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Unifacs é acionada por aumento abusivo na mensalidade do curso de Medicina

O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública contra a Unifacs em razão de desrespeito ao direito à informação dos 
consumidores, cláusulas contratuais arbitrárias e reajuste abusivo do curso de Medicina da universidade. Segundo a promotora 
de Justiça Joseane Suzart, autora da ação, a Unidade de Estudos e Análises Técnicas Contábeis da Central de Apoio Técnico 
do MP (Ceat) emitiu um parecer atestando que os encargos sociais relacionados ao pessoal docente e ao pessoal técnico 
administrativo, isoladamente, não justificam o reajuste da mensalidade do curso de Medicina em 2018.
Na ação, o MP requer, em caráter liminar, que a Justiça determine que a Unifacs reduza o valor atual da mensalidade de 
Medicina com o objetivo de refletir os índices inflacionários atinentes aos anos de 2017 a 2019, bem como a planilha de custos, 
englobando receitas e despesas relacionadas ao referido período, de acordo com o parecer da Ceat; retire a cláusula do 
contrato de prestação de serviços educacionais que exclui a responsabilidade da Instituição em face do contratante portador 
de necessidades especiais, quando este não declarar tal situação no ato da matrícula; e exclua a cláusula segundo a qual “A 
partir do 5º semestre letivo, a critério exclusivo da Instituição de Ensino Superior (IES), independente do número de alunos 
matriculados, o curso poderá ser ofertado em qualquer um dos três turnos”, dentre outras alterações no contrato de prestação 
de serviços educacionais.
Além disso, o MP requer, em caráter definitivo, que a Unifacs indenize os consumidores em razão dos danos materiais e morais 
sofridos diante das práticas abusivas identificadas e denunciadas na ação; e restitua em dobro os valores pagos pelos 
consumidores em decorrência da cobrança abusiva referente ao pagamento de valores decorrentes do reajuste arbitrário da 
mensalidade do curso de Medicina. 

Fonte: CECOM MPBA
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Operação Black Friday: Procon-BA inicia fiscalização em Salvador

Uma das principais liquidações do ano, a famosa Black Friday já começou. E para garantir que os direitos dos 
consumidores baianos sejam assegurados, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) 
fiscalizou grandes centros comerciais, como shoppings centers e lojas de comércios de rua. 

 “A fiscalização é importante para evitar a chamada ‘Black Fraude’, que é o aumento de preço dos produtos antes 
do evento para, posteriormente, baixá-los na data ou próximo a ela, além da falta de informação, 
descumprimento de ofertas e produtos sem preço. Isso cria no consumidor a falsa sensação de promoção, o que é 
considerado uma prática abusiva”, esclarece Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização do Procon-BA. 

A equipe técnica de fiscalização vistoriou lojas de utilidades para o lar, vestuário masculino, entre outras 
categorias. O intuito da operação, assim como em todos os anos, é coibir práticas fraudulentas de “falsos 
descontos” na precificação dos produtos, bem como mercadorias expostas sem o preço visível ou ostensivo, 
dificultando ao consumidor o acesso às informações necessárias para a aquisição do produto. 

Durante a fiscalização, uma loja sofreu auto de infração por ter apresentando essas irregularidades. “Após receber 
o auto de infração, o estabelecimento deve entrar com recurso de defesa, na própria sede do Procon-BA, na 
Carlos Gomes, num prazo de dez dias corridos, a contar da data do documento”, explica o diretor.  

O órgão alerta os consumidores para ficarem atentos a algumas dicas, como: verificar o CNPJ (em local visível) e 
endereço físico da loja no site, caso a compra seja efetuada pela internet; exigir sempre o comprovante de 
compra, como cupom, nota fiscal e contrato; além de requisitar ao fornecedor que estipule a data e turno de 
entrega do produto a ser entregue. 

Caso desconfie das ofertas, os consumidores podem denunciar através do aplicativo Procon BA Mobile, pelo e-
mail (denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br) ou presencialmente no posto central do órgão, precisam ter a atenção 
do consumidor.   

