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Procon-BA realiza evento em comemoração aos 32 anos do Código de Defesa do Consumidor

4

No dia 15 de setembro, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), localizado na Praça da Piedade, em Salvador, foi palco do

evento em comemoração aos 32 anos da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) e do Código de Defesa do

Consumidor (CDC). O evento contou com a presença do Relator do CDC, Joaci Góes, que ministrou a palestra: “CDC como fator de

desenvolvimento do Brasil”.

“Apesar de surgir na década de 90, o Código do Consumidor se mostra versátil e funcional, ele se assimila muito bem aos contrastes

eletrônicos do mundo moderno e acompanhando o tempo, entregando conhecimento a uma massa de consumidores que ainda

desconhecem os seus direitos”, destacou o superintende do Procon-BA, Tiago Venâncio.

O CDC foi promulgado e entrou em vigor em 11 de março de 1991. A Lei contribui para o avanço da cidadania e segue como uma das

mais importantes para a garantia de direitos no Brasil.

Participaram do evento a promotora de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor - Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça do Consumidor (Ceacon), Thelma Leal de Oliveira, a defensora Pública da Relação de Consumo, Mônica

Christianne Soares de Oliveira, o presidente do IGHB, Joaci Fonseca de Góes e os deteriores de Fiscalização e Ações Educativas do

Procon-BA, Iratan Vilas Boas e Eduardo Pontes, respectivamente.

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

http://www.justicasocial.ba.gov.br/


MP requer afastamento por dois anos da Bamor e Os Imbatíveis de eventos esportivos

5

O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Thelma Leal, ajuizou no dia 12 de setembro, ação civil pública contra

as torcidas organizadas Bamor, do Esporte Clube Bahia, e Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI), do Esporte Clube Vitória,

requerendo que a Justiça determine o afastamento das mesmas dos locais onde se realizam eventos esportivos, em todo o país, pelo

prazo de dois anos. Na ação, o MP requer também que a Justiça impeça que todos os associados membros das torcidas frequentem e

compareçam aos referidos eventos e seu entorno em um raio de cinco mil metros, portando ou se utilizando de elementos

identificativos, indumentárias ou acessórios, desenhos ou outros signos representativos, tais como camisas, blusas, bonés, calções e

faixas que possam identificá-los nesses eventos, assim como de venderem material das torcidas.

Segundo a promotora de Justiça Thelma Leal, “por meio de notícias divulgadas pela imprensa, bem como, por comunicação do

Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), chegou ao nosso conhecimento a prática de atos de violência

generalizada e tumulto entre membros das torcidas Bamor e TUI no dia 4 de setembro, nas proximidades do Largo do Argeral, bairro

de São Caetano, em Salvador”, afirmou. Ela complementou que em vídeos que circulam nas redes sociais, e juntados aos autos, é

possível ver dezenas de torcedores com uniformes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis andando pelas ruas ao som de rojões. Um

deles exibe uma soqueira inglesa, um tipo de arma branca feita de metal, que encaixa nos dedos para potencializar os ferimentos

durante o soco, e profere palavras de ordem, como se convocando a multidão para briga. Em outro vídeo, pessoas com uniformes da

Torcida Uniformizada Os Imbatíveis e da Bamor, estes em menor número, enfrentam-se, em agressões mútuas.

Continua...



MP requer afastamento por dois anos da Bamor e Os Imbatíveis de eventos esportivos
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“Em outra cena de extrema violência, durante a confusão de envolvidos, um carro dá ré e intencionalmente atinge parte das pessoas

que estavam na pista, causando lesões corporais”, ressaltou a promotora de Justiça. Na ação, o MP requer ainda o fechamento da

sede da acionada Bamor para realização de eventos e concentração de torcedores, ainda que sem utilizar os elementos

identificativos da torcida, nos dias de jogos do time respectivo, pelo prazo de um ano; e o fechamento da sede da acionada Tui para

realização de eventos e concentração de torcedores nos dois dias que antecedem os jogos do time respectivo, enquanto durar a

suspensão deferida pela Justiça.

