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COMARCA DE NOVA RUSSAS

SECRETARIA DA 1" VARA

EDITAL DE ALISTAMENTO GERAL DO JÚRI PARA O ANO DE
2009.

A Doutora ELIZABETH SANTOS VALE RODRIGUES, Juíza

de Direito Titular da 1° Vara desta Comarca de Nova Russas - CE, na

forma da lei e por nomeação legal, etc.

FAZ SABER, a todos que o presente Edital .virem ou dele
conhecimento tiverem, que nesta data, depois de observadas as
disposições do Código de Processo Penal e do Código de Divisão e
Organização Judiciária do Estado do Ceará, foi organizada, em definitivo,
a LISTA GERAL DOS JURADOS que serrarão nas sessões ordinárias e
ou extraordinárias do Tiibunal do Júri desta Comarca, relativa ao ano

de 2009, as.sim composta:

ADRIANA DIAS CARDOSO - Fonoaudióloga - Nova Russas.

ALUÍSIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO - Professor - Nova
Russas.

ANA CARLOTA PEDROSA FARIAS - Professora - Nova Russas.

ANA KARINE OLIVEIRA DE PAULA - Professora - Nova Russas

ANA CRISTINA J. DE S. BARROSO - Autônoma - Nova Russas

ANA CRISTINA DE SOUSA MOTA - Funcionária Pública

ANA LÚCIA AMBRÓSIO DE SOUSA - Professora - Nova Russas.

ANA LÚCIA JORGE DE FREITAS - Professora - Nova Russas

ANA MENDES MARTINS - Enfermeira - Nova Russas.

ANA SÁVIA MARQUES DE CARVALHO - Professora - Nova
Russas.

ANTONIA GISLEIDE LUCIANO DA SILVA - Professora - Nova

Russas.

ANTONIA GRECIANA DIAS DE SOUSA - Funcionária Pública -

Nova Russas

ANTONIA IRACY DE ABREU TIMBÓ - Professora - Nova
Russas.

ANTONIA ROSÂNGELA M. MARTINS VAZ - Professora - Nova
Russas.

ANTONIO CARLOS ARAÚJO MARTINS - Funcionário Público
- Nova Russas.

ANTONIO CARLOS LEONARDO GOMES - Professor - Nova

Russas.

ANTONIO DE ASSIS DE S. MENE7HS - Professor - Nova Russas.

ANTONIO DE MOURA MUNIZ - Professor - Nova Russas

ANTONIO ELIÉSIO PEREIRA OLIVEIRA - Funcionário Público
- Nova Russas.

CARLOS ANTONIO DE SOUSA SOARES - Funcionário Público

- Nova Russas.

CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA - Funcionário Público

- Nova Russas

CLÁUDIO MARTINS BEZERRA - Comerciante - N. Russas.
DANIELE MAIA OTAVIANO - Professora - Nova Russas.

DIANA DE PAIVA ROSA - Funcionária Pública.

ELISÂNGELA MARQUES DAMASCENO - Professora - Nova
Russas

ELIZABETE BORGES PERES - Professora - Nova Russas

ELOf LOPES DE SOUSA FONTENELE - Funcionária Pública -
Nova Russas

ERIMAR LOPES DE PAULA FARIAS - Professora - Nova Russas

FERNANDO MARTINS DE CARVALHO - Professor - Nova

Russas.

FERNANDO VIEIRA FARIAS - Bancário - Nova Russas.

FRANCISCA DIVA L. CARVALHO - Professora - Nova Russas.

FRANCISCA ELIANE R. DE CASTRO - Professora - Nova Russas.

FRANCISCA GLAICE MIRA PINTO - Comerciária - Nova Russas.

FRANCISCA MARIA FARIAS DO VALE - Professora - Nova

Russas.

FRANCISCA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Funcionária

Pública.

FRANCISCA ROGÉRIA DE HOLANDA MELO - Professora -
Nova Russas

FRANCISCA VIEIRA DA SILVA - Professora - Nova Russas.

FRANCISCO DARLEY COELHO - Comerciário - Nova Russas.

FRANCISCO DA SILVA FERNANDES - Professor - Nova Russas.

FRANCISCO DE CARVALHO OLIVEIRA - Comerciante - Nova

Russas.

FRANCISCO HAROLDO F. DA FONSECA- Professor - Nova

Russas.

FRANCISCO JOSÉ COELHO- Professor - Nova Russas.
FRANCISCO JÚNIOR X. DE MENDONÇA - Funcionário Público

- Nova Russas.

FRANCISCO MARCELO TAVARES EVANGELISTA - Professor

- Nova Russas.

FRANCISCO MARCOS FARIAS PEDROSA - Bancário - Nova

Russas.

GISLENE MARIA LUCIANO DA SILVA - Professora - Nova

Russas.

