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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __.ª VARA DA COMARCA DE NOVA 
XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  por  meio  de  seu

presentante e no uso de suas atribuições legais,  com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III da

Constituição Federal e 25, inciso V e 26, inciso I,  alínea “b” da Lei Orgânica Nacional do Ministério

Público (Lei n.º 8.625/93) e demais determinações legais,  vem, com fulcro no disposto no artigo 1º,

incisos IV e VIII, da Lei nº 7.347/85, diante de Vossa Excelência, propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de tutela provisória de urgência,

em face de

EUZAMAR  COSTA  DOS  SANTOS  ME  , pessoa  jurídica  de  direito  privado,

representado pelo nacional Euzamar Costa dos Santos (CPF n.º 870.000.591-68), inscrita no CNPJ n.º

24476495/0001-98, com endereço situado na Avenida Couto Magalhães, n.º 338, Centro, CEP n.º 78690-

000, nesta urbe, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

DOS FATOS

Excelência, foram instaurados no âmbito desta Promotoria de Justiça Cível de Nova

Xavantina/MT os autos de Inquérito Civil,  tombados sob o SIMP de n.º  001378-029/2018, visando a

apurar a devida observância das normas legais atinentes às atividades de prestação de serviços da

“Academia Samango”, sendo certo que, requisitadas diligências iniciais, foram constatadas as seguintes

inconsistências pelo Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região.

Data da Fiscalização Ocorrência

20/06/2016 Na Academia do Samango constatei  que a mesma
ainda  não  possui  o  devido  registro  junto  ao
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CREF17IMT onde foi autuada com o auto de infração
01169 (anexo) também no momento da fiscalização
o profissional Marcos Tulio da Silva Fernandes estava
presente na academia onde o mesmo estava com a
CIP vencida que foi notificado com auto de infração e
multa 01168 (anexo), para a regularização o mesmo
também  informou  que  ministra  aulas  na  rede
estadual de ensino e que não haveria problemas para
ser o RT (Responsável Técnico), do estabelecimento
não  foi  possivel  verificar  junto  a  Assessoria
pedagógica da SEDUC sobre o fato.

23/01/2017 "Euzamar  Costa  dos  Santos  -  Academia  do
Samango" - O estabelecimento esta registrado junto
ao CREF17 com numero 000426-PJIMT, no entanto
foi  constatado  na  fiscalização  realizada  no  dia
23/01/17  que no  momento da fiscalização  na  havia
profissional  habilitado e  consta  que  a  mesma  esta
incompatível  ao seu  registro  como MEl  que  foi  na
oportunidade  solicitado  que  se  adeque  na
modalidade  a  qual  a  empresa  se  enquadra  no
momento  como  não  havia  profissional  solicitamos
de forma cautelar que suspendesse as atividades até
apresentar profissional habilitado e constatamos que
o  profissional  que  estava  anteriormente  como
Responsável Técnico este lotado na rede estadual de
ensino.  Informamos  que  não  pode  a  academia
funcionar  sem  a  presença  de  um  profissional
habilitado.

Ainda, mister transcrever o que restou da realização de visitas por parte do Corpo

Técnico Administrativo do Parquet Estadual, oportunidade em que se verificou:

Data da Visita Constatação

16/08/2016  “Na  Academia  do  Samango,  fui  recebido  pelo  Sr.
Euzamar  Costa  dos  Santos,  vulgo  Samango,
brasileiro, portador do RG nO1039630-6, inscrito no
CPF sob o nº 870.000.591-68, endereço na Avenida
Couto  Magalhães,  nO338,  Centro,  nesta  Cidade,
sendo que, na oportunidade, somente ele orientava
os  frequentadores  do  local.  Indagado,  respondeu
que  não  possui  registro  profissional  junto  ao
CREF/MT. Que apenas o outro instrutor, o Sr. Marcos
Túlio da Silva Fernandes possui tal registro, mas que
o  mesmo  não  se  encontrava  por  ali,  pois  estava
naquele  momento  dando  aula  em  alguma  Escola.
Ademais,  quando  solicitado  os  documentos  de
registro  do  estabelecimento  junto  ao  CREF",  o  Sr.
Euzamar  realizou  buscas  no  local,  informando  em
seguida não ter encontrado.”.
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19/08/2016 “Na  Academia  do  Samango  o  único  orientador  no
local  era  o  Sr.  Euzamar  Costa  dos  Santos,  vulgo
Samango. Que o outro instrutor, Sr. Marcos Túlio da
Silva Fernandes não se encontrava por ali. Segundo
cartaz  fixado  na  entrada  do  estabelecimento,  o
horário  de  funcionamento  da  academia  é  entre
6:00h e 10h da manhã, e entre 15:00h e 00:00h do
período vespertino e noturno.”.