Além disso, a torcida Tui Imbatíveis terá que publicar em suas redes sociais oficiais o motivo da suspensão, ou seja, a decisão da

Justiça, na véspera de cada partida que o respectivo time disputar, durante o tempo que durar a suspensão. “As torcidas organizadas

descumpriram as normas do Estatuto do Torcedor e do Código de Defesa do Consumidor, e ignoraram o acordo extrajudicial que

prevê especificadamente medidas para prevenção e punição à violência, tumulto e práticas ilícitas, dentro e fora dos estádios,

firmado com o MP em janeiro de 2011 e atualizado em 2014”, destacou a promotora de Justiça Thelma Leal. Caso os pedidos sejam

descumpridos pelas torcidas, o MP pediu a fixação de multa diária de R$ 5 mil.

Fonte: CECOM MPBA com modificações



Justiça atende MP e determina reforma de Terminal Marítimo de Madre de Deus
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A Justiça determinou o início da realização das obras de reparação e segurança das plataformas, píeres e pontes no Terminal Marítimo

de Madre de Deus, com apresentação do plano de obras e prazo de conclusão, a serem apresentados em até 60 dias. A decisão atende

a pedido realizado em ação civil pública do Ministério Público, ajuizada pelo promotor de Justiça Cristiano Chaves. O juiz Mário Soares

Caymmi Gomes determinou ainda a manutenção das atividades nas plataformas que estejam em condições adequadas de uso,

“observada a capacidade máxima de usuários em cada estrutura e a informação clara e ostensiva das regras de tráfego para os

consumidores”.

A ação que resultou na decisão da Justiça, no dia 08 de setembro, levou em consideração diversos problemas estruturais apresentados

pelo terminal desde 2018, com destaque para o desabamento da ponte de embarque e desembarque de passageiros. O promotor de

Justiça chamou atenção para o fato de que, na época, a Sinart reconheceu o problema e se comprometeu em reformar, assegurando

que “a rampa seria reconstruída, e a outra rampa, que estava funcionando, seria reforçada”. Assim, acrescentou Cristiano Chaves, o

terminal continuou funcionando “sob a alegação de que não haveria risco à população em geral”. No entanto, o MP solicitou a

produção de um relatório técnico de diagnóstico das estruturas em concreto, passarelas móveis e píeres flutuantes dos atracadouros

do terminal, realizado por meio da sua Central de Apoio Técnico (Ceat). O relatório constatou a incapacidade de funcionamento pleno

do terminal, “por conta de inúmeras vulnerabilidades, com um risco iminente de acidentes”.

Fonte: CECOM MPBA com modificações



Colégio Marizia Maior firma acordo com MP para divulgar lista de material didático antes da matrícula dos alunos

8

O Ministério Público estadual firmou Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) com o colégio

Marizia Maior, localizado em Stella Maris, para que a instituição de ensino divulgue, durante o período de

matrícula, o plano de execução do material escolar solicitado aos contratantes. O plano de execução deverá

conter, de forma detalhada e com referência a cada unidade de aprendizagem do período letivo, a discriminação

dos quantitativos de cada item de material escolar, seguido da descrição da atividade didática para o qual se

destina, com seus respectivos objetivos e metodologia empregada.

“Os responsáveis pelo aluno podem optar entre fornecimento integral do material escolar no início do período

letivo ou pela entrega parcial e parcelada, segundo os quantitativos de cada unidade de aprendizagem”, destacou

a promotora de Justiça Thelma Leal, autora do TAC. Além disso, o colégio Marizia Maior se comprometeu a

apresentar aos contratantes, previamente à matricula, os valores de material didático e de taxas diversas,

assegurando que tais informações sejam claras e precisas. A promotora de Justiça complementou que o inquérito

instaurado pelo MP visou apurar o descumprimento do dever de informação na cobrança de taxas por material

escolar bem como irregularidades verificadas pelo Procon.

