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AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela provisória de urgência antecipada 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL DA 

COMARCA DA CAPITAL 

 
 

 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por 

intermédio do Promotor de Justiça que ao final subscreve, vem, com fulcro nas 

Leis 7.347/85 e 8.078/90, ajuizar a competente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

em face de FRANKLIN MORAIS BEZERRA          Empresário 

Individual - ME (“DIETAMIL SUPLEMENTOS”), inscrito no CNPJ sob o 

número 22.934.417/0001-64, estabelecido na Rua Valério, n. 369, Cascadura, 

CEP 21381-350, Rio de Janeiro/RJ, pelos fatos e fundamentos alinhados a 

seguir: 

 
DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 
O Ministério Público possui legitimidade para propositura de ações em 

defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos do 

art. 81, parágrafo único, I, II e III c/c art. 82, I, da Lei n. 8078/90, assim 

como nos termos do art. 127, caput e art. 129, III da CF, ainda mais em 

hipóteses como a do caso em tela, em que o número de lesados é expressivo, 

expondo os consumidores, como se verá, a práticas abusivas. 
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Considerando que as irregularidades constatadas, atinentes ao defeito 

na prestação do serviço, não podem ser sanadas em caráter individual, torna- 

se patente a necessidade do processo coletivo. Claro é o interesse social que 

justifica a atuação do Ministério Público. Nesse sentido, podem ser citados 

vários acórdãos do E. Superior Tribunal de Justiça, entre os quais: 

 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS COLETIVOS, INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS E DIFUSOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
- O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação coletiva de proteção ao 
consumidor, inclusive para tutela de interesses e direitos coletivos e individuais 
homogêneos. (AGA 253686/SP, 4a Turma, DJ 05/06/2000, pág. 176).”. 

 
 

DOS FATOS 
 

 
Foi instaurado no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

de Defesa do Consumidor (2ª PJDC), o Inquérito Civil (IC) nº 480/2018 

(anexo) para apurar representação formulada junto ao Ministério Público pelo 

Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região, relatando que o réu, que se 

identifica como “Coach em Nutrição”, realiza atendimento nutricional, 

prescrevendo dietas e suplementos alimentares, através de consulta presencial 

no endereço supracitado ou pelo meio virtual. 

 
Informou, ainda, o Conselho representante que o réu oferece, em sua 

página virtual no Facebook, avaliação física e nutricional personalizada com 

cardápios, exames de sangue, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos e 

glicose, por R$ 200,00 (duzentos reais) a título de remuneração. 

 
Questionado sobre os exames de sangue, o réu instado a se manifestar 

no âmbito da investigação ministerial, informou que cobra o valor de R$ 

100,00 (cem reais) na hipótese de o cliente já levar consigo um exame, mas, 

caso contrário, poderia realizar o exame na hora da consulta. 
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Observou-se, ainda, na investigação realizada, que o réu foi estudante 

do curso de Nutrição na UNISUAM entre os períodos letivos de 2014.2 e 

2016.2, constando como “não matriculado” a partir de 2017.1, uma vez que 

não realizou atos escolares, de acordo com informação prestada pela própria 

instituição de ensino. 

 
De acordo com o Conselho, o réu não está inscrito em nenhum dos 

Conselhos Regionais de Nutricionistas e, portanto, não atende a qualificação 

profissional estabelecida por lei para exercer a profissão de nutricionista, nos 

moldes do que dispõe a Lei n. 6.583/78, que cria e regulamenta os Conselhos 

Federal e Regional de Nutricionistas, no seu artigo 15, in verbis: 

 
“Art. 15. O livre exercício da profissão de nutricionista, em todo o 

território nacional, somente é permitido ao portador de Carteira de 

Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional competente. 

 
Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das 

empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição, na forma 

estabelecida em regulamento.” (grifou-se) 

 

No mesmo sentido encontra-se a Lei n. 8.234/91, que regulamenta a 

atividade profissional do nutricionista e prevê, em seu artigo 3º: 

 
“Art. 3º São atividades privativas dos nutricionistas: 

 
 

I - direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição; 

II - planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços 

de alimentação e nutrição; 

III - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos 

dietéticos; 

IV - ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em nutrição; 

V - ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de 

graduação da área de saúde e outras afins; 

VI - auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; 
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VII - assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, 

sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em 

consultório de nutrição e dietética; 

VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de 

consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, 

supervisionando e avaliando dietas para enfermos.” (grifou-se) 

 

Dessa forma, conclui-se que o réu não atende aos requisitos exigidos 

por lei para o exercício das atividades que exerce na prática. Patente está o 

atentado contra a saúde e a segurança do consumidor, cuja proteção é 

preconizada como direito básico no Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

em seu artigo 6º, I. 