13/08/2018 Recebido  pelo  proprietário  do  local  por  volta  das
18:00,  solicitei  os  alvarás  de  funcionamento  da
presente  academia,  porém  foi  informado  que  tal
documentação estaria com seu contador. Ao indagar
onde  estaria  o  responsável  técnico  do
estabelecimento, o educador físico Marco Tulio, foi
informado que este estaria atrasado mas que estaria
próximo de chegar. Informo que, por volta das 18:50,
este  subscritor  voltou  ao local  para  constatar  se  o
responsável  técnico já teria chegado, porém, até o
horário  mencionado,  o  mesmo  ainda  não  estava
presente  na  academia.  Ao  solicitar  qual  seria  o
horário  de  trabalho  do  responsável  técnico,  fui
informado pelo ,dono da academia que horário  de
trabalho era 07:30 às 10:00 no período matutino, e
das 17:30 às 21 :30 no período noturno.

28/08/2018 Às  18  horas  e  25  minutos,  estive  na  referida
academia e entrei em contato com o proprietário do
estabelecimento,  o  senhor  Euzamar  Costa  do
Santos,  sendo  informado  que  o  educador  fisico
responsável técnico do local, o Sr. Marco Túlio, não
estava  presente  no  momento  da  diligência.  Ao
indagar onde estaria o responsável técnico, Euzamar
informou  que  o  mesmo  teria  saído  a
aproximadamente 20 minutos para se alimentar.

16/01/2020 Certifico que, cumprindo a determinação ministerial
ID:47474522, na data do dia 16 de janeiro de 2020,
realizei visita no local do
empreendimento  denominado  "Academia  do
Samango",  ocasião  em  que  o  proprietário,  Sr.
Euzimar Augusto dos Santos, informou que desde
o falecimento do então responsável técnico Marcos
Túlio da Silva Fernandes, ocorrido em setembro de
2019, a academia vem funcionando
sem a presença do profissional de Educação Física.

Outrossim, requisitadas informações atualizadas ao Conselho Regional de Educação

Física,  foi  mencionado  que  o  requerido  se  regularizou  junto  ao  CREF17/MT,  mas  a  “...academia

encontra-se  sem  o  certificado  de  credenciamento  do  CREF17/MT  atualizado,  e  na  ocasião  do

enquadramento  verifica-se  que  o  profissional  Marcos  Tulio  da  Silva  Fernandes  (…)  ainda  está  como

professor na rede estadual, assim os horários não são compatíveis para assumir a responsabilidade técnica
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da academia, assim a academia continua sem a presença de profissional habilitado em todo período.” (ID:

44785084/3).

Ainda Excelência, foi requisitada ao Corpo de Bombeiros Militar informações sobre a

existência ou não de Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, sendo que a referida

instituição militar esclareceu que a “Academia Samango” não possui o documento (ID: 44785032/2).

Por fim Excelência, como se não bastasse, lamentavelmente com o falecimento do

nacional Marcos Tulio da Silva Fernandes, quem chegou a ser ouvido na Promotoria de Justiça, ocasião

em que foi enfático ao admitir que se ausentava da academia para dar aulas na rede pública estadual de

ensino,  o  requerido continua disponibilizando os serviços de atividade física a usuários,  sem que o

empreendimento tenha o devido, necessário e imprescindível Responsável Técnico, proporcionando,

assim, riscos aos consumidores que frequentam a academia, quem, sem a devida orientação, estão

sujeitos a diversos perigos, podendo lesionarem-se em face da falta de profissional técnico.

DO FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ARTIGOS 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N.º 8078/90) E DAS LEIS ORDINÁRIAS N.ºS 6.839/80 e 9.696/98 

 

Emérito magistrado, como é sabido, as atividades econômicas devem obedecer, nos

termos do artigo 170, da Constituição Federal, os princípios da soberania nacional, propriedade privada,

função social  da propriedade, livre  concorrência,  defesa  do consumidor,  defesa do meio ambiente,

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e

de seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do

pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

De efeito, para que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano

e na livre iniciativa, assegurando a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, seja

satisfatoriamente  alcançada  é  imprescindível  que  todos  os  princípios  a  ela  estabelecidos  sejam

devidamente observados, sob pena de violação da norma constitucional e, por consequência, de todo o

ordenamento jurídico, não sendo despiciendo salientar também que, conforme dicção do parágrafo
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único, do artigo 170, da Carta da República, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

Assim, tem-se que, determinadas atividades, além de necessariamente observar os

princípios da ordem econômica, devem também obedecer a lei aplicável ao caso, sob pena de violação

de todo o ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentir, conforme preceitua a Lei n.º 6.839/1980, os empreendimentos sujeitos à

fiscalização  do  exercício  de  profissões  das  respectivas  entidades  devem  devidamente  realizar  o

registro, providência esta que foi tomada pelo requerido. Mas isso não é só!