Em atendimento ao pedido do MP, o Procon realizou uma inspeção no colégio onde verificou algumas

irregularidades como a ausência de plano de execução, que justifica a cobrança da relação do material escolar; e

a existência no contrato de prestação de serviços educacionais de uma cobrança de taxa de material escolar e

material bilingue sem informações claras e precisas, portanto em desconformidade com a legislação pertinente.

Fonte : CECOM MPBA



Acordo garante que beneficiários do Fies tenham acesso a descontos ofertados pela UniFTC

9

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado entre o Ministério Público estadual e a UniFTC para garantir que os

alunos de Medicina beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também tenham acesso aos descontos

disponibilizados pela instituição na campanha de pagamento antecipado do semestre 2022.1, restrita aos alunos pagantes.

Conforme o acordo, assinado no dia 12 de setembro, o desconto será efetivado por meio da restituição de valores de forma

direta, por pagamento integral ou parcelado, aos alunos beneficiários do Fies.

Um inquérito civil apurou que a campanha realizada pela UniFTC, para aplicação de descontos ao pagamento antecipado do

semestre 2022.1 do curso de Medicina, não abrangia os estudantes beneficiários do Fies. Segundo a promotora de Justiça

Thelma Leal, essa atitude vai de encontro à Portaria Normativa MEC nº 2 de 1 de fevereiro, que prevê que “todos os alunos

estarão igualmente regidos pelas mesmas normas e regulamentos interno da Instituição de Ensino Superior, vedado o

tratamento discriminatório entre alunos pagantes e beneficiários do Prouni ou Fies, inclusive quanto à concessão de bolsas de

mérito acadêmico, estágios e desconto de pontualidade”.

Conforme o acordo, no cálculo do valor a ser restituído pela Universidade, incidirá o percentual de 11% sobre o valor da

mensalidade, correspondente ao percentual de maior desconto aderido pela campanha. Estão aptos a recebê-lo os estudantes

beneficiados pelo Fies que fizeram matrícula em 2022.1. Os estudantes que estiverem em semestres mais avançados receberão

a restituição primeiro e assim sucessivamente. Em um prazo de 20 dias, a universidade deverá convocar os alunos para que

indiquem os dados necessários para receberem a restituição.

Continua...



Acordo garante que beneficiários do Fies tenham acesso a descontos ofertados pela UniFTC
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A promotora de Justiça considerou, também, que, embora a instituição de ensino vinculada ao Fies tenha liberdade para criar

programas específicos de financiamento, “a concessão dos descontos conferida nestes não pode incidir de forma que a

mensalidade do beneficiário do Fies reste mais onerosa do que aquele que não o é”. Foi acordado, ainda, que em possíveis

novas campanhas de descontos, a instituição estenda os benefícios aos estudantes beneficiários do Fies que preencham os

requisitos. Em caso de descumprimento do que foi acordado no TAC, uma multa de R$50.000 poderá ser aplicada.

Fonte: CECOM MPBA com modificações



Duas produtoras firmam acordos com MP para garantir segurança em eventos

O Ministério Público estadual, por meio da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, assinou termos de ajustamento de conduta

(TAC) com as empresas “Salvador Fun Produção” e “MAFM Business Produção e Eventos” para garantir a segurança particular e

coletiva, física e patrimonial, de todos os presentes nos eventos realizados pelas produtoras. Os termos, firmados na última semana,

foram assinados após a conclusão de inquéritos civis que investigavam eventuais irregularidades na prestação dos serviços por parte

das empresas.

11

Segundo a promotora de Justiça Thelma Leal, os termos foram assinados considerando o número de

ocorrências registradas pela Polícia Civil e Militar nos eventos privados realizados na capital, como furtos,

roubos e lesões corporais e a “responsabilidade civil dos fornecedores diante de acidentes de consume (ou

fatos) que venham a afetar ou a colocar em risco a vida”, conforme os arts. 8° a 17 da Lei Federal n.

8.078/90.

