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O MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio do seu agente signatário, no uso 

de suas atribuições legais e com base no IC nº IC.00889.00027/2016, vem, perante Vossa 
Excelência, propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA ANTECIPADA 
 

contra 
 
Abatedouro Marcon, fábrica clandestina de embutidos, sem personalidade 

jurídica, localizada na Rua Antônio Zotti, 368, Centro, Tupanci do Sul/RS, por seu 
representante/responsável Genor José Marcon, brasileiro, casado, RG nº 3025835061, 
CPF nº 416.347.050-68, residente na Rua Antônio Zotti, s/nº, em Tupanci do Sul/RS, pelos 
seguintes fatos e fundamentos: 

 
 

Dos fatos 
 

Em virtude da ocorrência de inspeção realizada no local, no dia 1 de 
novembro de 2016, por meio da Força Tarefa do Programa de Segurança Alimentar, a qual 
ocorreu com participação do Ministério Público Estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, 
da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio e da Vigilância Sanitária 
Municipal, o exequente e o executado firmaram Termo de Compromisso e Ajustamento de 
Conduta (fls. 70/72v. do Inquérito Civil anexo), pelo qual este se obrigou a cumprir, dentre 
outras, as seguintes cláusulas: 

 
“CLÁUSULA PRIMEIRA: O Compromissário reconhece a irregularidade na estocagem e 
beneficiamento de produtos de origem animal, em afronta à política nacional de proteção das 
relações de consumo e normas sanitárias pertinentes, conforme Auto de Infração nº 48728 da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento (fls. 67/68).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: caso queira permanecer no exercício das atividades, o 
Compromissário assume compromisso de adotar no exercício de sua atividade profissional 
conduta comercial lícita e de acordo com as normas sanitárias vigentes, devendo, para tanto, 
regularizar seu estabelecimento. Para tanto, assume a obrigação de fazer consistente em 
apresentar nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
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presente instrumento, os seguintes documentos relativos ao estabelecimento comercial situado 
na Av. Luiz Panisson, n. 715, sala 02, Centro, município de Tupanci do Sul/RS: 
Inciso I: cópia do Alvará de Localização e de Funcionamento expedido pela Prefeitura de 
Tupanci do Sul, atualizado; 
Inciso II: cópia do Alvará Sanitário expedido pelo departamento competente da administração 
municipal de Tupanci do Sul, atualizado; 
Inciso III: cópia do Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expedido pelo Corpo de 
Bombeiros de Lagoa Vermelha, atualizado; 
Inciso IV: documentação de inscrição da empresa na Junta Comercial. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: não possuindo mais interesse na manutenção das atividades, o 
Compromissário deverá comprovar nesta Promotoria de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
desativação do Abatedouro Marcon, através de fotografias e outras documentações que 
entender pertinentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O Compromissário assume obrigação de não promover o 
fracionamento, distribuição ou comércio de produtos de origem animal, sem as devidas 
licenças sanitária e veterinária, bem como sem se submeter a inspeção sanitária de 
acordo com a legislação pertinente. 
 
(...) 
 
CLÁUSULA OITAVA: O disposto nas cláusulas anteriores não impedirá que sejam 
tomadas outras medidas pelo Ministério Público para fazer cessar atividade ilegal ou que 
seja promovida a reparação de dano que venha a ser constatado. 
 
CLÁUSULA NONA: O cumprimento das obrigações ajustadas não dispensa o 
Compromissário de satisfazer qualquer exigência prevista na legislação federal, estadual 
ou municipal, tampouco de cumprir qualquer imposição de ordem administrativa que 
diga com a atividade que exerce. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O Ministério Público fiscalizará o cumprimento deste acordo, tomando as 
providências legais cabíveis, sempre que necessário, podendo requisitar a fiscalização aos 
órgãos competentes. 
Parágrafo único: O Compromissário assume a obrigação de fazer consistente em 
permitir/viabilizar, a partir da assinatura deste termo e a qualquer tempo, a entrada de 
servidores e/ou Membros do Ministério Público ou ainda terceiros indicados pelo referido 
Órgão, na sua propriedade ou sob sua administração/direção, independentemente de ordem 
judicial, a fim de realizar averiguação de cumprimento das demais obrigações assumidas no 
presente termo de compromisso ou de outras decorrentes da própria legislação ambiental. 
 
(...) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A celebração do presente compromisso de ajustamento tem 
efeitos no âmbito da responsabilidade civil, não excluindo as responsabilidades administrativa 
e criminal decorrentes do fato ou ato que lhe deu causa.” 

 

Parte das obrigações de fazer (cláusulas segunda e quarta) não foi 
adimplida nos termos e prazos previstos no Compromisso de Ajustamento de Conduta. 
Conforme acordado, o requerido deveria providenciar, no caso de manutenção da 
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atividade, a documentação de regularidade, descrita na cláusula segunda, ou, então, 
comprovar o fechamento do local, conforme previsão da cláusula terceira. 

 
O requerido trouxe documentos ao inquérito civil que, em tese, 

comprovariam que teria havido o encerramento das atividades, como se verifica nas 
fotografias por ele juntadas às fls. 74/76. Ocorre que, em realização de vistoria por Oficial 
do Ministério Público, constatou-se exatamente o contrário: as atividades estão sendo 
mantidas irregularmente, inclusive com venda de produtos no varejo (vide cartaz, à 
fl. 80, o qual refere, “Não vendo fiado”), em total desrespeito à Legislação, aos 
consumidores de Tupanci do Sul e ao TAC firmado. 