A Lei n.º 9.696/1998, que regulamenta a Profissão de Educação Física, estabelece que,

além do registro já previsto no diploma legal anterior, é imprescindível que a atividade somente poderá

ser exercida por profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física, ou

seja,  aqueles  que sejam possuidores  de  diploma obtido em curso de Educação Física,  oficialmente

autorizado ou reconhecido, os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de

ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor, ou ainda os que, até a data do

início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais

de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.

Da simples análise da documentação existente em relação ao requerido, tem-se que,

claramente, o empreendimento está funcionando sem o respectivo profissional, responsável técnico,

posto que a pessoa de Marcos Tulio, quem, no papel, mas também não desempenhava a atividade em

tempo integral na academia, lamentavelmente veio a falecer, o que não pode ser admitido, em razão

dos graves riscos que a atividade pode acarretar à saúde e à integridade corporal dos usuários.

Assim, não é despiciendo ressaltar que a defesa do direito do consumidor, além de ser

princípio da ordem econômica, é também direito individual fundamental, razão pela qual foi editada a

Lei n.º 8.078/90 para que a previsão constitucional fosse efetiva.

O requerido é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto,

nos  termos  do  artigo  3.º,  da  Lei  n.º  8.078/90  (Código  de  Defesa  do  Consumidor)  é  considerado

fornecedor,  ou  seja,  com clareza  solar,  o  requerido desenvolve atividade  de  prestação de  serviços,
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devendo, pois, observar as normas contidas na legislação pertinente, e não contrariar as regras básicas

de compliance.

Por  sua  vez,  como  direito  básico  do  consumidor  e  visando  a  proteção  à  saúde  e

segurança, há a proteção da vida, da saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, sendo certo que os produtos e

serviços colocados no mercado de consumo não poderão acarretar riscos à saúde ou segurança dos

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,

obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a

seu respeito. 

Ora,  é  evidente  que a atividade  desempenhada na Academia traz  risco à saúde  e

também à segurança dos consumidores, pois, sem a devida orientação de um profissional, os usuários

poderão  lesionar-se  com  a  realização  de  exercícios.  Ademais,  a  segurança  também  resta

comprometida, pois os usuários não terão a instrução necessária para manipular os equipamentos e os

pesos dele decorrentes.

Enfim  Excelência,  com  o  desrespeito  à  regra  que  impõe  a  necessidade  do

empreendimento possuir Responsável Técnico em tempo integral ao funcionamento da atividade, é

evidente que o direito de consumidor restará prejudicado.

Nesse sentir, busca o Parquet Estadual a correção do problema evidenciado, sendo a

via judicial a única possível, tendo em vista que o requerido, mesmo orientado a esse respeito, não tem

atendido  o  que  prescreve  a  lei.  Em  outras  palavras,  é  necessário  manter,  preservar,  estabelecer  e

proteger as relações de consumo no presente caso em concreto,  devendo o requerido promover a

regularização da academia de ginástica, ajustando-as às determinações legais e/ou regulamentares.

2. DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER COM O DEVER DE INDENIZAR

DECORRENTE DO DANO MORAL COLETIVO

 

Ínclito  magistrado,  a  complexidade  das  relações  de  consumo  exige,  além  da

necessária prevenção e informação aos consumidores, a reparação integral dos danos eventualmente

causados em razão da disponibilização de produtos e da prestação de serviços que possam acarretar

riscos  a  número  indeterminado  de  usuários,  tanto  que a  Lei  n.º  8.078/90  (Código  de  Defesa  do

Consumidor),  estabelece,  em seu artigo 6.º,  inciso VI,  como direitos  básicos  dos consumidores,  "a
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efetiva prevenção e  reparação de danos patrimoniais  e morais,  individuais,  coletivos  e  difusos" .,

substancialmente em respeito ao que estabelecem os incisos V e X, do artigo 5.°, da Carta da República,

qual visou à proteção aos bens imateriais do individuo.