Conforme os acordos, em novos eventos, as produtoras deverão: contratar segurança privada para realizar

revista com detector de metais, dispor de agentes de segurança na proporção de um para cada cinquenta

presentes, instalar uma central de videomonitoramento, em eventos com mais de cinco mil pessoas e

solicitar apoio das Polícias Civil e Militar, em eventos com mais de dez mil pessoas, a fim de realizar

policiamento ostensivo e serviços relativos a segurança pública, bem como possibilitar a formalização de

boletim de ocorrência no próprio local do evento.

As empresas deverão, ainda, regularizar documentos como Alvará da Prefeitura autorizando a realização do evento, Auto de
vistoria do Corpo de Bombeiro Militar (AVCB), Plano de Segurança para Situações de Pânico (PSSP) e o Alvará de funcionamento
da edificação onde se realizará o evento.

Fonte: CECOM MPBA



MP debate criação de Procon em Itapetinga
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A necessidade de implantação de um Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no município de Itapetinga foi debatida

pelo Ministério Público estadual com a gestão municipal no dia 20 de setembro do ano corrente. A reunião foi realizada pela promotora

de Justiça Maria Imaculada Paloschi com o prefeito Rodrigo Hagge e os vereadores Juscelino Gomes, Eliomar Castro, Gênison

Nascimento, Evandro Souza, Aldelino Fônseca, Antônio Carlos Gomes, Emanuelle Brandão, João de Deus Filho e Anderson Cruz. Também

participaram assessores do MP, do Município e da Câmara de Vereadores.

Durante o encontro, a promotora de Justiça destacou que “o Conselho

Municipal de Defesa do Consumidor (Comdecon) tem demonstrado

dificuldades para atender as demandas do município dado o aumento

populacional e a consequente complexidade das demandas transacionadas

pelos cidadãos”. Apesar disso, ressaltou ela, ainda não foi identificada

nenhuma tratativa para instalação da unidade do Procon na cidade. Maria

Imaculada frisou que se faz necessário implantar órgão específico para

coletar denúncias/reclamações e promover a investigação e resolução de

reclamações, como também fornecer informações sobre direitos,

educação, defesa e divulgação com o objetivo de educar consumidores e

empresas sobre seus direitos e responsabilidades.

Continua...



MP debate criação de Procon em Itapetinga
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De acordo com a promotora de Justiça, existem diversos procedimentos em andamento na Promotoria que tratam de direito do

consumidor, sendo muitos os obstáculos encontrados em razão da ausência de um órgão fiscalizador realmente efetivo e atuante na

comarca. O Município, explicou ela, no âmbito da sua esfera de participação e consequente responsabilidade dentro do Sistema Nacional

de Defesa do Consumidor, tem a obrigação de criação, instalação e manutenção de órgão municipal de defesa do consumidor. “Portanto,

faz-se necessária a municipalização da defesa do consumidor a partir de órgãos locais que atuem em prol do consumidor”, pontuou.

A promotora de Justiça abordou ainda o papel do Ministério Público na

defesa do consumidor e, com o intuito de fomentar a criação do órgão de

proteção, sugeriu modelo de Projeto de Lei a respeito da criação do Procon.

Além do modelo sugestivo do PL, também foi entregue ao prefeito minuta de

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que trata da implementação do

Procon. O Município tem o prazo de 60 dias para analisar o TAC.

Fonte: CECOM MPBA com modificações



CODECON fiscaliza estabelecimentos em Operação Dia das Crianças 2022
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A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON), vinculada à

Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP),realizou a Operação Dia das Crianças

com foco nos estabelecimentos que comercializam brinquedos, roupas infantis e

eletrônicos, além de lanchonetes, restaurantes e redes de fast-food. A Operação

começou no dia 27 de setembro e vai até o dia 11 de outubro, em dias alternados. Até

o momento, entre os 60 estabelecimentos vistoriados, 5 estavam irregulares e 6

notificações foram emitidas; uma por lixeira inadequada, três por ausência de

validade no produto, uma por ausência de informação de preço e uma por ausência

de exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

O Diretor-geral da CODECON, Humberto Viana, falou sobre a inclusão dos

estabelecimentos do ramo alimentício na Operação Dia das Crianças 2022: “Os

responsáveis que levam as crianças para escolherem os próprios presentes costumam

fazer um intervalo durante as compras para comer; por isso decidimos fiscalizar os

estabelecimentos que fazem parte desse roteiro de compras. O consumidor deve

estar protegido do início ao fim da relação de consumo, assim como os lojistas que

seguem as normas.”, esclareceu Viana.

