
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.510.541 - RJ (2015/0021903-2)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : BIMBO DO BRASIL LTDA 
ADVOGADOS : TATIANA FURTADO DA CUNHA CANTO  - SP170826 
   LARISSA CERBARO DETONI E OUTRO(S) - SP302564 
   TATIANA NOVELLO TAMURA MIYAHARA E OUTRO(S) - SP188243 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AGRAVANTE : WICKBOLD E NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA 
ADVOGADOS : MARIANA PARANHOS MALHÃES DA SILVA LEMOS E OUTRO(S) - 

RJ104095 
   VAMILSON JOSE COSTA  - RJ166170 
   RICARDO POMERANC MATSUMOTO  - RJ177699 
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AGRAVADO  : OS MESMOS 
AGRAVADO  : BIMBO DO BRASIL LTDA 
ADVOGADOS : MARISE SANCHES ZORLINI E OUTRO(S) - SP086198 
   LEANDRO SICILIANO NERI  - RJ128940 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por BIMBO DO BRASIL LTDA. com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE 
INFORMAÇÃO. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. PANIFICAÇÃO. PÃO INTEGRAL. 
INFORMAÇÃO DEFICITÁRIA NAS EMBALAGENS. FATOR PREPONDERANTE 
NA PERSUASÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. 
REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. DESCABIMENTO. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL.
1- Rejeição das preliminares. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direitos 
individuais homogêneos. Consumo de pães integrais. Massificação do conflito. 
Relevante interesse social. Interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido 
presentes. Questões meritórias que devem ser apreciadas no momento oportuno.
2- Tese autoral centrada na alegação de violação ao direito de informação 
adequada aos consumidores, ao argumento de que as rés, sociedades de grande 
porte que atuam no ramo de panificação, fabricam pães com a denominação 
'integral' sem que este seja o ingrediente preponderante de sua composição. As 
demandadas, por sua vez, pautam suas defesas na ausência de regulamentação 
do tema, bem como na alegação de que a composição do produto e suas 
respectivas propriedades nutricionais estariam devidamente informadas nas 
embalagens, o que atenderia aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.
3- Apesar de a prova dos autos demonstrar que não há, efetivamente, 
regulamentação técnica sobre a quantidade mínima de compostos integrais para 
que um produto possa ser denominado 'alimento integral', tal fato não legitima a 
conduta das rés. O cerne da questão está no fato de que os produtos fabricados 
pelas mesmas são denominados 'integrais' sem indicação na embalagem da 
quantidade de farinha integral em sua composição, elemento essencial para o 
convencimento do consumidor. Com efeito, a prova produzida indica que não só 
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não há a indicação da quantidade de grãos integrais na composição dos 
respectivos produtos, como de fato há produtos ditos 'integrais' cuja composição 
principal é de farinha branca.
4- Ora, o direito à informação, como corolário do princípio da máxima 
transparência, exige que as informações prestadas ao consumidor sejam claras, 
ostensivas e de fácil compreensão. Especialmente aquelas sobre o elemento 
essencial do produto, que induzem à aceitação do consumidor. E no caso a 
informação de que se trata de produto integral, mesmo quando em alguns casos 
a maior parte da composição do produto não o seja, tem evidente potencial 
persuasivo, situação que não é ilidida pela existência de informação acerca dos 
componentes ou das propriedades nutricionais do alimento. Ademais, a questão 
ganha contornos de saúde pública, pois é fato público e notório que a ingestão 
de farinha integral é preferível à ingestão de farinha branca, já que esta é 
absorvida pelo organismo e transformada em açúcar, causando aumento de peso 
e desequilíbrio dos níveis de glicose do sangue. Assim, deve ser reformada a 
sentença para condenar as rés a exibir na embalagem dos produtos 
comercializados os percentuais de grãos integra is de sua composição, na forma 
do pedido.
5- No tocante aos pleitos de reparação por danos materiais, individuais e 
coletivos, destaque-se que não houve indicação mínima da causa de pedir do 
pedido, que não se confunde com a violação ao direito de informação. Ademais, 
não restou demonstrada na hipótese qualquer prejuízo patrimonial a bens 
integrantes do domínio coletivo.
6- Quanto aos danos morais individuais e coletivos, a conduta em tela não violou, 
abstratamente, direitos da personalidade do grupo de consumidores, a ensejar 
compensação, sendo certo que eventual pretensão individual diante da ingestão 
dos produtos das rés deve ser deduzida pela via própria. Por outro lado, no 
tocante ao dano moral coletivo, afere-se não pela dor psíquica causada, que é 
própria do indivíduo, mas pela violação a direitos coletivos ou difusos. E exige-se, 
dentre outros requisitos, notória não- tolerabilidade da ilicitude, diante da 
repercussão social e da dimensão do fenômeno, situação que não se configura 
na hipótese - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO" (fls. 318/319, e-STJ).

Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (fls. 364/372e-STJ).

Nas razões do especial (fls. 399/435 e-STJ), a parte recorrente alega violação 

dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:

(i) art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973 -  porque teria havido 

negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de 

aspectos relevantes da demanda suscitados em embargos de declaração;

(ii) arts. 6º, III, 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor - pois as normas 

regulamentares vigentes no Brasil não delimitam a quantidade mínima de ingredientes para que 

o alimento seja qualificado como "pão integral" e, tampouco, obrigam que o percentual de 

farinha integral conste no seu rótulo.

Além disso, afirma que a tabela de informação nutricional e a lista de ingredientes 

traduzem de forma completa as características de composição dos produtos, permitindo o livre 

direito de escolha do consumidor. 
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Alega que a ausência de riscos à saúde ou à segurança pelo consumo de farinha 

branca foi assegurado pela ANVISA. Defende que não pode ser compelida a introduzir 

informações irrelevantes e que não presta informações enganosas, falsas ou que induzem o 

consumidor em erro;

(iii) art. 7º da  Lei nº 9.782/1999 - afirma que o Poder Judiciário não pode interferir 

na regulamentação e fiscalização da rotulagem dos alimentos, sob pena de invadir a 

competência do Poder Legislativo , e

(iv) art 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 1973 - tendo em vista que 

o Tribunal de origem, desprovido de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixou as 

astreintes em valor exorbitante e estipulou prazo exíguo para a adequação das embalagens. .

Oferecidas as contrarrazões (fls. 639/661, e-STJ), o recurso foi admitido na 

origem, subindo os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal instado a se manifestar por meio de seu 

representante legal, o Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Alpino Bigonha, 

opinou pelo não conhecimento do recurso especial, cujo parecer recebeu a seguinte ementa:

"Consumidor. Prática comercial abusiva. Propaganda enganosa. Direito à 
informação. Produtos integrais. Não utilização, de forma predominante, de 
ingredientes integrais em sua fabricação. Parecer pelo não conhecimento do 
recurso especial e não provimento dos agravos" (fl. 903, e-STJ). 

É o relatório.

DECIDO

Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo recurso 

especial inadmitido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

O recurso não merece prosperar.

Registra-se que a negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios 

somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir 

pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 

Não é o caso dos autos.

Com efeito, as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na 

medida necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em negativa de 

prestação jurisdicional.

Impende asseverar que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da 

demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os 

fundamentos que o levaram a solucionar a lide. 
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Desse modo, não há falar em deficiência de fundamentação da decisão o não 

acolhimento de teses ventiladas pelos recorrentes, mormente se o acórdão abordar todos os 

pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 
165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DO RECURSO 
ESPECIAL CUJA ANÁLISE DEPENDE DE REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 165, 458, 515 e 535 do CPC se o tribunal de origem 
se pronuncia fundamentadamente sobre as questões postas a exame, dando 
suficiente solução à lide, sem incorrer em qualquer vício capaz de maculá-lo.
2. Com base nos elementos circunstanciais da demanda, a corte local entendeu 
que os devedores não têm direito ao alongamento da dívida em decorrência de 
ação dolosa, o que, para ser desconstituído, impõe reexame de matéria 
fático-probatória da lide, vedado nesta sede (Súmula 7 do STJ). Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 930.113/MG, Rel. 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 
13/10/2011).