E isso se deve em razão da atual sociedade globalizada, na qual há o consumo em

massa, a disposição pulverizada de bens e serviços à população, exige que os consumidores, em razão

da sua vulnerabilidade, sejam devidamente protegidos, cabendo aos fornecedores atenderem as regras

expostas pelo ordenamento jurídico, sob pena de responder pelos danos causados, e um deles é o

moral coletivo, que compreende  “… a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou

seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos” (...) "Quando se fala

em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma

certa  comunidade  (maior  ou  menor),  idealmente  considerado,  foi  agredido  de  maneira

absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se

feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”1. 

É, ainda, da doutrina, aplicável também ao microssistema de proteção aos direitos

difusos e coletivos2: “Essa fundamentação legal faz surgir um dano extrapatrimonial ambiental sem

culpa, em que o agente estará sujeito a reparar a lesão por risco de sua atividade e não pelo critério

subjetivo ou da culpa. Ademais, conforme já reportado, o valor pecuniário desta indenização será

recolhido ao fundo para recuperação dos bens lesados de caráter coletivo. A lei não especifica, mas é

inquestionável a possibilidade de cumulação do dano patrimonial e extrapatrimonial”. 

Nesse sentir, vislumbra-se que a proteção dos valores morais não está restrita apenas

aos valores individuais da pessoa física, admitindo-se, hodiernamente, a reparabilidade do dano moral

em face da coletividade que, apesar de ente despersonalizado, possui valores morais e um patrimônio

ideal que merece proteção, ainda mais no aspecto consumerista, que possui o potencial de atingir um

número indeterminado de pessoas.

Assim,  é  inegável  que  o  requerido  causou  dano  moral  coletivo,  pois,  em  vários

momentos,  prestou serviços de musculação sem a presença de Responsável  Técnico,  quem, muitas

vezes, entre os anos de 2.016 e 2018, se ausentava para dar aulas nas redes de ensino desta cidade de

1 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano Moral Coletivo. Revista de Direito do Consumidor nº 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 55, out.-dez.
1994.
2   LEITE, JOSÉ RUBENS MORATO LEITE, em magnífica monografia, explica: Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial, Editora
RT: São Paulo, 2000, p. 286. 
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Nova Xavantina//MT, ou seja, basicamente a representatividade técnica do empreendimento só existia

no papel. 

Ainda, e como se não bastasse, agora, a questão se sedimentou e, de forma diuturna,

o  requerido  tem  prestado  os  serviços  a  aproximadamente  200  (duzentos)  usuários  sem  qualquer

Responsável  Técnico,  haja  vista  que  a  pessoa  capacidade  lamentavelmente  veio  a  óbito  como  já

mencionado.

 

Isto  é,  assim  agindo,  o  requerido,  utilizando-se  de  subterfúgios  da  propaganda

enganosa e da omissão de informações, além de colocar em risco a saúde e a integridade física dos

consumidores, tem causado dano moral coletivo de valor inestimável e que deve ser, de acordo com a

proporcionalidade e razoabilidade, mensurado por esse r. Juízo em momento oportuno, pois, “ imagine-

se o dano moral gerado por propaganda enganosa ou abusiva. O consumidor em potencial sente-se

lesionado e vê aumentar seu sentimento de desconfiança na proteção legal do consumidor,  bem

como no seu sentimento de cidadania”3. 

DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Excelência, como cediço, o deferimento da tutela de urgência é possível em sede de

Ação Civil Pública, como se observa dos artigos 11 e 12, da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), in

verbis: Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz

determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob

pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente e compatível,

independentemente de requerimento do autor. Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com

ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Tal norma, destinada a fornecer instrumento processual para a tutela jurisdicional de

interesses  difusos  e  coletivos,  revela  a  atenção  do  legislador  para  com  um  dos  problemas  mais

relevantes na matéria: o da eficácia da tutela.

Sabe-se que os provimentos de urgência, que são instrumentos excepcionais de tutela

preventiva  e  provisória,  nas  lides  interindividuais,  devem  ser  utilizados  como  provimentos

antecipatórios e substitutivos da decisão final em ações como a presente, sendo certo que em questões

3 RAMOS, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. Revista de Direito do Consumidor nº 25. São Paulo: Revista dos Tribunais,
p. 82, jan.-mar. 1998.
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relacionadas à defesa do consumidor a preocupação é ainda mais marcante, conforme se observa na

leitura  dos  artigos  83  e  84,  da  Lei  n.º  8.078/90:  Art.  83.  Para  a  defesa  dos  direitos  e  interesses

protegidos  por  este  código são admissíveis  todas  as  espécies  de  ações  capazes  de  propiciar  sua

adequada e efetiva tutela.”; Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de

fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1° A conversão da obrigação em

perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica

ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e danos se fará

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a

tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3°

ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente

ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5° Para a

tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as

medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de

obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.”. 