Fonte: http://www.codecon.salvador.ba.gov.br com modificações

http://www.codecon.salvador.ba.gov.br/


MP aciona Universidade Estácio de Sá por prestação irregular de serviços

15

Irregularidades detectadas em contratos e na prestação de serviços do Centro Universitário Estácio de Sá levaram o Ministério Público

estadual a ajuizar ação civil pública contra a Irep Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental - entidade mantenedora da

universidade , no dia 05 de outubro. Na ação, a promotora de Justiça Joseane Suzart solicita à Justiça concessão de medida liminar que

determine à universidade a adoção de uma série de medidas corretivas.

Segundo apuração da promotora de Justiça, a universidade incluiu na grade curricular do curso de Estética e Cosmética disciplina que

não integra o rol de matérias ofertadas previamente pela instituição de ensino. Alunos que cursam o último semestre ficaram obrigados

a cursar mais essa disciplina e, assim, atrasar a conclusão do curso. A universidade, explica Joseane Suzart, reconheceu o erro mas não

adotou medida corretiva. Além disso, “embora o componente curricular tenha sido oferecido apenas a partir de abril de 2022, com

atraso significativo, a instituição realizou a cobrança retroativa em parcelas relativas aos meses de fevereiro e março de 2022, conduta

claramente abusiva e em desacordo com as normas consumeristas”.

Diversas outras irregularidades foram constatadas pela promotora de Justiça, como a possibilidade de trancamento ou cancelamento de

matrícula apenas de forma presencial. Joseane Suzart solicita ainda à Justiça que determine à universidade a exclusão da disciplina

intitulada “Políticas e Estratégias em Saúde”, da grade do curso de Estética, não mantendo a conduta inerte e morosa para sanar tal

problemática; não realize alterações unilaterais e potestativas na estrutura contratual, devendo realizar diálogo prévio com os alunos

para promover qualquer modificação; oferte conforme a grade curricular, no início dos semestres letivos; e garanta a oferta integral dos

componentes curriculares no turno contratado pelos estudantes.

A ação também requer que a universidade seja obrigada a garantir, de forma imediata, o atendimento ao público consumidor

contratante dos serviços educacionais, assegurando que haja contato adequado, efetivo e satisfatório com a instituição de ensino. Além

disso, que elimine ou altere as cláusulas contratuais arbitrárias e/ou leoninas, que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, dentre outras medidas.

Fonte: CECOM MPBA com modificações



MP recomenda que hospitais privados garantam a Testemunhas de Jeová o direito à saúde

O Ministério Público estadual, por meio da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, recomendou as clínicas e hospitais privados da Bahia

que garantam aos adeptos do movimento religioso ‘Testemunhas de Jeová’ o direito à saúde. A orientação é que as unidades hospitalares

disponham de técnicas alternativas para aqueles que, por motivos religiosos, recusem receber o tratamento terapêutico, sobretudo

transfusão de sangue e hemoderivados.

16

A recomendação expedida ontem, no dia 5 de outubro, orienta que o

atendimento ao paciente não será condicionado “à assinatura de

documentos médicos que não permitam a recusa terapêutica”. Também

não poderá ser paralisado/interrompido em virtude da expressão da

recusa terapêutica, ainda que por meio de adendos, observações,

ressalvas ou notas. As instituições de saúde deverão adequar os Termos

de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado para realização de

internações, procedimentos cirúrgicos e anestésicos, a fim de que seja

oportunizado ao paciente a possibilidade de expressar seu consentimento

ou não quanto ao recebimento de transfusões de sangue alogênico (que

consiste transferência de sangue de um doador para o sistema circulatório

de outra pessoa, definida como receptor).