 
Da Tutela de Urgência 

 
A situação narrada vem sendo apurada desde o ano de 2016, e tem origem 

em inspeção realizada por Força Tarefa do Programa de Segurança Alimentar. 
 
Permitir que o requerido descumpra a legislação escancaradamente, é 

permitir que o requerido coloque em risco consumidores do Município de Tupanci do 
Sul. Então, deve-se interditar o local. 

 
É de deferir, portanto, a interdição total do local, evitando-se danos aos 

consumidores, nos termos do artigo 300 do CPC. Frise-se que o deferimento não trará 
danos irreversíveis aos requeridos, mas poderá trazê-los aos consumidores que 
adquirirem produtos de local irregular. 

 
Da legislação aplicável 
 

A fim de evitar situações como a que ora se examina e para responsabilizar 
os autores de ações dessa natureza, a legislação pátria fornece proteção integral ao 
consumidor, reconhecendo-o como vulnerável diante do mercado de consumo, visando 
protegê-lo de práticas consideradas abusivas – como a destes autos. 

 
O CDC prevê, no artigo 39: 
 
"Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) 
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos competentes; (...)” 
 
No caso em comento, caracterizada, portanto, a impropriedade dos 

produtos oferecidos ao consumidor na empresa requerida, nos termos do que dispõe o 
artigo 18, § 6º, do CDC: 



 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de São José do Ouro 
 
 

 

Rua Maximiliano Centenaro, 180 - CEP 99870000 - São José do Ouro, RS 

Fone: (54)33521477  e-mail: mpsjouro@mprs.mp.br 

4 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas. 
        (...) 
        § 6° São impróprios ao uso e consumo: 
        I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 
        II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, 
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em 
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 
        III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se 
destinam. 

 
A violação a dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor 

deixa clara a gravidade da conduta perpretada e as consequências danosas à saúde do 
consumidor causadas pela comercialização/colocação no mercado de consumo de 
alimentos em desacordo com as especificidades técnicas e exigidas pela legislação 
sanitária municipal, estadual e federal. 

 
Destaque-se a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da 

presente ação, concedida pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do 
Consumidor (artigos 81 a 90). 

 
Por fim, refira-se que a tutela de urgência é destinada, principalmente, a 

evitar a continuidade das práticas abusivas desenvolvidas. 
 
O perigo de dano está demonstrado pela natural demora de tramitação 

processual, circunstância que oportunizará a continuidade das práticas adotadas, as quais, 
afora a infringência aos dispositivos legais atinentes ao caso, importam em graves danos 
irreparáveis ou de difícil reparação à saúde dos consumidores. 

 
Já a probabilidade do direito, objetivamente aferível pelos elementos de 

prova até então coletados, verifica-se a insistência da manutenção do abatedouro 
clandestino, com posterior inserção de produto irregular no mercado de consumo. 

 
Do Pedido: 
 
Ante o exposto, o Ministério Público requer: 
 
a) antecipadamente e inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do 

CPC, a interdição total do Abatedouro, para que não possa o requerido fabricar e 
comercializar produtos irregulares, incluindo-se a busca e apreensão dos produtos que não 



 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Promotoria de Justiça de São José do Ouro 
 
 

 

Rua Maximiliano Centenaro, 180 - CEP 99870000 - São José do Ouro, RS 

Fone: (54)33521477  e-mail: mpsjouro@mprs.mp.br 

5 

respeitem as normas consumeiristas (com a devida inutilização), bem como dos 
equipamentos utilizados para a prática ilegal; 

 
b) a interdição seja mantida até que ocorra, realmente, a adequação às 

normas legais; 
 
c) a aplicação de multa de, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 

caso de descumprimento, a ser revertida ao Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados 
– FRBL, criado pela Lei Estadual nº 14.791/2015, conta corrente nº 03.205340.0-2, agência 
0835 do Banrisul, além da multa diária a ser definida; 

 
d) a citação do requerido para contestar, querendo, a presente ação, no 

prazo legal; 
 
e) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial 

o depoimento pessoal do réu, a inquirição de testemunhas oportunamente arroladas e a 
realização de perícias eventualmente necessárias, reservando-se o direito de indicar 
assistente técnico; 

 
Requer, finalmente, a procedência da ação para o fim de condenar: 
  
a) o demandado à  obrigação de não fazer, consistente em não promover 

o fracionamento, distribuição ou comércio de produtos de origem animal, sem as devidas 
licenças sanitária e veterinária, bem como sem se submeter a inspeção sanitária de acordo 
com a legislação pertinente; 

 
b) o demandado à obrigação de fazer, em prazo a ser definido, em 

regularizar o abatedouro; 
 
c) suportar o ônus decorrente da sucumbência, recolhidas as respectivas 

verbas aos cofres do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Por fim, desde já, para a hipótese de descumprimento dos prazos previstos 

na alínea “b”, que seja estabelecido o pagamento de multa diária no valor equivalente a R$ 
500,00 (quinhentos reais), com correção pelos índices de poupança e recolhimento dos 
valores ao Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados – FRBL, criado pela Lei Estadual 
nº 14.791/2015, conta corrente nº 03.205340.0-2, agência 0835 do Banrisul; 

 
Dá-se à causa o valor de alçada. 
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São José do Ouro, 14 de março de 2019. 
 
 
André Luiz Tarouco Pinto, 
Promotor de Justiça, em substituição. 
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