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Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de FRANKLIN MORAIS
BEZERRA 07589959707 EMPRESARIO INDIVIDUAL ME, na qual alega que o réu se identifica
como ´coach em Nutrição´ e realiza atendimento nutricional, prescrevendo dietas e suplementos
alimentares através de consulta presencial e por meio virtual sem atender aos requisitos exigidos
por lei, pois não concluiu o curso de nutrição e não está inscrito em nenhum dos conselhos
regionais de nutricionistas. Requer em sede te tutela antecipada que o Réu se abstenha de
exercer qualquer atividade profissional privativa de nutricionistas, notadamente os atendimentos
presenciais ou virtuais em que são prescritas dietas individualizadas e suplementação alimentar,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração. A tutela antecipada é uma forma de
tutela de urgência de caráter satisfativo sendo necessária a presença de requisitos para a sua
concessão. Como é prestada com base em juízo de probabilidade, só pode ser deferida em
situações tais que se evidencia a impossibilidade de se aguardar o tempo necessário à formação
do juízo de certeza exigido para a prolação de sentença no processo cognitivo. No referido feito,
entendo presentes seus requisitos. Em análise sumária, verifico o perigo de dano à sociedade,
bem como a probabilidade do direito, em razão da atuação irregular do Réu, que se diz
nutricionista e pratica atos privativos da profissão, sem aparentemente possuir a qualificação
técnica para tanto, o que se observa pela resposta da faculdade às fls. 66 e pela informação de
que não é cadastrado em nenhum dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, conforme fls. 22.
Assim, tendo em vista todo o que foi narrado, comprovada pela documentação dos autos ,concedo
a tutela antecipada para determinar que o Réu se abstenha de exercer qualquer atividade
profissional privativa de nutricionistas, notadamente os atendimentos presenciais ou virtuais em
que são prescritas dietas individualizadas e suplementação alimentar sob pena de multa de R$
1.000,00 (mil reais) por infração. Intimem-se. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se
tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designo audiência de conciliação para o
dia 14/10/2019 às 10:00h, na forma do art. 334 do NCPC. Cite-se o réu pela via postal (arts. 248
c/c 250, NCPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado de
advogado, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à
dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, § 8º, NCPC). Faça-se constar do
mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze)
dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, NCPC). Fica a parte autora
intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, NCPC), ciente de que
sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará
imposição de multa (art. 334, § 8º, NCPC). Publique-se.
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