Continua...



MP recomenda que hospitais privados garantam a Testemunhas de Jeová o direito à saúde

Segundo a promotora de Justiça Thelma Leal, as instituições de saúde privadas podem investir em protocolos específicos de

gerenciamento e manejo do sangue do paciente em suas instituições, como formas alternativas de tratamento às transfusões. Os

hospitais também podem incentivar os profissionais da saúde a se familiarizem com estratégias que minimizam a necessidade de

sangue alogênico. A recomendação levou em consideração casos de pessoas, na região metropolitana de Salvador, que não aceitam

transfusões por conta de suas crenças religiosas, bem como, de pacientes que tiveram o atendimento negado diante da recusa

terapêutica.

Thelma Leal considerou, também, a Recomendação nº 01/2016 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que orienta que, nos casos de

recusa de consentimento por razão religiosa, a conduta do médico já não pode se limitar à constatação de risco de morte para

transfundir sangue compulsoriamente, mas precisa levar em consideração as recentes alternativas disponíveis de tratamento ou a

possibilidade de transferência para equipes com profissionais treinados em tratamentos realizados através de substitutos do sangue.

Foi recomendado, ainda, que o hospital ou clínica disponha de um médico especialista nas estratégias de tratamentos isentos de

transfusão de sangue alogênico e/ou hemocomponentes. E, nos casos de recusa de atendimento por parte do profissional médico,

fundamentada no direito à objeção de consciência, a instituição deverá providenciar a continuidade do atendimento daquele paciente

por outro médico integrante da equipe.

Fonte : CECOM MPBA com modificações
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MP recomenda reforma e regularização do Mercado Municipal de Carnes de Apuarema

O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Maurício Foltz Cavalcanti, recomendou no dia 7 de outubro, que o

Município de Apuarema realize reformas no Mercado de Carnes da Cidade e determine à Vigilância Sanitária Municipal a fiscalização do

abate e comercialização de todos os produtos de origem animal, devendo interditar os estabelecimentos que não atendam à legislação

sanitária. A recomendação levou em conta o inquérito civil que apurou irregularidades nas condições estruturais e higiênico-sanitárias

das instalações de comércio de carne e derivados no mercado municipal.

A recomendação é dirigida também à ao Departamento de Vigilância Sanitária do Município e à Agência Estadual de Defesa Agropecuária

da Bahia (Adab) para que coíba o abate e a comercialização de bovinos, bubalinos e suínos em condições impróprias de consumo.

Conforme a recomendação, as atividades que se demonstrem contrárias à higiene, à saúde, e à vida devem ser “detidas e punidas”. De

acordo com a recomendação, “a ausência das condições higiênicas e sanitárias do Centro de Comercialização de Carnes vem diariamente

expondo a risco a vida dos consumidores”.

Fonte: CECOM MPBA com modificações
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O Ministério Público estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Consumidor (Ceacon), apresentou no

dia 26 de outubro, o projeto “Energizar”, que visa garantir a prestação contínua do serviço de energia em toda a Bahia, de acordo com os

padrões de prestabilidade regulamentados em lei. “Melhorar a distribuição de energia na Bahia é um assunto da maior importância”,

ressaltou o procurador-geral de Justiça Adjunto do MP, Paulo Marcelo Costa, que fez a abertura do evento. Participaram do encontro a

Agência nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Bahia (Procon) e a

Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Salvador (Codecon).