 
No âmbito do Inquérito Civil, insta salientar que foi realizada inspeção 

sanitária no local dos fatos, por parte da Vigilância Sanitária Municipal. 

Verificou-se, no ato da vistoria, que não havia indícios de comércio de 

alimentos ou suplementos alimentares ou vitamínicos. Entretanto, informou o 

réu que não comercializa produtos alimentícios no local, mas atua como “coach 

em nutrição” (fl. 64 do IC anexo). 

 
No decorrer das investigações, foi notificado o réu, por duas vezes, no 

endereço supracitado, verificando-se, pelo Aviso de Recebimento (AR), que foi 

o próprio quem assinou o recebimento do ofício (fls. 66/66v e 68/68v do IC 

anexo). Não obtendo resposta do réu, este órgão ministerial recorreu ao Oficial 

do Ministério Público para que realizasse diligência no local, tendo a servidora 

responsável certificado à fl. 73 do IC, que obteve êxito na efetivação da 

notificação do investigado, ora réu. 

 
Assim, em que pese tenha recebido, em mãos, por três vezes, ofício 

deste órgão de execução requisitando manifestação sobre os fatos alegados 

pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região, o réu não se interessou 

em respondê-los. 
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Por fim, requereu o Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região a 

juntada de documentos que comprovam a prática reiterada da conduta 

denunciada (fls. 75/86 do IC anexo). Constam fotografias do próprio réu, de 

seus supostos clientes retratando o “antes e depois” do serviço prestado, 

diversas tabelas, gráficos e dietas prescritas. 

 
Nota-se, por oportuno, que em diversas postagens do réu nas redes 

sociais propagandeando os serviços, há a palavra “jejum” exibida como 

palavra-chave identificadora do conteúdo compartilhado. Dessa forma, 

constata-se o perigo para o consumidor da atividade desenvolvida pelo réu, 

sujeitando-os a danos contra sua saúde e segurança pela prestação de serviços 

de consultoria e atendimento nutricional por quem não é qualificado para 

tanto, eis que não é nutricionista, nem ostenta registro no conselho 

profissional pertinente. Diante de tal conduta, foram enviadas cópias do IC em 

tela para a 1ª Central de Inquéritos, para que fossem adotadas as providências 

criminais cabíveis (fl. 89 do IC anexo). 

 
Por fim, diante da inércia do réu em sede investigativa, não restou 

alternativa ao Parquet senão o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, 

considerando a gravidade dos fatos a ele imputados. 

 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

 
DOS RISCOS À SAÚDE, À SEGURANÇA E À VIDA DOS CONSUMIDORES 

 

 
A proteção à saúde, à segurança e à vida se consagra como direito 

fundamental e social dos cidadãos na Constituição Federal, no caput dos 

artigos 5º e 6º. Veja-se: 
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...).” 

 
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” (grifou-se) 

 

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu, no 

seu artigo 6º, I, como o primeiro dos direitos básicos do consumidor essa 

proteção. In verbis: 

 
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos.” (grifou-se). 

 
O propósito desses direitos é assegurar a proteção contra riscos 

inerentes a acidentes de consumo, que se concretizam “quando o consumidor 

é afetado em sua saúde, integridade corporal, física ou psicológica, bem como 

tem diminuído seu patrimônio em decorrência de produtos ou serviços 

defeituosos” (Manual de Direito do Consumidor, 2ª edição. Escola Nacional de 

Defesa do Consumidor. Brasília, DF, 2009). Há consenso na doutrina acerca 

desse entendimento, haja vista o que ensina Bruno Miragem, expoente no 

tema, acerca do escopo dos direitos de proteção à vida, segurança e saúde do 

consumidor: 

 
“A proteção legal abrange, no caso, tanto riscos pessoais quanto riscos 

patrimoniais, considerando-se o direito à segurança como espécie de 

direito geral de não sofrer danos, ao qual corresponde o dever geral de 

proteção à vida, à pessoa e ao patrimônio do consumidor” (MIRAGEM, 
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Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 7ª edição. São Paulo: RT, 2018, 

p. 222).” 

 

Pelo exposto, depreende-se que o réu oferece no mercado de consumo 

serviços privativos de profissionais qualificados na área de nutrição, sem 

possuir a habilitação profissional indispensável. 

