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MPMS AJUÍZA AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO REFERENTE A 
OPERADORAS DE TECNOLOGIA DE TRANSPORTE

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul ajuizou, na última terça-feira (4/7), por meio da 
43ª Promotoria de Justiça, ação coletiva de consumo 
contra o Município de Campo Grande e a Agência 
Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande 
(AGETRAN). A ação instaurada pelo MPMS apontou 
ilegalidades no Decreto Municipal que regulamenta o 
uso das Operadoras de Tecnologias de Transporte.

Na petição inicial, o Promotor de Justiça Luiz 
Eduardo Lemos de Almeida sustenta que o Decreto 
Municipal n. 13.157/17, publicado em 16 de maio de 
2017, traz em seu texto disposições normativas que 
infringem a Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12) 
e também a ordem constitucional. De acordo com o 
Promotor, as exigências contidas no Decreto ferem 
objetivos e prescrições da Lei 12.587/12 e, ainda, 
restringem a entrada e a atuação tanto de Operadoras 
de Tecnologia de Transporte (OTTs) quanto de 
motoristas profissionais no mercado, gerando 
impactos negativos para o bem-estar econômico e 
comprometendo a livre concorrência.

O Promotor de Justiça apontou também que 
o Decreto Municipal limita a oferta de serviços e 
possibilita a prática de preços em níveis superiores 
àqueles que seriam levados a efeito num ambiente de 
mercado pautado pela efetiva concorrência, podendo 
inviabilizar por completo o transporte privado 
individual de passageiros.

Na Ação, o Promotor Luiz Eduardo Lemos de 
Almeida destaca que se não houver intervenção 
judicial, a partir do próximo dia 16 de julho, as 

Empresas Operadoras de Tecnologia de Transporte 
terão que cumprir as exigências do Decreto Municipal, 
que impõe, por exemplo, o compartilhamento com o 
Município de informações referentes à origem e ao 
destino da viagem, sem autorização do consumidor. 
De acordo com o Promotor, essa exigência viola o 
disposto no art. 5º da Constituição de 1988, que trata 
do direito e garantia fundamental à inviolabilidade da 
intimidade e da vida privada das pessoas.

“Haverá superexposição da vida privada do 
consumidor, sem o seu consentimento, a partir de 
quando a municipalidade passar a ter acesso a seus 
deslocamentos, de um ponto a outro desta cidade, e a 
seus dados, como trajeto utilizado, horário, dia, etc.”

A partir do exposto, o Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso do Sul requereu ao Juiz de Direito da 
2ª vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos, para que o Município de Campo 
Grande deixe de exigir autorização para o transporte 
privado individual de passageiros, assim como outras 
disposições expostas no Decreto Municipal (como 
por exemplo, a operação de veículos com no máximo 
5 anos de uso, a aprovação em curso de formação, ter 
placa de veículo na categoria aluguel, utilizar veículo 
registrado em nome próprio ou de seu cônjuge, exigir 
das Operadores de Tecnologia de Transporte para 
acessar informações específicas que digam a origem 
e destino da viagem, e ainda, o mapa do trajeto, entre 
outras disposições), sob pena de multa, caso haja 
descumprimento.

A 43ª promotoria de Justiça identificou ilegalidades no Decreto Municipal que regulamenta o uso do 
transporte privado de passageiros

Transporte



A PEDIDO DO MPMS, JUSTIÇA SUSPENDE A COBRANÇA 
RETROATIVA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A pedido do Ministério Público de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Procurador de Justiça e Coordenador 
do Centro de Apoio Operacional do Consumidor 
Aroldo José de Lima, o Tribunal de Justiça do 
Estado concedeu o efeito suspensivo ao recurso 
extraordinário n. 1408.150-19.2016.8.12.0000/50000, 
determinando ao Município de Campo Grande, assim 
como à Energisa, a imediata suspensão da cobrança 
retroativa da COSIP nas contas dos consumidores de 
energia elétrica de Campo Grande.
De acordo com a decisão monocrática, assinada 
pelo Desembargador Julizar Barbosa Trindade, desta 
quinta-feira (6/7), a cobrança retroativa da COSIP nas 
contas de aproximadamente 300 mil consumidores de 

energia elétrica causaria graves prejuízos a todos os 
contribuintes envolvidos, especialmente pelo fato de 
que atribuiria gastos que poderiam ser evitados.
Ainda conforme a decisão, o atual saldo financeiro da 
COSIP é de cerca de 53 milhões de reais, que seriam 
suficientes para atender aos serviços de iluminação 
pública por um período de 35 meses.
E, por fim, fica esclarecido que o recurso discute a 
cobrança retroativa da COSIP pelo período de 180 
dias de vigência da lei municipal em questão e não a 
legalidade da COSIP.