Além disso, no que diz respeito à matéria alusiva ao art. 7º da  Lei nº 9.782/1999, 

verifica-se que não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito. 

Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 

211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.".

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO. NULIDADE. PEDIDO DE 
DILIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 
NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.
1. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de 
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a 
interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo 
Civil, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, 
haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame 
é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Rever os fundamentos que levaram à conclusão acerca do protesto indevido e 
do dever de indenizar, no caso, demandaria o exame do conjunto probatório, o 
que é vedado na instância especial, segundo dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Incabível a alegação de divergência jurisprudencial sem a citação de acórdão 
paradigma. Incidência da Súmula 284 do STF.
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5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 431.782/MA, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/5/2014, 
DJe 12/5/2014).

No tocante aos arts. arts. 6º, III, 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, 

constata-se que as conclusões do aresto atacado resultaram da estrita análise das provas 

carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda.

É o que se extrai da leitura do voto condutor do julgado ora hostilizado, 

merecendo destaque o seguinte trecho de sua fundamentação:

"(...) Na hipótese, a tese defensiva das rés (acolhida pela sentença 
ora apelada), pauta-se especialmente na ausência de regulamentação acerca da 
quantidade mínima de compostos integrais para que um produto possa ser 
denominado 'alimento integral'.

Aduz-se, diante desta particularidade, que no caso em tela não 
haveria qualquer defeito de informação a induzir os consumidores a erro.

Além do mais, invocam que a composição do produto e suas 
respectivas propriedades nutricionais estariam devidamente informadas nas 
embalagens, o que atenderia aos princípios do Código de Defesa do 
Consumidor.

Ora, consta nos autos ofício da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) às fls. 129/131, esclarecendo que de fato '... inexiste definição 
de 'alimento integral' nos Regulamentos Técnicos da Anvisa, por ser esta uma 
questão de identidade do alimento, além do que não é objeto de regulamentação 
específica, posto que o fato da sua caracterização em alimento integral não esta 
relacionado à risco a saúde, inobstante ter que observar, em toda sua cadeia 
produtiva, o normativo sanitário pertinente a alimentos.' Prossegue o ofício acima 
esclarecendo que a Resolução RDC n. 263/2005 da Anvisa, que regulamenta 
produtos cereais, amido, farinhas e farelos, não define pão integral ou delimita 
percentuais mínimos de farinha integral para classificar o produto.

Ocorre que tais elementos não legitimam a conduta das rés.
Com efeito, não se discute na hipótese a possibilidade, ou não, 

de os produtos serem denominados 'integrais' sem que contenham em sua 
composição, de fato, 100% (ou qualquer outro percentual) de farinha integral.

Na verdade, o cerne da questão está no fato de que os produtos 
fabricados pelas rés são denominados 'integrais' sem indicação na 
embalagem da quantidade de farinha integral em sua composição, elemento 
essencial para a aceitação do consumidor.

Com efeito, verifica-se das embalagens de fls. 132/154 dos autos 
originais (que foram requisitados ao setor competente por esta relatoria, diante 
da ausência de digitalização de referidas peças) que não só não há a indicação 
da quantidade de grãos integrais na composição dos respectivos produtos, como 
de fato há produtos ditos “integrais” cuja composição principal é de farinha 
branca.

Note-se, por exemplo, a embalagem de fl. 133, indicando tratar-se 
de produto integral, mas no qual a farinha integral é apenas o sétimo produto de 
maior concentração em sua composição.

Ainda, teste realizado pelo PROTESTE – Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor (fls. 27/30) também concluiu que os pães testados da 
marca BREAD LIFE, GRÃOLEV, MILANI e WICKBOLD (primeiro réu) têm em sua 
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receita maior quantidade de farinha de trigo tradicional em comparação à integral 
.

E nesse ponto, não importa se não há obrigatoriedade normativa 
acerca da quantidade mínima de farinha integral para tais produtos.

A ausência de disposição normativa não permite a conduta 
analisada. Ora, o caso em tela versa sobre o dever de prestar informações 
adequadas ao consumidor, dever este que decorre da própria lei (Código de 
Defesa do Consumidor, artigos 6º, III, 31 e 37).