 
No que tange aos requisitos exigidos para o exercício da profissão de 

nutricionista, cabem alguns apontamentos. De acordo com o disposto no artigo 

4º, II, d do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de padrões de 

segurança no fornecimento de produtos e serviços é princípio de atuação do 

Estado, por meio da Política Nacional das Relações de Consumo. Nessa esteira, 

encontra-se a Lei nº 8.234/1991, que regulamenta a profissão do Nutricionista 

e dispõe, logo de início, o seguinte: 

 
“ Art. 1º A designação e o exercício da profissão de Nutricionista, 

profissional de saúde, em qualquer de suas áreas, são privativos dos 

portadores de diploma expedido por escolas de graduação em 

nutrição, oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado no órgão 

competente do Ministério da Educação e regularmente inscrito no 

Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva área de atuação 

profissional.” . (grifou-se). 

 
Igualmente, cabe destacar o que dispõe a Constituição Federal acerca 

do tema: 

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, (...), nos termos seguintes: 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.” 

(grifou-se). 
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De acordo com o entendimento ora exposto, não se pode conceber o 

exercício profissional sem as qualificações necessárias, uma vez que o serviço 

prestado nessas condições expõe a risco a saúde e a segurança do 

consumidor. Agrava-se a questão quando se trata de serviço ligado à área da 

saúde. 

 
Nessa linha, importante destacar que o profissional liberal, ao constituir 

uma pessoa jurídica, como se dá no caso em comento, se afasta da disposição 

excepcional do art. 14, §4º do CDC, que trata da responsabilidade subjetiva, 

com necessidade de perquirição de culpa para fazer surgir a responsabilidade, 

e passa a responder de forma objetiva pelos danos advindos dos defeitos na 

prestação do serviço, nos moldes do art. 14, caput, do mesmo diploma legal. 

 
No presente caso, o suposto profissional liberal passou a explorar o 

mercado de consumo com intuito de lucro e, ao reunir em sua atividade 

elementos de empresa (mão de obra, tecnologia, capital etc.), assumiu os 

riscos inerentes à sua atividade, o que atrai a responsabilidade objetiva pelo 

dano causado ao consumidor, independentemente da prova de culpa. 

 

 
DO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES 

 

 
O réu deve ser condenado a ressarcir os consumidores – considerados 

em caráter individual e coletivo – pelos danos, materiais e morais, que vem 

causando com a sua conduta irregular e desautorizada. 

 
O legislador optou por atribuir o regime da responsabilidade objetiva aos 

fornecedores na hipótese de dano em decorrência de fato do serviço, como se 

pode ver pela leitura do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor: 

 
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
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consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.” (grifou-se). 

 

O descaso do réu com a saúde da coletividade de consumidores, seus 

clientes e titulares do direito fundamental à sua adequada prestação de 

serviço, é grave e ultrapassa os limites da tolerabilidade, sendo capaz de 

produzir verdadeiro transtorno à coletividade de consumidores, gerando 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial 

coletiva, a ensejar sua condenação na obrigação de reparar o dano moral 

coletivo causado. 

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a conduta do réu gera danos 

materiais e morais em sentido coletivo. É importante frisar, com relação ao 

dano moral coletivo, que o mesmo está expressamente previsto no 

ordenamento jurídico nacional, de acordo com o disposto no art. 6º, VI e VII 

do CDC, bem como o art. 1°, II da Lei 7.347/85. Vejamos: 

 
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

 

VI - a efetiva proteção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 

 
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos.”. 
(Grifou-se) 

 
 

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 
patrimoniais causados: 

 

I – ao meio ambiente; 
II – ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 
V – por infração da ordem econômica e da economia popular; 
VI – à ordem urbanística.”. 
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(Grifou-se) 

 

 
O doutrinador Leonardo Roscoe Bessa, em artigo dedicado 

especificamente ao tema do dano moral coletivo, corrobora a sua aplicabilidade 

às ações de proteção ao consumidor: 

 
“Além de condenação pelos danos materiais causados ao meio 
ambiente, consumidor ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, 
destacou, a nova redação do art. 1º, a responsabilidade por dano 
moral em decorrência de violação de tais direitos, tudo com o 
propósito de conferir-lhes proteção diferenciada”.1 (Grifou-se). 

 

Como afirma o autor, a concepção do dano moral coletivo não pode 

estar mais presa ao modelo teórico da responsabilidade civil privada, de 

relações intersubjetivas unipessoais. Trata-se, nesse momento, de uma nova 

gama de direitos, difusos e coletivos, necessitando-se, pois, de uma nova 

forma de tutelá-los. E essa nova proteção se sobressai, sobretudo, no aspecto 

preventivo da lesão. 