MPMS CONSEGUE LIMINAR QUE PROÍBE A COBRANÇA DE TARIFA 
MÍNIMA DE ÁGUA PARA IMÓVEIS DE MESMA LOCALIDADE COM 
ÚNICO HIDRÔMETRO

O Ministério Público Estadual, por meio da 43ª 
Promotoria de Justiça de Campo Grande, obteve junto 
à 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos de Campo Grande, medida provisória 
de urgência (medida liminar) contendo determinação 
para que a concessionária Águas Guariroba S.A. se 
abstenha de cobrar tarifa mínima de água por imóveis 
existentes em uma mesma localidade dotada de um 
único hidrômetro medidor, como em casas de vila, 
condomínios comerciais e outros.

De acordo com a petição inicial da ação coletiva 
de consumo (autos n. 0900329-81.2017.8.12.0001), 
a Águas Guariroba S.A. lançava cota básica de 
consumo (10 m³ de água) e cobrava tarifa mínima 
(10 m³ de água) pelo número de imóveis existentes 
em uma mesma localidade equipada com um único 
hidrômetro medidor, multiplicando o valor da tarifa 
mínima pelo número de imóveis, que, no exemplo de 
um conjunto de 10 (dez) casas de uma vila residencial, 
com um único hidrômetro, seriam dez vezes o valor 

da tarifa mínima.
Para o Ministério Público Estadual, a sistemática 

que vinha sendo adotada pela empresa concessionária 
fere o contrato de concessão e a Lei das Concessões 
(Lei n. 8.987/95), indo contra a modicidade tarifária, 
argumento exposto na petição inicial da ação e 
acolhido pelo juízo da 1ª Vara de Direitos Difusos, 
Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo 
Grande para a concessão da medida provisória de 
urgência.   

A decisão liminar que proibiu a cobrança como 
era feita e que estabeleceu uma única cota básica de 
consumo (10 m³ de água) e uma única tarifa mínima 
(10 m³ de água) por hidrômetro, independentemente 
do número de imóveis ligados ao equipamento, é 
válida para Campo Grande e o Promotor de Justiça 
Luiz Eduardo Lemos de Almeida espera que a 
sentença a ser proferida no processo confirme as 
medidas estabelecidas já no início da ação.

Atuação 



O Juiz de Direito David de Oliveira Gomes Filho 
acatou o pedido do Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça, 
Luiz Eduardo Lemos de Almeida, da 43ª Promotoria 
de Justiça, e suspendeu liminarmente o Decreto 
Municipal n. 13.157/17, até que venha decisão 
definitiva neste processo. Segundo a decisão, o decreto 
inviabiliza o exercício da profissão de motorista 
privado pelo método de “transporte motorizado 
privado”, quando praticado pelas “Operadoras de 
Tecnologia de Transportes” (OTT), do qual o UBER é 
o exemplo mais conhecido.

O Ministério Público Estadual propôs Ação Coletiva 
de Consumo contra o Município de Campo Grande e a 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito alegando, 
em síntese, que o Executivo Municipal extrapolou os 
limites do poder regulamentar ao editar o Decreto 
Municipal nº 13.157/17, que regulamentou a Lei 
Federal nº 12.587/12 (Lei que Institui as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana) intervindo, 
além das suas atribuições, no serviço de transporte 
privado individual de passageiros.