Fonte: http://www.justicasocial.ba.gov.br com modificações

http://www.justicasocial.ba.gov.br/
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Perfil de venda de celulares no Instagram é acionado pelo MP por falta de entrega de 
produtos ao consumidor

O perfil de venda de celulares no Instagram ‘Mobile Phone LTDA’ foi acionado 
pelo Ministério Público estadual por falta de entrega de produtos e ausência 
de estorno solicitado por consumidores. Segundo a promotora de Justiça 
Joseane Suzart, autora da ação civil pública, uma consumidora denunciou a 
empresa depois de ter comprado um aparelho telefônico Iphone 7 Plus no 
valor de R$ 1.500,00, via depósito bancário, e não ter recebido o celular. Após 
aguardar 13 dias, sem nenhum retorno da empresa, a consumidora observou 
que o perfil da loja havia desaparecido da rede online e que não havia 
informações no site dos Correios sobre o número do rastreio fornecido pela 
empresa. O MP acionou também Mauro Gobetti Junior, vendedor e 
representante da Mobile Phone, e o Facebook Serviços Online do Brasil, do 
qual o Instagram faz parte. 
Na ação, o MP pede, em caráter liminar, que a Justiça determine que a 
empresa e seu proprietário Mauro Gobetti cumpram os termos contratuais, 
divulgados por meio eletrônico ou outras formas de comunicação, bem como 
adote todas as providências cabíveis para efetivar a entrega dos produtos; 
que responda às solicitações dos consumidores, estornando as cobranças 
indevidas e reembolsando-os quando solicitado; e que efetive a entrega dos 
produtos adquiridos pelos consumidores, no prazo contratualmente previsto, 
e em condições de perfeito uso. O MP pede ainda que o Instagram aprimore 
as políticas comerciais e o acordo vendedor da plataforma, exigindo, dentre 
outras melhorias, a comprovação de que o perfil está vinculado à empresa a 
que se refere, para que apenas posteriormente o usuário possa veicular na 
conta online o nome ou o CNPJ da pessoa jurídica; além de intensificar a 
fiscalização dos perfis que exercem atividade comercial no sistema e 
elaborar políticas de controle interno específica para acompanhar a conduta 
das contas que prestam serviços e vendem produtos online. O MP também 
acionou a empresa Smart & Phone Celulares e Tablets e sua representante 
Aline Vieira de Souza. 

Fonte: CECOM MPBA
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Risco de consumir carne de origem clandestina é tema de seminário em 
Santo Antônio de Jesus
A cidade de Santo Antônio de Jesus recebeu no dia 5 de 
novembro, uma série de palestras sobre os riscos e 
problemas gerados pelo abate clandestino de animais. 
O evento, intitulado 2º Seminário sobre Abate 
Clandestino, foi organizado pelo Ministério Público 
estadual em parceria com a Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), a Vigilância 
Sanitária e a empresa frigorífica Frigosaj. Membros do 
MP realizaram duas palestras na ocasião. O promotor 
de Justiça Julimar Barreto, que atua na cidade, explicou 
que a produção clandestina de carnes acarreta 
problemas em diversas áreas. “O abate clandestino 
afeta a saúde pública, já que a carne de má qualidade 
pode transmitir doenças diversas, e impacta os direitos 
do consumidor, já que está sendo oferecido um produto 
impróprio ao consumo. Além disso, há um impacto 
ambiental, pois a prática pode representar maus tratos 
ao animais e gerar contaminação do solo e dos corpos 
d’água próximos ao local”, disse.

Já a promotora de Justiça Márcia Câncio, coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do 
Consumidor (Ceacon), defendeu a necessidade de integração 
entre diferentes órgãos para combater este problema. “É 
necessária uma atuação conjunta entre os órgãos de 
Vigilância Sanitária, o Sistema Único de Saúde (SUS), as 
prefeituras municipais, as autoridades policiais, o MP e as 
empresas que atuam legalmente nesta área”, afirmou. A 
promotora ressaltou ainda que, devido ao caráter clandestino 
desses abatedouros, eles “não recolhem nenhum tipo de 
imposto e nem contribuem com benefícios para a sociedade”. 
O 2º Seminário sobre Abate Clandestino também contou com 
uma palestra do gerente territorial da Adab em Santo Antônio 
de Jesus, Luiz Geraldo Sampaio.

Fonte: CECOM MPBA com modificações
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Acordo suspende cobrança abusiva de aviso de irregularidade na zona azul 
de Eunápolis

O Município de Eunápolis e a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. 
(Sinart) firmaram no dia 11 de novembro, acordo com o Ministério Público estadual no 
qual se comprometeram a sanar cobrança abusiva em estacionamento rotativo (zona 
azul) implementado no centro do município. O cumprimento do acordo resultará na 
extinção da ação civil pública ajuizada pela promotora de Justiça Catharine Rodrigues de 
Oliveira Matos em junho deste ano, que pedia a suspensão da cobrança, considerada por 
ela indevida por ferir os direitos do consumidor.