GISLENE SARAIVA DO NASCIMENTO - Funcionáiia Pública -

Nova Russas.

HELOÍSA REJANE VERAS DE SOUSA - Comerciante - Nova

Russas.

IRENE MENDES DE SOUSA - Professora - Nova Russas.

íris MARTINS DE SOUSA - Professora - Nova Russas.

IVONE MARIA CARVALHO NUNES - Professora - Nova Russas.

IZÍDIO FARIAS MARTINS - Professor - Nova Russas.
JAIR PERES DA SILVA Professor - Nova Russas.

JOÃO VIEIRA FERNANDES NETO - Professor - Nova Russas.
JOANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA - Professora - Nova

Russas.

JOSÉ AÍRTON PINTO MAGALHÃES - Professor - Nova Russas.
JISSELE MARIA LOURENÇO DE VASCONCELOS-Func. Pública

- Nova Russas.

KEYLA ALMEIDA DE M. ABREU - Professora - Nova Russas.

LEDA LOPES MORORÓ - professora - Nova Russas.
LIDUÍNA MARTINS MADEIRO - Professora - Nova Russas.
LIDUÍNA VIEIRA DE SOUSA - Funcionária Pública - Nova Russas.
LUCILVÃNIA ALVES PEREIRA - Professora - Nova Russas.
LUCIMAR ALVES FERNANDES - Comerciante - Nova Russas.

LUZIMEIRE TAVARES P. FELIPE - Comerciante - Nova Russas.

LUZIA MARIA ALBUQUERQUE SILVA - Professora - Nova
Russas.

KÁTIA FARIAS DE PAIVA - Funcionária Pública - Nova Russas.
MANOEL CAVALCANTE DE CARVALHO - Professor - Nova

Russas.

MARCELA SANTOS GONÇALVES - Funcionária Pública - Nova
Russas

MARIA DA CONCEIÇÃO FROTA FARIAS - Funcionária Pública
- Nova Russas.

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA - Professora - Nova Russas.
MARIA DAS GRAÇAS F. FERREIRA - Professora - Nova Russas.

MARIA DAS GRAÇAS V. DE CARVALHO - Professora - Nova
Russas.

MARIA DE FÁTIMA SOCORRO V. M. DIOGO - Bancária - Nova
Russas.

MARIA DEUSELENA DIAS DE SOUSA - Professora - Nova Russas.

MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA - Professora -

Nova Russas.

MARIA EULÁLIA MOURA LIRA - Professora - Nova Russas.
MARIA EULINA .í^LVES ARAÚJO - Comerciante - Nova Russas.
MARIA HELENA MARINHO DE SOUSA - Comerciária - Nova

Russas.

MARIA IRONETE PORFÍRIO LOPES - Professora - Nova Russas.
MARIA JOSEDILMA TIMBÓ RODRIGUES - Professora - Nova

Russas.

MARIA LÚCIA DE CARVALHO LIMA - Professora - Nova
Russas.

MARIA ROSIMAR LOPES SILVA - Professora - Nova Russas.

MARIA SOFIA DE MESQUITA ABREU - Secretária - Nova Russas.
MAURO SÉRGIO B. DE PAIVA - Funcionário Público - Nova

Russas.

MIRLENE MAGALHÃES RODRIGUES - Professora - Nova

Russas.

MÔNICA MAGALHÃES RODRIGUES - Secretária - Nova Russas.

NILTON CÉSAR DE SOUSA RIBEIRO - Funcionátio Público -
Nova Russas.

NILTON LOPES NUNES - Funcionário Público - Nova Russas.

OSMARINA RODRIGUES MARTINS - Professora - Nova Russas.

RAIMUNDA ELIZABETE N. PEDROSA - Professora - Nova

Russas.

RAMILSON SOARES SAMPAIO - Professor - Nova Russas.

RAQUEL DE SOUSA TORRES - Funcionária Pública - Nova
Russas.

REGINA CÉLIA CAMELO - Professora - Nova Russas.
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ROBERTO ALVES FERREIRA - Promoter - Nova Russas.

ROBERTO TAVARES DOS SANTOS - Funcionário Público ̂  Nova
Russas.

REGINALDO MARQUES SAMPAIO - Locutor - Nova Russas.

RONALDO MARQUES SAMPAIO - Locutor - Nova Russas.
ROSA MARIA IBIAPINA FERREIRA - Professora - Nova Russas.

ROSA SALGUEIRO B. FELÍCIO - Professora - Nova Russas.
TELMA MARIA MARTINS DE CARVALHO - Secretária - Nova

Russas.

TEREZA GONÇALVES DE O. LIMA - Professora - Nova Russas.
TEREZA VERAS DE OLIVEIRA - Professora - Nova Russas.