Na petição inicial, o Promotor de Justiça Luiz 
Eduardo Lemos de Almeida sustentou que o Decreto 
Municipal n. 13.157/17, publicado em 16 de maio de 
2017, traz em seu texto disposições normativas que 
infringem a Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12) 
e também a ordem constitucional. De acordo com o 
Promotor, as exigências contidas no Decreto ferem 
objetivos e prescrições da Lei 12.587/12 e, ainda, 
restringem a entrada e a atuação tanto de Operadoras 

de Tecnologia de Transporte (OTTs) quanto de 
motoristas profissionais no mercado, gerando 
impactos negativos para o bem-estar econômico e 
comprometendo a livre concorrência. Aduz, ainda, 
que o Município não possuiria competência para 
legislar sobre trânsito e transporte.

Diante do exposto, o Juiz de Direito David de 
Oliveira Gomes Filho deferiu o pedido liminar (tutela 
de urgência) para suspender o Decreto Municipal n. 
13.157/17, até a decisão final. Ficam expressamente 
suspensas as exigências de:  autorização para o 
transporte privado individual de passageiros; 
aprovação em curso de formação (art. 12, inc. I, c/c 
art. 14, inc. II, do Decreto n. 13.157/2017);  operar 
veículo com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação 
(art. 12, inc. VIII, do Decreto n. 13.157/2017); utilizar 
veículo registrado em nome próprio ou de seu 
cônjuge (art. 12, inc. IX, do Decreto n. 13.157/2017); 
ter placa do veículo na categoria aluguel (art. 12, inc. 
XI, do Decreto n. 13.157/2017); ter licenciamento e 
emplacamento do veículo no município de Campo 
Grande (art. 12, inc. XII, do Decreto n. 13.157/2017); 
ter identificação visual de ser o veículo para transporte 
privado individual de passageiros (art. 12, inc. XIII, 
do Decreto n. 13.157/2017); acesso às informações 
específicas sobre a origem e o destino da viagem (inc. 
I do art. 4º do Decreto n. 13.157/2017) e, ainda, sobre 
o mapa do trajeto (inc. IV do art. 4º do Decreto n. 
13.157/2017).

JUIZ ACATA PEDIDO DO MPMS E SUSPENDE DECRETO 
MUNICIPAL QUE REGULAMENTA O USO DO TRANSPORTE 
PRIVADO DE PASSAGEIROS

Ação Coletiva



PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MPMS RECEBE TÍTULO DE 
CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE

O Procurador de Justiça, Aroldo José de Lima, 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça do Consumidor 
(CAOCon) e Corregedor-Geral Substituto do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul foi, homenageado na noite desta quarta-feira 
(23/8) com o Título de Cidadão Campo-grandense.

A homenagem foi prestigiada pelo 
Corregedor-Geral do MPMS, Procurador de 
Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva.

A solenidade especial de entrega dos títulos de 
Cidadão Campo-Grandense, Cidadão Benemérito e 
medalhas do Mérito Legislativo a 84 personalidades foi 
realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande. 
O evento, que marca o aniversário dos 118 anos da 

Capital, celebrado no dia 26 de agosto, foi realizado no 
Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A honraria recebida pelo Procurador de Justiça 
Aroldo José de Lima é uma propositura do vereador 
Chiquinho Teles em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à sociedade campo-grandense.

O Procurador de Justiça afirmou que é com muita 
satisfação que ele recebe o Título de Cidadão Campo-
Grandense, já que é natural de Goiânia (GO), e tem 
pela Capital Morena um grande amor e a considera 
seu lar. Sobre a homenagem, Aroldo José de Lima 
estende este reconhecimento a todos os Membros 
do Ministério Público Estadual. “Estendo o Título a 
todos os Membros da Instituição Ministerial que, com 
certeza, é a fonte da honraria concedida”, ressaltou.

Homenagem



PROCURADOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CAO DAS 
FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL DO MPMS 
PARTICIPA DE CURSO NO ESTADO DE GOIÁS

O Procurador de Justiça e Coordenador do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse 
Social  do MPMS, Aroldo José Lima,  juntamente 
com a assessora jurídica Amanda Indarte e Silva 
Monteiro,participaram do curso de aperfeiçoamento 
“MP no Velamento das Fundações Privadas”, na Escola 
Superior do Ministério Público do Estado de Goiás.