Conforme a ação, motoristas da cidade estavam sendo penalizados pela Sinart por meio 
de “aviso de irregularidade”, cobrando-lhes taxa de pós-utilização no valor de R$ 10, em 
caso de carros, e R$ 6 para motocicletas, toda vez e assim que estacionavam na zona 
azul sem adquirir créditos prévios. A cobrança era realizada no ato do estacionamento 
pelos consumidores, sem que fiscais ou placas lhes informassem sobre a possibilidade 
de aplicação da penalidade prevista em cláusula de contrato com o Município – cuja 
suspensão foi pedida na ação. Segundo a promotora Catharine Matos, a cobrança da 
tarifa de regularização também nunca poderia ter sido realizada pela Sinart, pois não 
caberia a ela exercer poder de polícia.

Segundo o acordo, não serão mais cobradas as taxas dos “avisos de irregularidade” e 
cancelados os avisos já existentes. Além disso, a Sinart se comprometeu a divulgar o 
cancelamento da cobrança em rádios, sites locais, panfletos e redes sociais online 
durante quatro meses. A divulgação deverá começar em 30 dias. A empresa também 
acordou em viabilizar, dentro de 60 dias, o pagamento no ato do estacionamento em 
dinheiro e cartões de débito e crédito.

Fonte: CECOM MPBA com modificações
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Acordo prevê que empresa mantenha assistência às vítimas de acidente de 
ônibus próximo ao Acesso Norte

A empresa ‘Ótima Transportes de Salvador’ firmou Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público 
estadual e se comprometeu a continuar prestando 
assistência às vítimas do acidente de ônibus que deixou 27 
feridos, entre eles uma gestante, no dia 13 de junho desse 
ano, na região do Acesso Norte, nas proximidades da rótula 
do Shopping Bela Vista. Segundo a promotora de Justiça 
Joseane Suzart, autora do TAC, o acordo não afetará os 
interesses dos consumidores que já tenham ingressado em 
juízo com demandas individuais e nem daqueles que ainda 
venham a ingressar com ações na justiça. De acordo com o 
TAC, a empresa continuará subsidiando o atendimento 
médico, psicológico e fisioterapêutico que se fizerem 
necessários, desde que expressamente evidenciado o nexo 
causal entre o tratamento a ser realizado e o acidente. 
Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, a empresa 
demonstrou, por meio de inclusive de recibos, que mantém 
atendimento assistencial de todas as vítimas identificadas 
do acidente relatado, assim como daquelas que 
compareceram em sua sede solicitando atendimento, com 
pagamento de despesas médicas, transporte, alimentação, 
fisioterapêuticas e psicológicas, além de perdas materiais. 
Ela complementou que “há vítimas do acidente que não 
foram identificadas, assim como outras que não se 
apresentaram na empresa, portanto o atendimento 
assistencial está sendo prestado para aqueles em que se 
conseguiu contato telefônico, endereço residencial ou 
compareceu na sede da empresa”.

Fonte: CECOM MPBA
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Clínica de estética é acionada pelo MP

O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública contra a clínica de estética 
Vinicius Said de Lima por exercício de procedimentos privativos aos médicos pelo 
biomédico Vinicius Said. Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, autora da 
ação, a vedação da prática dos procedimentos de aplicação de toxina botulínica, 
microagulhamento, peelings químicos e preenchimentos cutâneos pelo biomédico se 
dá por conta do caráter invasivo destes, “que pode acarretar graves lesões se não 
forem realizados por profissionais devidamente capacitados”.
Na ação, o MP requer, em caráter liminar, que a clínica e seu proprietário, o biomédico 
Vinícius Said de Lima, não realizem os procedimentos que constituem atos e 
atividades privativas dos médicos; não realizem publicidade por meio dos meios de 

comunicação de massa, Internet, redes sociais ou outros, que retratem 
especificamente as atividades previstas no Decreto-Lei n. 88.439/83; e não ministrem 
cursos ou minicursos, bem como não participem de bancas de trabalho acerca de 
temáticas e procedimentos dos quais o biomédico não está capacitado ou legalmente 
habilitado para realizar. Além disso, o MP pede que a clínica efetue a adequação das 
irregularidades encontradas pela Vigilância Sanitária incluindo fixação das caixas de 
perfurocortantes, designação de local adequado para armazenamento de lixo tipo 
infectante e o monitoramento térmico do ambiente. Também deve cumprir as medidas 
de segurança indicadas pelo Corpo de Bombeiros como disponibilização no local de 

controle de materiais de acabamento; e de brigada de incêndio, iluminação e de 
sinalizadores de emergência, bem como de extintores.