 
Por isso, o dano moral coletivo é um mecanismo idôneo de punir 

comportamentos que ofendam ou ameacem direitos transindividuais. Nas 

palavras do mesmo autor supracitado: 

 
“Em face da exagerada simplicidade com que o tema foi tratado 
legalmente, a par da ausência de modelo teórico próprio e sedimentado 
para atender aos conflitos transindividuais, faz-se necessário construir 
soluções que vão se utilizar, a um só tempo, de algumas noções 
extraídas da responsabilidade civil, bem como de perspectiva própria do 
direito penal”.2 (Grifou-se). 

 

Portanto, a par dessas premissas, exsurge que uma das funções do 

dano moral coletivo é garantir a efetividade dos princípios da prevenção e 

precaução, com o intuito de propiciar uma tutela mais efetiva aos direitos 

difusos e coletivos, como no presente caso. 

 

1 BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. In Revista de Direito do Consumidor nº 59/2006. 
2  BESSA, Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. In Revista de Direito do Consumidor nº 59/2006. 
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Nesse ponto, a disciplina do dano moral coletivo se aproxima do direito 

penal, especificamente de sua finalidade preventiva, ou melhor, de prevenir 

(nova) lesão a direitos transindividuais. Assim sendo, a indenização por dano 

moral coletivo também tem importante função pedagógica, a fim de evitar 

novas lesões ao consumidor. 

 
Dessa forma, pode-se concluir que os danos causados à coletividade 

devem ser ressarcidos pelo réu. Quanto aos danos materiais, devem 

ressarcidos com base na ideia de reparação dos prejuízos causados, e quanto 

aos danos morais, com base tanto na ideia de reparação como de punição 

(punitive damage). 

 
Vale ressaltar que a conduta ilícita ora combatida foi capaz de gerar não 

só danos coletivos, pela própria possibilidade de oferecer serviço sem 

habilitação legal, como também danos individuais homogêneos, pelo efetivo 

atendimento que tenha sido prestado ao consumidor. 

 
Diz-se isso, pois no presente caso há interesses divisíveis de um grupo 

de pessoas determinadas ou determináveis, de origem comum, e oriundo das 

mesmas circunstâncias de fato, que foram violados (art. 81, III, CDC). 

 
Em outras palavras, o fornecimento de um serviço para o qual não é 

habilitado oferece riscos, como já frisado, à saúde, segurança e, 

consequentemente, à vida dos clientes que buscaram tratamento com o réu. 

 
Já é tema consolidado na jurisprudência que um único ato pode ferir, ao 

mesmo tempo, direitos naturalmente coletivos (difusos e coletivos 

propriamente ditos) e direitos acidentalmente coletivos (individuais 

homogêneos). E é exatamente o que ocorre no caso em tela. 
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Por essa razão, deve-se aplicar o princípio do máximo benefício da 

tutela coletiva, que encontra fundamento no art. 103, § 3º do CDC. Para 

materialização do princípio do máximo benefício, o réu deve, no bojo da ação 

civil pública, ser condenado a indenizar as vítimas pelos danos provocados, 

sejam eles coletivos, ou individuais homogêneos. 

 
Não se pode negar que os efeitos de eventual sentença condenatória em 

ação civil pública são ultra partes, permitindo aos consumidores titulares do 

direito violado a indenização individual pelos danos causados pelas rés. 

 
Assim, em sede de ação civil pública, deverá o réu ser condenado ao 

ressarcimento desses consumidores, ao passo que o CDC expressamente prevê 

a responsabilidade civil por danos causados aos consumidores individualmente 

considerados, conforme preconiza o art. 6º, VI do CDC: 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; (grifou-se).”. 

 
 
 

Por todo o exposto, o réu deverá ressarcir os consumidores pelos 

prejuízos que comprovarem em sede de liquidação da sentença condenatória 

perseguida nesta via, na forma dos artigos 91 e 97, todos da Lei 8.078/90. 

 

 
DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR 

 

 

Estão presentes os pressupostos para o DEFERIMENTO DA LIMINAR, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

 
É flagrante o fumus boni iuris que emana da tese ora sustentada, 

não só à luz dos preceitos constitucionais que conferem ao consumidor o 

direito a receber especial proteção do Estado, mas também do Código 
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Brasileiro de Defesa Consumerista que erige a direito básico do consumidor a 

proteção à vida, à segurança, à saúde e contra práticas abusivas na prestação 

dos serviços. 

 
Por prova inequívoca deve-se considerar, de preferência, a prova 

documental e, no caso em apreço, a conclusão do inquérito civil presidido pelo 

Ministério Público, revela que os fatos relatados acima são mais do que 

verossímeis, pois o juízo de verossimilhança exigido para a concessão da tutela 

de urgência é muito ultrapassado em relação às provas incontroversas 

coligidas no curso da investigação, notadamente os ‘prints’ de telas das redes 

sociais do réu que evidenciam a sua conduta ilícita. 