Por iniciativa do CAO Consumidor e Terceiro 
Setor do Ministério Público de Goiás, através de seu 
Coordenador, Dr. Rômulo Corrêa de Paula, a Escola 
Superior do MPGO ofereceu o curso “MP no Velamento 
das Fundações Privadas”, visando à capacitação 
dos técnicos contadores, Promotores de Justiça e 
assessores jurídicos com atuação na área de Fundações.

Na programação, foram abordados os temas:  
“O Papel do Ministério Público no Velamento das 
Fundações Privadas e seus Aspectos Práticos: da 
Criação à Extinção”, palestra ministrada pelo Promotor 
de Justiça e Curador das Fundações do MP/SP, Dr. 
Airton Grazzioli e “Conhecendo o Sistema de Cadastro 
e Prestação de Contas – Sistema SICAP”, proferida pelo 
Economista e Coordenador do Fundata, Centro de 
Estudos da Fipe, Eduardo Marcondes Filinto da Silva.

Os participantes foram recebidos pelo Procurador-
Geral de Justiça do MP/GO, Dr. Benedito Torres Neto.

Na ocasião, o Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça das Fundações e Entidades 
de Interesse Social MP/MS, representado por seu 
Coordenador, Procurador de Justiça Aroldo José de 
Lima, juntamente com a assessora jurídica Amanda 
Indarte e Silva Monteiro colheram importantes 
subsídios que possibilitarão ao CAOFun ter uma 
base de dados atualizada sobre as Fundações 
Privadas existentes no Estado de Mato Grosso do Sul, 
possibilitando a melhoria no planejamento institucional 
e transparência na atuação no Terceiro Setor.

 

Curso de Aperfeiçoamento



PROCURADOR DE JUSTIÇA AROLDO JOSÉ DE LIMA PARTICIPA 
DO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO DO CONSUMIDOR

Nesta segunda-feira (4/9), o Procurador de Justiça 
e Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça do Consumidor 
(CAOCon), Aroldo José de Lima, participou da 
abertura do 1º Simpósio Direito do Consumidor, 
realizado no auditório da OAB/MS. O evento é 
uma parceria do Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso do Sul e a OAB/MS (Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul).

A abertura do evento foi realizada pelo Presidente 
da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, que, na 
ocasião, agradeceu o apoio do Ministério Público e 
ressaltou a importância de as Instituições trabalharem 
em conjunto para a defesa do consumidor: “Esse 
é o nosso papel: de aprimorar as Instituições, 
fazer valer a lei para todos indistintamente e fazer 
com que o Código do Consumidor seja colocado 
efetivamente em prática e nos seus exatos termos”.

O Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, 
convidado para compor mesa junto com demais 
autoridades, agradeceu à OAB/MS pela realização 
do evento e destacou a importância de reunir as 
Instituições para discutir sobre o Código de Defesa do 
Consumidor, um tema de interesse da coletividade.

As atividades realizadas na parte da manhã 
tiveram início com palestra de Rodrigo Palomares, 
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor 
da OAB/MT e precursor da campanha “Mero 
aborrecimento tem valor”, tema de sua palestra. 
Em seguida, o tema debatido foi “Mediação e 
Conciliação -  Neurobiologia e Autocomposição 
nas relações de consumo” com Paulo Valério Dal 
Pai Moraes, Procurador de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul e integrante da Associação Nacional 
do Ministério Público do Consumidor MPCON.

Na parte da tarde, o evento segue com as 
palestras de Janine Delgado, que abordará o 
“Direito do Consumidor aplicado aos Serviços 
da Saúde”; Helker Castello Gerbaudo, sobre a 
“Negativação Indevida do Nome e o Cadastro 
Positivo do Consumidor”; e Diógenes Faria de 
Carvalho, com o tema “O superendividamento”.

Encerrando a programação, Marcelo Salomão 
abordará o tema “Efetividade do Procon frente 
às Relações de Consumo”; e Marco Antônio 
Araújo Junior falará sobre “Responsabilidade 
Civil dos provedores e aplicativos de internet sob 
a ótica do Código de Defesa do Consumidor”.

