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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

 RIO DE JANEIRO 

2ª CÂMARA CÍVEL 

============================================================== 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0074795-40.2021.8.19.0000 

 

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

AGRAVADO: BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO 

ELETRONICO LTDA 

RELATOR: DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS 

Proc.originário: 0014777-50.2021.8.19.0001 - 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital. Juiz: Diogo Barros Boechat 

 

 
DECISÃO 

 

 

  Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão de 

fls.258 dos autos originários:  

“Analisados os elementos dos autos, tenho que o pedido 

liminar NÃO MERECE ACOLHIDA. Isso porque a 

demanda versa sobre suposto descumprimento de prazo de 

entrega de produtos por parte do réu, matéria que se 

circunscreve ao âmbito patrimonial dos eventuais lesados e 

que, portanto, não enseja urgência na adoção de providência 

por este Juízo. 

É que, no caso, inexiste risco de que o aguardo do normal 

evolver do processo implique perigo de dano ou risco ao seu 

resultado útil, já que produtos não entregues aos 

consumidores redundariam no dever de reparação por parte 

do réu. 

Ademais, antes da exauriente apreciação do pleito 

apresentado em Juízo pelo MP, e da própria habilitação dos 

interessados via liquidação e execução individuais de 

sentença, afigura-se de todo inócuo   o   deferimento   do   

pretendido   preceito   cominatório, pela  própria dificuldade, 

se não inviabilidade da fiscalização de seu cumprimento. 

Face ao exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300, 

do NCPC, INDEFIRO a medida antecipatório pretendida”. 
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  Em razões recursais de fls.02/08, o agravante, em resumo, alega que o 

perigo  de  dano  ou  risco  ao  consumidor  é  uma  realidade,  haja  vista  as  inúmeras  

reclamações que constam dos autos, evidenciando que o descumprimento de prazos por 

parte do réu, ora agravado, é uma prática abusiva reiterada, ainda mais quando esse 

defende não ser sua a responsabilidade pela entrega das mercadorias negociadas e, sim, 

de terceiros, esquecendo-se que todos os participantes da cadeia produtiva devem 

responder solidariamente pelos possíveis danos que produtos ou serviços causem aos 

consumidores; sustenta que não pode ser considerado razoável que a ação coletiva 

chegue ao seu  fim  para  que  se  alcance  a  tutela  pretendida,  visto  que  vários  

consumidores continuarão a ser lesados pelo atuar displicente do réu, ante a dinâmica 

das vendas e compras realizadas por meio do comércio eletrônico; aduz que apenas 

pleiteia que o réu regularize o seu serviço, efetuando a entrega dos produtos que se 

encontram pendentes no prazo de até dez dias e no local efetivamente pactuado com o 

consumidor; alega que são as várias ações individuais propostas que abarrotam essa 

Casa e que, muitas vezes, pela repetição do demandado, seus membros extarem cópias e 

as enviam via ofícios ao Ministério Público para que este promova a tutela 

transindividual dos direitos consumeristas; e, por fim, requer a reforma da decisão a fim 

de que seja deferida a tutela de urgência requerida às fls.03/20. 

  Pretende o agravante o deferimento da tutela de urgência a fim de que a 

ré (agravada) seja intimada a regularizar o seu serviço de entrega de produtos adquiridos 

em sua loja virtual, efetuando todas as entregas pendentes no prazo de até dez dias e no 

local efetivamente pactuado com o consumidor para tanto, sob pena de pagamento de 

multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada descumprimento registrado. 

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência, são necessários a 

comprovação dos requisitos elencados no art.300, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, a 

seguir: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.  