Vige na órbita consumerista o princípio da 'transparência máxima', 
do qual é corolário lógico o dever de informação. Não há dúvidas, os negócios 
jurídicos que se desenvolvam sob a égide do Direito Consumerista devem 
observar os princípios da transparência, da cooperação e da boa-fé objetiva.

Assim, tratando-se na hipótese do componente básico do 
produto integral, as informações devem ser prestadas ao consumidor de 
forma clara, ostensiva e de fácil compreensão, não podendo as rés, 
sociedades de grande porte no ramo de panificação, se abrigarem sob a omissão 
regulamentadora da ANVISA.

Vale lembrar que se entende por informação todo tipo de 
manifestação do fornecedor que sirva para induzir o consentimento do 
consumidor. Nesse sentido, a doutrina de Antônio Herman de Vasconcellos e 
Benjamim:

'Por informação, quis o Código de Defesa do 
Consumidor, no art. 30, incluir todo tipo de manifestação do 
fornecedor que não seja considerado anúncio, mas que, mesmo 
assim, sirva para induzir o consentimento (=decisão) do 
consumidor. Aí estão incluídas as informações prestadas por 
representantes do fornecedor ou por ele próprio, bem como as que 
constam de bulas ou rótulos...'

E a informação constante da embalagem, por preceder a 
contratação, obviamente é o maior chamariz para induzir o consentimento do 
consumidor.

Não há que se aduzir no caso que a informação do rótulo é 
meramente indicativa. Há obviamente o efeito de induzir ao consumo. Há evidente 
potencial persuasivo. E se a informação é incompleta, parcial, a escolha não é 
consciente. Afinal, uma meia verdade é, de fato, uma mentira!

E o consumidor acaba por adquirir produto que, se estivesse 
melhor informado, talvez não adquirisse.

Por essa razão se justifica a tutela postulada. O consumidor 
ordinário não tem possibilidades técnicas de avaliar a quantidade de 
componentes integrais dos produtos objeto da lide. Mas do que isso, não tem 
sequer o dever de agir nesse sentido. Assim, o simples silêncio em informar o 
percentual de componentes integrais do pão integral constitui defeito de 
informação.

Cumpre reiterar, mais do que tratar-se de produtos que não são 
compostos 100% (cem por cento) por farinha integral, há comprovação nos 
autos de que certos produtos ditos 'integrais' das rés possuem como maior 
componente a farinha branca!

Veja a propósito os rótulos de fls. 132/154 dos autos originais, 
como já mencionado.

E mesmo diante de tal característica, as rés em momento algum 
apresentaram comprovação de que há qualquer imposição técnica nesse sentido 
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(ou seja, de que seria impossível a fabricação de pães sem certo percentual de 
farinha branca).

Na verdade, sequer houve alegação neste sentido.
E ao contrário do afirmado pelo juízo sentenciante, os 

consumidores não têm ciência de que nos produtos integrais a maior 
composição é de farinha branca, ou mesmo que ditos produtos não são 100% 
(cem por cento) integrais.

Os documentos juntados aos autos, referentes a inúmeras 
reclamações feitas por consumidores, demonstram tal desconhecimento.

De todo modo, a informação das embalagens não é destinada 
apenas a especialistas. Ou seja, não se protege apenas aqueles que contenham 
conhecimento avançado sobre o alimento adquirido (como no caso, nutricionistas 
ou profissionais da área de saúde). Na verdade, a proteção se destina justamente 
ao consumidor médio, ao público que desconhece características de nutrição ou 
o processo de fabricação dos pães, e acredita que ao adquirir um produto 
integral, irá consumir alimento que tem em sua composição maior parte, 
efetivamente, de grãos integrais.

Nesse ponto, cabe analisar o fato de que na informação acerca dos 
ingredientes dos produtos, constante dos rótulos, a indicação ocorre na ordem 
decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente indicado é o que compõe a maior 
parte do produto, e assim por diante.

Ora, tal informação, em primeiro lugar, não é de conhecimento 
geral, o que se conclui por regra de experiência comum.