Evento



MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
DISCUTIR A QUALIDADE DO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL E 
DA INTERNET DA EMPRESA VIVO S/A

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça Allan 
Thiago Barbosa Arakaki, realizou audiência pública 
no dia 04/09 no Tribunal do Júri, localizado no 
Fórum da Comarca de Anaurilandia/MS para 
ouvir convidados e a população a fim de instruir 
o inquérito civil que apura a violação ao direito 
dos consumidores de Anaurilândia pela Empresa 
VIVO S/A, consistente na precária prestação 
do serviço de Internet Móvel e de falhas nas 
ligações telefônicas, oferecidas pela representada.

Na ocasião, presidiram os trabalhos o Promotor 
de Justiça Allan Thiago Barbosa Arakaki, estando 
presentes como convidados o Prefeito Municipal, 
Edson Takazono; a Presidente da Câmara Municipal, 
Lucimara Palmeira; o representante da Associação 
Comercial, Robson Ferraz; o representante da 
OAB, Luiz Galindo; o representante da empresa 
representada, bem como o público em geral.

Foram discutidos diversos pontos com 
o representante da empresa a respeito do 
descontentamento dos consumidores com sinal de 
telefonia móvel e da internet ofertada, destacando 
ainda que, no Distrito do Quebracho, sequer a internet 
pega e é extremamente precário o sinal de telefone, 

o que vem causando prejuízo aos órgãos públicos.
O representante da empresa realizou 

ponderações a respeito do sinal de telefonia celular 
e da internet, sendo que se prontificou a levantar 
dados técnicos e enviar resposta em até 20 dias, 
informando eventual interesse na formulação 
de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta.

Por fim, o representante do Ministério Público 
ressaltou a importância da realização da audiência 
pública a fim de se ouvir a comunidade e os convidados, 
extraindo informações de vários setores da comunidade 
e da representante, propiciando uma análise mais rica 
a respeito do assunto no desfecho do inquérito civil.

 

Telefonia



APÓS EXECUÇÃO DE TAC, MUNICÍPIO DE APARECIDA DO 
TABOADO INAUGURA PROCON

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Promotor de Justiça, Oscar de Almeida 
Bessa Filho, executou o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) por Obrigação de Fazer contra o 
Município de Aparecida do Taboado (MS), devido ao 
não cumprimento das cláusulas referentes à instalação 
do Procon no âmbito municipal. Após a execução do 
Termo, o Munícipio inaugurou o Procon no último 
dia 06 de setembro.

De acordo com os 
autos, no dia 15 de 
dezembro de 2014, 
o Ministério Público 
Estadual e o Município 
de Aparecida do 
Taboado celebraram o 
Termo de Ajustamento 
de Conduta no 
bojo do Inquérito 
Civil nº 004/2014 
( t r a n s f o r m a d o 
em Procedimento 
A d m i n i s t r a t i v o 
nº 09.2015.00000413-2), com vista à criação e 
implantação do Procon Municipal e do Fundo 
Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, 
tendo o Município, sob pena de sanção pecuniária, 
assumido obrigações de fazer a serem executadas nos 
seguintes prazos: comprometeu-se a instalar o Procon 
em sua sede territorial e em local adequado, até a data 
de 30 de julho de 2016; comprometeu-se a fornecer/
contratar os funcionários necessários para o regular 
funcionamento do Procon Municipal, observando-
se os seguintes parâmetros mínimos: um atendente, 
um conciliador e um diretor; assumiu o compromisso 
de providenciar e adquirir todos os bens móveis 
necessários para o adequado desenvolvimento das 
atividades do Procon Municipal, observando-se os 
seguintes parâmetros mínimos: três computadores, 
em rede estruturada Internet ADSL 512 Kbps ou 
superior, uma impressoras,  um aparelho telefônico, 
uma mesa para audiência de conciliação, com cinco 
cadeiras, uma mesa para diretor, com três cadeiras, 
duas mesas para atendimento, com quatro cadeiras; e 

comprometeu-se a implementar o Fundo Municipal 
de Proteção e de Defesa dos Direitos do Consumidor, 
até a data de 30 de janeiro de 2016.

O Município de Aparecida do Taboado solicitou 
dilação de prazo até o dia 30 de novembro de 2016 
para o fiel cumprimento das obrigações assumidas 
no TAC, sendo deferido o aludido prazo, ficando, 
contudo, mantidas as cláusulas pactuadas.