VALÉRIA CHAVES DE S. MARTINS - Professora - Nova Russas.

VINÍCIUS MARTINS MAGALHÃES - Professor - Nova Russas.
VIRGÍNIA MOURÃO DIAS - Funcionária Pública - Nova Russas.
VITALINA DIAS R. ROSA - Professora - Nova Russas.

WAGNER LUIS M. MAGALHÃES - Funcionário Público - Nova
Russas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente
Edital, que será afixado no local de costume.
Qualquer reclamação, impugnação ou recurso de qualquer cidadão ou
pessoas incluídas ou pedido de exclusão nos casos de Lei, deverão ser
apresentados no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data em que este
Edital for publicado.
Afixe-se e pubhque-se, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2008.
Eu, , (Rociclenia Fragoso Vieira) Analista Judiciária, o digitei e eu, ,
(Marinilde Silva Vale) Diretora de Secretaria, o subscrevi.

ELIZABETH SANTOS VALE RODRIGUES

JUÍZA DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

COMARCA DE PACAJUS

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Justiça Gratuita)

Processo n° 2006.0020.2342-3 - 2» Vara

A Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, MM. Juíza

de Direito Titular da 2" Vara da Comarca de Pacajus, Estado do Ceaiá,
por nomeação legal etc. Faz saber a todos quanto o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Secretaria de
2" Vara se processara os autos de uma Ação de Interdição de ANTONIA
CRISTINA DE LIMA, brasileira, união estável, residente e domiciliada

no Povoado de Fonnoso, casa FNS n° 07, próximo a escola de 1° grau
José Gerardo Filho), neste Município de Pacajus-CE., requerida por seu
companheiro, Sr. José Carlos Rodrigues, em cujos autos foi declarada,
por sentença datada de 06/05/2008, a absoluta incapacidade da
interditanda de exercer pessoalmente os atos da vida civil e administrar
seus bens, sujeitando-a à interdição, para cujo múnus de curador foi
nomeado seu companheiro, Sr. José Carlos Rodrigues, brasileiro, solteiro,
agricultor, portador da cédula de identidade sob o n" 94024062578
SSP-CE e CPF n° 756.568.173-34, residente e domiciliado no Povoado

de Formoso, casa FTNS n° 07, pró.ximo a escola de 1° grau José Gerardo
Filho, Pacajus(CE), que exercerá o cargo sem restrições, devendo
desempenhar o referido mister condignamente, zelando e preservando
o patrimônio da interditanda, caso existente, e dele dando prestação de
contas anualmente ao Órgão do Ministério Público local. E, para ciência
de terceiros e interessados, mandou a MM. Juíza expedir o presente
edital, devendo as publicações serem feitas 03 (três) vezes, com intervalo
de 10 (dez) dias de uma para outra publicação, nas rádios locais e no
Diário da Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 1184 da Lei
Processual Civil. O que se CUMPRA, na forma e sob as penas da Lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus - Ceará, aos dois
(02) dias do mês de outubro do ano de 2008. E eu, Maria Edna
Noronha Matos, Diretora de Secretaria, subscrevi.

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juíza de Direito

DJ 07/10, 17/10 e 28/10/2008

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo n° 2007.0006.8552-4 - 2" Vara

(Justiça Gratuita)

A Dra. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, MM. Juíza

de Direito Titular da T Vara da Comarca de Pacajus, Estado do Ceará,
por nomeação legal etc. Faz saber a todos quanto o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Secretaria de
2" Vara se processam os autos de uma Ação de Interdição de MARIA DE
JESUS DE SOUZA, brasileira, incapaz, residente e domiciliada na Vila
São Francisco, casa n° 26, Mangabeira, neste Município de Pacajus-
CE., requerida por seu irmão, Sr. João Eudes Gomes Lima, em cujos
autos foi declarada, por sentença datada de 03/03/2008, a absoluta
incapacidade da interditanda de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e administrar seus bens, sujeitando-a à interdição, para cujo múnus
de curador foi nomeado seu irmão, Sr. João Eudes Gomes Lima, brasileiro,

viúvo, agricultor, portador da cédula de identidade sob o n° 2355100/
92 SSP-CE., residente e domiciliado na rua Vila São Francisco, casa n°

26, Mangabeira, Pacajus(CE), que exercerá o cargo sem restrições,
devendo desempenhar o referido mister condignamente, zelando e
preservando o patrimônio da interditanda, caso existente, e dele dando
prestação de contas anualmente ao Órgão do Ministério Público local.
E, para ciência de terceiros e interessados, mandou a MM. Juíza expedir
o presente edital, devendo as publicações serem feitas 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias de uma para outra publicação, nas rádios
locais e no Diário da Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art.
1184 da Lei Proces.sual Civil. O que se CUMPRA, na forma e sob as
penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pacajus -
Ceará, aos dois (02) dias do mês de outubro do ano de 2008. E eu,
Maria Edna Noronha Matos, Diretora de .Secretaria, subscrevi.