E em segundo lugar, e com mais razão, a mera indicação 
decrescente dos ingredientes que compõem o produto não supre a omissão 
quanto ao percentual de componentes integrais dos alimentos em tela.

Ainda que se saiba que no rótulo, no texto, o fornecedor não é 
obrigado a informar todas as características do produto, no caso o elemento 
central (o 'chamariz' do consumidor) é a composição de grãos integrais.

Logo, se mostra essencial que conste o percentual de grãos 
integrais do produto, já que esta informação induz o consumidor a adquirir o 
alimento.

Aliás, a segunda ré, em sua contestação às fls. 44/45, exemplifica 
alguns de seus produtos e efetivamente informa o percentual de farinha integral 
de sua composição. Ora, é precisamente esta informação que se busca, 
através da presente ação, fazer constar nos rótulos dos produtos, para 
fornecer aos consumidores elementos necessários a realizar escolha 
consciente no momento da compra.

(...)
As rés, por outro lado, não produziram qualquer prova 

contrária a tese autoral, acerca da relevância do tema para a saúde pública.
Com efeito, à fl. 204, quando instada pelo juízo, a primeira ré 

manifestou-se pela ausência de outras provas a produzir.
(...)
Por fim, vale transcrever o art. 37, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor, a dispor que 'é enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 
qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 
serviços'.

Tal dispositivo se aplica perfeita e cristalinamente à hipótese em 
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análise, sendo desnecessários maiores comentários.
Portanto, de todo o exposto, se a ordem normativa no Brasil não 

determina a quantidade mínima de ingredientes integrais para que o produto 
possa ser denominado 'pão integral', de fato não há necessidade de alteração do 
título do produto. Que ele possa ser caracterizado como 'integral', sem violação à 
ordem estabelecida.

Mas tais produtos devem ter a indicação contígua do percentual 
de grãos integrais de sua composição, para atender aos princípios e 
dispositivos do estatuto consumerista e permitir ao consumidor, 
sustentáculo da atividade desenvolvida pelas rés, realizar escolha 
consciente sobre o que adquire.

Assim, deve ser acolhido o pedido inicial de condenação das rés a 
exibir na embalagem dos produtos comercializados os percentuais de grãos 
integrais de sua composição, com caracteres legíveis e de tamanho não inferior 
ao texto, sempre que for feita menção ao fato de tratar-se de produto integral"(fls. 
322/327 e-STJ - grifou-se).

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos 

expendidos no recurso exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.

Por fim, quanto ao valor da multa cominatória, não colhe a inconformidade.

No ponto, a jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da 

possibilidade de sua alteração, em sede de recurso especial, apenas em casos 

excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de 

cumprimento da medida. 

A propósito, os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. RECUSA NA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. REVISÃO DO 
QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A análise da suposta ofensa ao art. 461, § 4º, do CPC com a verificação da 
razoabilidade na fixação do valor da multa diária pelo descumprimento de 
obrigação de entregar documentos relativos a veículos apreendidos, fixada em R$ 
5.000,00, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, 
o que não se coaduna com a via especial, a teor da Súmula 7/STJ: "A pretensão 
de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Agravo regimental  não provido." (AgRg no Ag 1373401/SP, Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 
24/03/2011)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR 
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO 
PROVIMENTO.
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1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após 
o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando 
for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não 
se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes.
2. (...)
(AgRg no Ag 1.095.408/RS, Rel. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 24/08/2011).

Não se verifica na hipótese dos autos nenhuma situação excepcional apta a 

ensejar a relativização desta regra. Acrescente-se que, como cediço, referida multa apresenta 

caráter inibitório visando justamente impedir a violação de um direito, de modo que a sua 

fixação deve ser de tal monta que não frustre os seus objetivos.

De todo modo, conforme ressaltou o membro do Parquet, a recorrente "não 

logrou demonstrar a total impossibilidade de cumprimento da obrigação de adaptação das 

embalagens no lapso de 180 dias, limitando-se a formular alegações genéricas, desprovidas de 

suporte fático, data venia" (fl. 916 e-STJ).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso para, nessa extensão negar-lhe 

provimento.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 27 de julho de 2018.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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