  de  caso
semelhante há decisões em um e em outro sentido no Superior Tribunal de Justiça; o
candidato poderá defender uma ou outra).



A teoria da causalidade adequada justifica a responsabilidade por lucros cessantes: não
há  inevitabilidade  ou  imprevisibilidade  de  no  mercado  de  consumo  existirem
consumidores com as características físicas e psíquicas de Aline, sensível a situações
como a retratada. Diz a doutrina: “Portanto, os danos não indenizáveis serão aqueles que
só se produzirem devido a circunstâncias extraordinárias, a situações improváveis, que
não  seriam  consideradas  por  um  julgador  prudente,  que  ponderasse  ‘as  regras  da
experiência comum subministradas  pela  observação  do  que  normalmente  acontece  e
ainda as regras da experiência técnica’” (NORONHA,  Fernando, Direito  das  obrigações,
1.ª  ed.,  São  Paulo:  Saraiva,  2003,  v.  1,  p.  611).  Como  não  está presente a
hipótese do artigo 13 do CDC, apenas o fabricante responde pelos lucros cessantes e
pela compensação do dano moral. 

9 - Tendo em vista que o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo, o
delegado deverá tomar duas providências: a) notificar a ocorrência da violência doméstica
à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte; b) informar
ao juiz, no pedido de medidas protetivas, que o agressor possui esse registro.

O juiz, ao receber os autos, constatando que o agressor possui registro de porte ou posse
de arma de fogo, deverá determinar a apreensão imediata da arma de fogo que está sob
a posse do agressor e poderá suspender a posse ou restringir o porte de armas, com
comunicação ao órgão competente.

As  medidas  protetivas  de  urgência  poderão  ser  concedidas  de  imediato,
independentemente de manifestação do Ministério Público.

Lei n. 11.340/2006 e suas alterações (Lei Maria da Penha)

Art.  12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar  contra a mulher,  feito o
registro  da  ocorrência,  deverá  a  autoridade policial  adotar,  de  imediato,  os  seguintes
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:
(...)
VI-A – verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na
hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência
à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos
da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento);
(…)

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas:
(...)
IV – determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor.

Art.  19.  As  medidas  protetivas  de  urgência  poderão  ser  concedidas  pelo  juiz,  a
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
§  1º  As  medidas  protetivas  de  urgência  poderão  ser  concedidas  de  imediato,
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério  Público,
devendo este ser prontamente comunicado.
(...)

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente,
as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:



I  – suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão
competente, nos termos da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
(...)
§  2º  Na hipótese de aplicação do inciso  I,  encontrando-se o agressor  nas condições
mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de
urgência concedidas e determinará a restrição do porte  de armas,  ficando o superior
imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena
de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

10 - A multiparentalidade consiste na possibilidade de registrar um filho por mais de um
pai  ou  mais  de  uma  mãe,  podendo  ser  feito  concomitantemente  ao  registro  da
parentalidade  biológica  e/ou  socioafetiva.  Filiação  socioafetiva  é  o  reconhecimento
jurídico da maternidade e/ou paternidade com base no afeto, sem que haja vínculo de
sangue entre as pessoas, ou seja, quando um homem e/ou uma mulher cria um filho
como seu, mesmo não sendo o pai ou mãe biológica da criança ou adolescente.