No entanto, 
transcorreram os 
prazos estabelecidos 
para cumprimento das 
obrigações pactuadas 
sem que o Município 
cumprisse com as 
obrigações assumidas, 
apesar de ter sido oficiado. 
Ademais, o Município 
sequer apresentou pedido 
de novos prazos além 
dos já mencionado, não 
demonstrando interesse 
no cumprimento do 

acordo celebrado.
Diante do  exposto, o Ministério Público Estadual 

ingressou com a execução do TAC e, em consequência: 
a citação e intimação do executado na pessoa de seu 
representante legal no prazo de 60 dias; instalar o 
Procon em sua sede territorial e em local adequado; 
construir ou providenciar um imóvel, para a regular 
instalação e funcionamento do Procon Municipal; 
fornecer/contratar os funcionários necessários para 
o regular funcionamento do Procon Municipal, 
observando-se os seguintes parâmetros mínimos um 
atendente, um conciliador e um diretor; implementar 
o Fundo Municipal de Proteção e de Defesa dos 
Direitos do Consumidor, dentre outras.

Para cada dia de atraso, no cumprimento das 
obrigações de fazer definidas no TAC, foi fixada 
multa diária (responsabilidade pessoal do chefe do 
executivo) no valor de R$ 1 mil.

Termo de Ajustamento de Conduta



JUSTIÇA CONDENA BANCO BRADESCO A RESSARCIR 
CONSUMIDORES QUE PAGARAM TAXAS DE FINANCIAMENTO 
DE VEÍCULOS

Em decisão, proferida pelo Juiz de Direito Marcelo 
Ivo de Oliveira, os consumidores que firmaram 
contrato de financiamento depois de 30 de abril de 
2008 com o Banco Bradesco S/A, em que houve a 
cobrança da TAC (Taxa de Abertura de Crédito) ou 
TEB (Taxa de Emissão de Boletos), poderão requerer 
a devolução nos termos determinados na sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio da 25ª Promotoria de Justiça, 
atuou como litisconsorte ativo ulterior no processo 
requerendo o aditamento da petição inicial para fins 
de impor ao Banco Bradesco a obrigação de não fazer, 
consistente em se abster de estipular, em todos os 
seus contratos de outorga de crédito/financiamento 
para aquisição de veículos automotores, cláusulas 
prevendo a cobrança de Taxa de Abertura de 
Crédito, Taxa de Emissão de Boleto e Comissão de 
Permanência cumulada com juros remuneratórios, 
juros moratórios, correção monetária e/ou multa 
contratual, sob pena de pagamento de multa diária 
ou por evento, em valor fixado pelo Juízo. O MPMS 
pediu também a condenação genérica do banco, 
consistente em devolver em dobro aos consumidores 
todos os valores indevidamente cobrados a título de 
TAC, TEB e Comissão de Permanência cumulada 
com outros encargos moratórios.

De acordo com os autos, a Associação dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campo 
Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul ingressou 
com Ação Revisional de Contrato C/C Devolução de 
Valores Cobrados Indevidamente pleiteando dentre 
outros: a declaração da nulidade da cláusula abusiva 
que permite cumular a comissão de permanência com 
quaisquer outros encargos moratórios; a devolução 
dos valores auferidos ilicitamente com a cumulação 
da comissão de permanência com demais encargos, 
devidamente corrigidos; a declaração de nulidade das 
cláusulas abusivas impostas aos contratantes idosos 
ou aposentados, que permitem a cobrança de taxa 
de abertura de crédito, taxa de emissão de boleto ou 
tarifa de serviços; e a devolução de todos os valores 
cobrados pela TAC e TEB ou serviços de terceiros, 
corrigidos.

Na sentença, o Juiz acolheu parcialmente os 
pedidos para o fim de declarar a nulidade das cláusulas 
contratuais que preveem a cobrança de TAC e TEB, 
ou outra denominação para o mesmo fato gerador, 
nos contratos celebrados com os clientes do Banco 
Bradesco S/A, após a data de 30/04/2008, bem como 
para determinar a proibição de cumulação da comissão 
de permanência com demais encargos moratórios. 
Condenou, ainda, o Banco Bradesco a devolver, em 
dobro, aos respectivos clientes lesados, os valores 
cobrados indevidamente, corrigidos monetariamente 
pelo IGPM/FGV, desde o desembolso, com juros de 
1% ao mês desde a citação; na obrigação de não fazer 
consistente em abster-se de estipular, em todos os 
seus contratos de outorga de crédito/financiamento 
para aquisição de veículos automotores, firmados 
após a prolação desta sentença, cláusulas prevendo 
a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC), 
Taxa de Emissão de Boleto (TEB) e Comissão de 
Permanência cumulada com juros remuneratórios, 
juros moratórios, correção monetária e/ou multa 
contratual.