 

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal 

e distribuído imediatamente, se não for o caso de 

aplicação do  art. 932, incisos III e IV   , o relator, no 

prazo de 5 (cinco) dias:    
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  I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou 

deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, 

a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;  

 

  Compulsando os autos, verifica-se que a agravada Lojas Marabraz (nome 

de fantasia) comercializa produtos (móveis de casa destinados ao público de baixa 

renda), pela internet, em seu site de vendas (www.marabraz.com.br), contudo, não 

efetua a entrega do produto dentro do prazo ofertado, e, em diversas ocasiões, quando 

realiza a entrega do produto fora do prazo, a mercadoria apresenta vícios extrínsecos, 

conforme consta nos documentos de fls.198/212 dos autos da ação originária. 

  São diversas as reclamações realizadas pelos adquirentes dos produtos da 

agravada, conforme se denota em documentos de fls.80/142. 

  Aliás, em consulta ao site do TJRJ, verifica-se a propositura de diversas 

ações nos Juizados Especiais Cíveis (JEC) em face das Lojas Marabraz, sendo que no 

ano de 2020, só no JEC, foram ajuizadas mais de setenta ações, e no ano de 2021, foram 

sete ações (0015612-11.2021.8.19.0204, 0044825-29.2021.8.19.0021, 0031271-

45.2021.8.19.0209, 0032096-86.2021.8.19.0209, 0028208-54.2021.8.19.0001, 

0014738-90.2021.8.19.0021, 0005738-66.2021.8.19.0021), que tinham como causa de 

pedir o atraso da entrega dos produtos adquiridos pelos consumidores ou a existência de 

vícios extrínsecos dos produtos, como peças faltantes, produtos danificados, produtos 

diversos dos adquiridos no site da ré, e etc. 

  A probabilidade do direito (fumus boni juris) encontra-se devidamente 

demonstrada diante das diversas reclamações e ações propostas contra a agravada, 

devido à demora demasiada na entrega dos produtos, o que viola os dispositivos da Lei 

nº 8.078/90, abaixo colacionados: 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 

ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor 

que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 

contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 

cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá, alternativamente e à sua livre 

escolha: 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 

termos da oferta, apresentação ou publicidade; 
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II - aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de 

quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos. grifos nossos 

   

  O perigo de dano (periculum in mora) restou demonstrado na medida em 

que a agravada, ao que parece, é contumaz no descumprimento do prazo para a entrega 

dos produtos, trazendo prejuízos para diversos consumidores, a maioria de baixa renda, 

que se endividam para efetuar o pagamento da mercadoria, cujo prazo de entrega não é 

cumprido pela agravada. 

   O comportamento adotado pela agravada, evidentemente, traz prejuízos 

não apenas financeiro aos consumidores de baixa renda, como também, emocional, pois 

além de não receberem a mercadoria dentro do prazo, precisam abrir protocolo de 

reclamação, tendo que esperar dias úteis, para aguardarem a resposta, ou serem 

reembolsados das despesas. 

  Com efeito, a fim de sanar os danos sofridos e evitar novos prejuízos aos 

consumidores, é necessário que a agravada se organize de modo a cumprir o prazo de 

entrega dos produtos ofertados aos consumidores em seu site de vendas. 

  Assim, restando demonstrados a probabilidade do direito (fumus 

boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora), DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA RECURSAL a fim de que a agravada se organize e regularize o 

seu serviço de entrega de produtos adquiridos em sua loja virtual, efetuando todas 

as entregas pendentes, no prazo de até dez dias úteis, no local pactuado com o 

consumidor deste Estado, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) para cada descumprimento registrado. A agravada deverá, ainda, 

cumprir o prazo de entrega do produto ofertado no seu site de vendas, sob pena de 

pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada registro de 

descumprimento da obrigação, ressalvando-se aquelas hipóteses de culpa exclusiva 

do consumidor (fornecimento de endereço incompleto ou incorreto, mudança de 

endereço sem comunicar à agravada, e etc.). 

  Comunique-se a decisão ao juízo de origem. 

  Intime-se a agravada para o oferecimento das contrarrazões, na 

forma do art.1.019, inciso II do CPC. 

  Após, ao Ministério Público.  
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         Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021.                          

    

PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS 

            Desembargador Relator 
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