Fonte: CECOM MPBA
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Congresso discute futuros desafios do direito do consumidor

O II Congresso Baiano de Defesa do Consumidor e o II Congresso da Região Nordeste de Defesa do 
Consumidor deram início a sua programação no dia 7 de dezembro, na sede do Ministério Público 
estadual, em Nazaré. Os eventos debatem a relação entre a legislação de proteção ao consumidor e 
mudanças recentes no campo das relações de consumo, como a ascensão da economia do 
compartilhamento e o uso intensivo de dados pessoais. No primeiro dia de evento, membros do MP 
ministraram palestra e presidiram mesas de debate. Os promotores de Justiça Joseane Suzart, que 
participou da mesa de abertura, e Carlos Robson Leão abordaram o tema “Contratos Relacionais, 
Serviços Públicos Essenciais e Mercados Regulados”.
A promotora Joseane Suzart apresentou os principais problemas relacionados à saúde suplementar 
no país. “Temos a lei 9.656/98, que, apesar de antiga, ainda enfrenta desafios para ser efetivada. 
Por isso, há diversos problemas para a proteção dos usuários de plano de saúde coletivos, por 
exemplo. Um deles é o reajuste por idade, que nos planos antigos pode ser feito 
indiscriminadamente e acarreta em algumas pessoas não poderem mais arcar com a adesão. Outro 
é o reajuste anual, que não é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
como os planos individuais”, explica. Já o promotor Carlos Robson explorou a questão da qualidade 
e do fornecimento de água, que é um serviço público essencial para a população. A promotora de 
Justiça do Ministério Público do Espiríto Santo Sandra Legruber também participou da palestra.
No dia 8 de dezembro , a programação continuou. Os promotores de Justiça Solon Dias Filho e 
Moacir Nascimento promotores presidiram duas mesas: uma sobre “Economia do 
Compartilhamento e Proteção dos Consumidores” e outra sobre “Proteção dos Dados Pessoais e 
Comércio Eletrônico”. O II Congresso Baiano de Defesa do Consumidor e o II Congresso da Região 
Nordeste de Defesa do Consumidor têm apoio do Ministério Público estadual e são realizados pelo 
Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon) e Associação Baiana de Defesa do 
Consumidor (Abedecon).
Estagiária de Jornalismo sob supervisão de George Brito (DRT-BA 2927)
Fotos: Carol Magalhães e Iracema Chequer (Rodtag Fotografias)

Fonte: CECOM MBA com modificações9
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MP aciona empresa de mármore por oferta enganosa e descumprimento 
contratual

O Ministério Publico estadual, por meio da promotora de Justiça Joseane Suzart, ajuizou uma ação 
civil pública contra a Resinatto Mármores e seus sócios por oferta enganosa e descumprimento 
contratual nas suas vendas. Na ação, a promotora pede que a Justiça obrigue a empresa a entregar 
os produtos adquiridos pelos consumidores nos prazos contratuais e em perfeitas condições de 
uso, bem como disponibilize em endereço eletrônico informações completas sobre as 
características do produto e um canal de contato “eficaz” para que os clientes resolvam suas 
demandas com a empresa. A promotora pede ainda que se determine o estorno de cobranças 
indevidas e o reembolso de valores quando não ocorrer a entrega de produtos.
A ação tomou por base um inquérito aberto em maio deste ano para investigar notícias de 
irregularidades praticadas contra os consumidores. As investigações, conduzidas pela 5ª 
Promotoria de Justiça do Consumidor com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência 
(CSI) e do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos (Nucciber) do MP, constataram que 
diversos consumidores efetuaram compras junto à empresa e, “mesmo após a quitação do 
pagamento, não receberam seus produtos, tendo enfrentado dificuldades para contatar a empresa 
e prestar suas reclamações, não obtendo assim estorno nem reembolso de valores pagos 
indevidamente”, afirmou Joseane Suzart. A promotora revelou ainda que chegou a elaborar um 
Termo de Ajustamento de Conduta para regularizar a situação sem que fosse preciso acionar o 
Judiciário. A empresa, porém, não aceitou firmar o acordo.

Fonte: CECOM MPBA
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Não há prazo determinado para ajuizar ação coletiva de consumo.

Ex-empregado não pode permanecer em plano coletivo cancelado.

Por suspeita de pirâmide, empresa de bitcoin não pode captar novos clientes.

Veja como STJ tem julgado o dever de informação ao consumidor.

https://www.conjur.com.br/2019-dez-12/nao-prazo-determinado-ajuizar-acao-coletiva-consumo
https://www.conjur.com.br/2019-dez-11/ex-empregado-nao-permanecer-plano-coletivo-cancelado
https://www.conjur.com.br/2019-dez-12/suspeita-piramide-empresa-proibida-captar-clientes
https://www.conjur.com.br/2019-nov-11/veja-stj-julgado-dever-informacao-consumidor
https://www.conjur.com.br/2019-dez-12/nao-prazo-determinado-ajuizar-acao-coletiva-consumo
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