 
O periculum in mora se prende à circunstância do perigo iminente ao 

qual a coletividade dos consumidores está exposta por conta de um serviço 

prestado sem a qualificação profissional legalmente exigida. 

 
Insta salientar que recentemente, tem havido um número crescente de 

indivíduos que, à semelhança do réu, se auto intitulam “coachs” e passam a 

exercer ilegalmente uma profissão sem possuir qualquer qualificação técnica 

para tal. Discute-se, inclusive, no Senado Federal, uma sugestão de projeto – 

Sugestão nº 26/20193 – de iniciativa popular que busca a regulamentação ou 

mesmo a proibição de tal atividade, na medida em que oferece riscos 

patrimoniais e extrapatrimoniais aos consumidores. 

 
A situação, pois, reclama a atuação estatal. Não se deve permitir que os 

consumidores tenham que aguardar por uma resposta legislativa nesse 

sentido, sem que se agrave o risco a que se submete o direito destes. 

 
Igualmente, é sabido que o julgamento definitivo da pretensão só pode 

ocorrer depois de percorrido o regular caminho procedimental, que consome 

 

3 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136547 
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vários meses e até mesmo anos, daí que é necessário impedir o réu de manter 

a prestação do serviço sem habilitação legal a indefesos consumidores por esse 

longo período. 

 
Deve-se ressaltar que as diligências realizadas por este órgão ministerial 

na fase de Inquérito Civil não foram capazes de compelir o réu a sequer 

manifestar-se quanto aos fatos imputados, não tendo havido oportunidade de 

se propor, consequentemente, a celebração de Termo de Ajustamento de 

Conduta, evidenciando-se o total descaso que nutre pela legislação 

consumerista e o ordenamento pátrio. 

 

 
DO PEDIDO LIMINAR 

 

 
Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO requer, SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, que seja acolhido 

o requerimento ministerial para que o réu se abstenha incontinente de exercer 

qualquer atividade profissional privativa de nutricionistas, notadamente os 

atendimentos presenciais ou virtuais em que são prescritas dietas 

individualizadas e suplementação alimentar. 

 
Para que não deixe de ser efetivamente cumprido o comando liminar ora 

pleiteado, requer o Ministério Público seja fixada multa suficiente para que o 

réu prefira cumprir o preceito a recolhê-la, sempre considerando a capacidade 

econômica que ostenta na qualidade de microempresa, cominada à razão de 

R$ 1.000,00 (mil reais) por infração/ocorrência em desacordo. 
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DOS PEDIDOS PRINCIPAIS 

 

 
Requer, ainda, o Ministério Público: 

 

a) a citação do réu para, querendo, ofereça contestação, sob pena de 

revelia, sendo presumidos como verdadeiros os fatos ora deduzidos; 

 
b) que, após os trâmites processuais, seja finalmente julgada procedente 

a pretensão deduzida na presente ação, para condenar o réu, tornando-se 

definitiva a tutela de urgência ora requerida.; 

 
c) que seja o réu condenado a indenizar, da forma mais ampla e completa 

possível, os danos materiais e morais de que tenham padecido os 

consumidores, individualmente considerados, em virtude dos fatos 

narrados, a ser apurado em liquidação; 

 
d) c) que seja o réu condenado a indenizar os danos materiais e morais 

causados aos consumidores, considerados em sentido coletivo, no valor 

mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor reverterá ao Fundo 

de Reconstituição de Bens Lesados, mencionado no art. 13, da Lei 

7.347/85; 

 
e) a publicação do edital ao qual se refere o art. 94, do CDC; 

 

f) que seja o réu condenado a pagar honorários ao CENTRO DE ESTUDOS 

JURÍDICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, à 

base de 20% sobre o valor da causa, mediante depósito em conta corrente 

n.º 2550-7, ag. 6002, Banco Itaú S/A, na forma da Res. 801/98. 

 
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, 

notadamente a produção de prova documental, testemunhal, depoimento 

pessoal, sob pena de confissão caso o réu (ou seu representante) não 

I 

 

 
17 



16 
 

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
2a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte – Capital 

Av. Nilo Peçanha, nº 151, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ 

 
 

compareça, ou, comparecendo, se negue a depor (art. 385, §1º, do Código de 

Processo Civil). 

 
Atribui-se à causa, de valor inestimável, o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais). 

 

 
Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2019. 

 

 
 

RODRIGO TERRA 

Promotor de Justiça 
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