Ademais,  analisando  o  microssistema  de  tutela  de  urgência,  registre-se  que  a

antecipada é uma de suas modalidades, sendo esta espécie da tutela provisória, conforme regramento

estabelecido pela Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil, sendo que os requisitos estão

positivados no artigo 300,  caput,  e § 3º, do CPC, que em seu conteúdo não destoam dos requisitos

previstos  nas  disposições do Código de Defesa  do Consumidor  acima transcritas,  devendo haver  o

imprescindível diálogo entre as fontes.

Nesse sentir, e em suma, tais requisitos são: a) a probabilidade do direito (fumus boni

juris); b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); e c) reversibilidade

dos efeitos da decisão.

Desta  feita,  no presente  caso,  resta  claro que  o  requerido tem  desempenhado as

atividades do empreendimento ao arrepio da lei (restou apurado até o presente momento a falta de

Responsável Técnico em tempo integral ao funcionamento da academia e a ausência de Alvará do

Corpo de Bombeiros Militar), demonstrando, assim, a presença do fumus boni juris em razão da farta

legislação que cuida da matéria, sendo certo que a existência do periculum in mora é clara e inconteste,

pois, caso não deferida a medida de urgência, os usuários consumidores que frequentam a academia
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estarão sujeitos, como tem estado, a riscos que, se consumados, possam sequelá-los pelo restou de

suas vidas.

É, inclusive, a orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. Mesmo após sucessivos prazos para adequação e

regularização da empresa junto à municipalidade e ao Corpo de Bombeiros, nada foi feito. Desde

junho/2013 a empresa foi notificada para regularizar a situação referente ao PPCI, e, passados seis

meses, o restaurante demandado continua operando sem o alvará de funcionamento e o Plano de

Proteção  contra  Incêndio.  Patente  o  risco  na  manutenção  das  atividades  desenvolvidas  no

estabelecimento  comercial,  pois,  ao  menos  pelos  documentos  que  instruem  este  agravo  de

instrumento, há plausibilidade na tese de descumprimento da legislação local. A falta de alvará de

funcionamento  e  do  PPCI  são  fatos  graves,  pois  colocam  em  risco  grande  contingente  de

funcionários e freqüentadores do local, fazendo-se imperiosa a interdição do estabelecimento até a

sua  devida  regularização.  AGRAVO  PROVIDO.  TJRS  -  AgIn  70058040189  -  3.ª  Câmara  Cível  -  j.

27/3/2014 - julgado por Leonel Pires Ohlweiler - Área do Direito: Administrativo 

Destarte, a concessão da antecipação da tutela para suspender as atividades, com a

lacração do estabelecimento, é medida que se impõe, pois, além da medida ser reversível, aguardar o

deslinde da causa importará em graves prejuízos aos consumidores, como já tem os colocado em risco.

DO PEDIDO

Em face do exposto, o Parquet Estadual, por seu presentante de execução, requer:

a)  seja  recebida  e  autuada  esta  inicial  com  os  documentos  que  a  acompanham,

substancialmente o procedimento de SIMP 001378-029/2018;

b) a CONCESSÃO DE  TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para determinar

ao requerido a suspensão das atividades de prestação de serviços do empreendimento, com a lacração

do  estabelecimento  pelo  Senhor  Meirinho  até  que  a  exploração  da  atividade  seja  regularizada

integralmente, sob pena de imposição de multa diária a ser fixada por este r. Juízo e a ser revertida

para Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, nos termos do artigo 13, da Lei n.º 7.347/85, sem

prejuízo, ainda, de cominação de multa por ato atentatório à justiça, nos termos do art. 77, IV, § 1º e 2º,

do Código de Processo Civil de 2015, caso não atenda a determinação judicial a seu tempo e modo;
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c) a citação do requerido para, caso queira, apresente resposta no prazo legal, sob

pena de revelia;
d) ao final, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, com a confirmação da medida liminar, e a

consequente  condenação do requerido em  dano moral  coletivo e  a  regularizar  integralmente,  nos

termos da lei, a exploração da atividade, devendo notadamente haver Responsável Técnico em tempo

integral ao funcionamento do estabelecimento e a existência de Alvará de Corpo de Bombeiros, sem

prejuízo da tomada de medidas outras de segurança aos usuários/consumidores conforme a legislação.

Requer deferimento de produção de todas as provas admitidas em Direito, incluindo

documental e testemunhal, dando-se a causa a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os

efeitos legais, muito embora a demanda possua inestimável valor.

Pede e espera deferimento.

Nova Xavantina-MT, 22 (vinte e dois) de janeiro de 2.019.

Wellington Petrolini Molitor,
Promotor de Justiça.
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