A multa aplicada por evento, foi fixada em R$ 2 
mil, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Defesa dos 
Direitos do Consumidor.

Caberá aos interessados, a comprovação de que 
se enquadram na situação genérica analisada nesta 
sentença, mediante apresentação dos respectivos 
contratos e dos cálculos a que fazem jus diretamente na 
ação de cumprimento de sentença, ficando dispensada 
a fase de liquidação já que esta comprovação se faz 
com a apresentação dos contratos e os valores serão 
obtidos mediante simples cálculo aritmético.

Decisão



MPMS ORIENTA ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO A ADOTAREM 
MEDIDAS EM RELAÇÃO À COBRANÇA CASADA DA TAXA DE 
LIXO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Procurador de Justiça e Coordenador 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça do Consumidor (CAOCon), Aroldo José de 
Lima, orienta os Órgãos de Execução (Promotorias 
de Justiça de Defesa do Consumidor) a adotarem 
medidas em relação à cobrança casada da taxa de lixo.

De acordo com o Edital de Orientação nº 002/2017/
CAOPJCon, publicado no DOMP/MS, nesta segunda-
feira (20/11), as Promotorias de Justiça de Defesa do 
Consumidor, salvaguardada a autonomia funcional 
e a livre convicção do órgão ministerial, deverão 
empreender ações preventivas e repressivas para 
impedir que as Municipalidades façam a cobrança 
casada da taxa de lixo, ou qualquer outra exação, 
na fatura de água, energia elétrica ou telefonia, sem 
autorização expressa do consumidor.

Segundo o Coordenador Aroldo José de Lima, 
essa demanda já foi enfrentada no passado, década 
de 90 e início deste século, pelo MPMS que, em 
conjunto com outros órgãos de defesa do consumidor, 

obteve expressivas vitórias jurídicas a favor da parte 
vulnerável nesta relação, que é o consumidor, que 
então se via obrigado a efetuar o duplo pagamento, 
ou casado com a fatura, ainda que uma cobrança fosse 
indevida, o que, lamentavelmente, se não pagasse, 
implicava no corte do produto essencial à vida, que 
é a água ou a energia. “Logo, conclui, ser necessário 
impedir novamente este abuso do Poder Público”, 
reforçou.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SERVIÇO DE INTERNET 
SERÁ REALIZADA EM IGUATEMI

Audiência Pública, para tratar da precariedade do 
serviço de internet banda larga, fornecido pela OI/AS, 
em Iguatemi, será realizada, nesta quarta-feira (25/10), 
às 19 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores. 
A realização da audiência é do Ministério Público de 
Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça 
Thiago Barbosa da Silva.

A Audiência Pública terá como objetivo, ainda, 
obter dados, subsídios, informações, relatos, 
sugestões, críticas ou propostas concernentes às 
falhas de prestação de serviço de internet banda 
larga oferecida pela Empresa OI/SA, com o fim de 
obter a colaboração da coletividade e melhor discutir 

a questão atinente à eventual lesão dos direitos dos 
consumidores difusamente pela empresa nominada.

De acordo com o Promotor de Justiça Thiago 
Barbosa da Silva, a necessidade em realizar audiência se 
deu diante da problemática referente ao fornecimento 
de internet banda larga que vem sendo apurada no 
Inquérito Civil 06.2017.00001632-5.

Para participar dos debates, poderá ser feita prévia 
inscrição pessoalmente no endereço da Promotoria de 
Justiça de Iguatemi, localizada na Avenida Waloszek 
Konrad, 1276, por meio do endereço eletrônico: 
pjiguatemi@mpms.mp.br, ou antes do início da 
realização da audiência pública.

Consumidor