Iniciado no mês de maio, o Energizar foi apresentado pelo

coordenador do Ceacon e gerente do projeto, promotor de Justiça

Solon Dias, e pelas servidoras Bianca Mattos, subgerente, e Gabriela

Marins, analista jurídica do centro de apoio. “Me comprometi a olhar

detidamente sobre os serviços públicos essenciais”, afirmou Solon

Dias, que deu continuidade na sua gestão, aos projetos já lançados

pelo Ceacon “Água é Vida” e o “Conexão Consumidor”, que tratam

respectivamente dos serviços de fornecimento de água e telefonia

móvel. Além de acompanhar a prestação do serviço, monitorando a

eficiência e a continuidade da sua oferta, o projeto Energizar fará a

interlocução entre o MP, a concessionária e a agência reguladora.

“Primamos pelo diálogo e nossa meta é resolver os problemas de

forma extrajudicial”, afirmou o coordenador do Ceacon.

Continua...
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A metodologia do projeto passa pela extração dos relatórios da Coelba e análise dos indicadores de duração e frequência das interrupções.

“A partir daí, as irregularidades detectadas são encaminhadas para os promotores de Justiça das comarcas com problemas para adoção das

providências”, explicou a subgerente Bianca Mattos. Os primeiros relatórios foram encaminhados em maio desse ano, quando o projeto foi

instaurado. Por meio do projeto, o Ceacon orienta os promotores com relação à jurisprudência nacional na área. “No sentido de evitar

litígios, o centro busca oferecer aos membros o suporte necessário para a produção de acordos e soluções negociadas capazes de promover

a regularização dos serviços de energia”, explicou a analista jurídica Gabriela Marins.

Fonte: CECOM MPBA com modificações



Univale é obrigada a restabelecer transporte público em duas comunidades rurais de Dias D’Ávila

A Univale Transportes LTDA foi obrigada, por decisão da Justiça, a restabelecer, num prazo de dez dias, a prestação dos serviços de

transporte público nas linhas que servem as comunidades de Leandrinho e Barbeira, na zona rural do município de Dias D’Ávila. O recurso

impetrado pelo Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Fernando Gaburri, foi acatado pelo Tribunal de Justiça. A decisão da

desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar foi tomada no último dia 10 de outubro e reformou a decisão de primeiro grau que

havia negado a liminar pedida pelo MP. A liminar havia sido negada na primeira instância, pois o juízo entendeu que o fato da suspensão

do serviço ter ocorrido três meses antes da apresentação da notícia de fato descaracterizava a urgência do pedido liminar.

Na sua decisão, a desembargadora entendeu coerentes os argumentos apresentados pelo promotor de Justiça Fernando Gaburri na Ação

Civil Pública (ACP), na qual alegou que a Univale suspendeu o serviço público de transporte coletivo, que realizava como concessionária

do Município de Dias D’Ávila, de forma “unilateral e indevida”, especificamente nas linhas que atendiam os distritos de Beribeira e

Leandrinho, ligando os distritos da zona rural à sede do Município. O entendimento do MP, acatado pelo TJ, foi de que “o princípio da

continuidade dos serviços públicos faz com que os danos de natureza difusa renovem-se a cada momento de suspensão”. “A cada dia que

se passa, a coletividade de Leandrinho e Beribeira sofre irreparável prejuízo na ausência do transporte, o que torna permanente o perigo

de demora”, afirmou Fernando Gaburri.

Fonte: CECOM MPBA
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Jurisprudências

Gol deve indenizar passageiros por atraso de 13 horas em voo

Juiz condena Telefônica a indenizar consumidor negativado indevidamente

STJ veta condenação de médico a restituir valor e arcar com nova cirurgia

CDC não vale para para resolução de compra de imóvel com alienação 
fiduciária

https://www.conjur.com.br/2022-set-12/gol-indenizar-passageiros-atraso-13-horas-voo
https://www.conjur.com.br/2022-out-28/telefonica-indenizar-consumidor-negativado-indevidamente
https://www.conjur.com.br/2022-set-20/juiz-condena-facebook-indenizar-advogado-teve-perfil-hackeado
https://www.conjur.com.br/2022-set-20/stj-veta-condenacao-medico-restituir-valor-pagar-cirurgia
https://www.conjur.com.br/2022-out-26/stj-veta-cdc-resolucao-contrato-alienacao-fiduciaria
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