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo

Juíza de Direito

DJ 07/10, 17/10 e 28/10/2008

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 (trinta) dias
PROCESSO N.": 2007.0034.4499-4

"Dá-se a Gratuidade da Justiça, conforme despacho da Dra. Danielle
Pontes de Arruda Pinheiro, às fls. 14".

O DR. JOÃO EVERARDO MATOS BIERMANN, MM. .lUIZ

DE DIREITO, RESPONDENDO pela 1° Vara da Comarca de Pacajus,
Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita uma Ação de
Usucapião de 01 (um) terreno com caracteristicas unicamente urbanas,
situado na Rua SDO (conhecida como Travessa Francisco Jardilino),
onde no mesmo encontra-se edificado um imóvel residencial de
pavimento térreo, com uma área de 95,16m2, de posse da Sra. Francilene
Cardoso da Silva. O terreno apresenta uma forma regular, distando
58,00m para a Rua Francisco Jardilino, no sentido norte/sul, medindo
e limitando-se: AO NORTE, lado esquerdo, 20,00m. com a posse de
Maria Irani Santos Bezerra; AO SUL, lado direito, 20,00m, com a

posse de Antonio Valderlânio de Sousa Silva; AO LESTE, frente, 6,00m
com a Travessa Francisco Jardilino; e AO OESTE, fundos, 6.00m, cora

a posse de Francisco Braga de Freitas; perfazendo uma área temtorial
de 120,00m2, requerida por FRANCILENE CARDOSO DA SILVA,
brasileira, autônoma, solteira, residente e domiciliada na Rua Francisco
Jardilino, s/n°. Bangüê, Pacajus-CE, pelo que mandou a MM, Juíza de
Direito, titular da U Vara da Comarca de Pacajus, expedir o presente
Edital de Citação, através do qual ficam CITADOS da ação supra referida,
OS RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para
querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o
fazendo, serem considerados como verdadeiros e aceitos os termos
expendidos na exordial. O que se CUMPRA na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Pacajus - Ceará, aos 26 dias do mês
de junho do ano de dois mil e oito (2008). Eu, Maria Luscilene Chagas
de Queiroz, digitei, e eu, Maria Neci Guimarães Rufino, Diretora de
Secretaria, subscrevi.

João Everardo Matos Biermann

Juiz dc Direito, respondendo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 (trinta) dias
PROCESSO N.°: 2007.0034.4496-0 - JUSTIÇA GRATUITA

"Dá-se a Gratuidade da Justiça, conforme despacho da Dra. Danielle
Pontes de Arruda Pinheiro, às fls. 17".

A DRA. DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO, MM.
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Juíza de Direito da 1° Vara da Comarca de Pacajus, Estado do Ceará, por
nomeação legal, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita uma Ação de
Usucapião de Um teixeno de formato regular, distando 32,00ra para a
Rua Francisco Fonseca da Silva, no sentido leste/oeste, medindo e

limitando-se: AO NORTE, fundos, 6,00m, com a propriedade de Fábio
de Paula Barbosa; AO SUL, frente, 6,00m, com o lado esquerdo da Rua
sem denominação oficial, no sentido oeste/leste; AO LESTE, lado
esquerdo, 22,10m, com a posse de Damião Pereira de Oliveira; e AO
OESTE, lado direito, 22,60m, com a posse de Antonio Rigoberto Freitas
Martins; perfazendo uma área territorial de 134,10m2, onde no mesmo
encontra-se edificado um imóvel residencial de pavimento térreo, com

uma área de 61,20ra2, requerida por Maria Doralice Costa Barros,
brasileira, solteira, autônoma, residente e domiciliada na Rua Francisco

Fonseca da Silva, s/n, Bangüê, Pacajus-CE, pelo que mandou a MM.
Juíza de Direito da 1° Vara da Comarca de Pacajus expedir o presente
Edital de Citação, através do qual ficam CITADOS da ação supra referida,
OS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,
para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
não o fazendo, serem considerados como verdadeiros e aceitos os temios

expendidos na exordial, tudo com observância do art. 942, da Lei
Processual Civil. O que se CUMPRA, na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Pacajus - Ceará, aos 14 dias do mês de abril
do ano de 2008. Eu, Gilberto Ribeiro da Silva, Analista Judiciário

Adjunto, digitei. E eu, Maria Neci Guimarães Rufino, Diretora de
Secretaria, subscrevi.

DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO

Juíza de Direito

COMARCA DE PACATUBA

SECRETARIA DA 2" VARA

Processo n." 2008.0028.1412-S (5388/08) Justiça Gratuita
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

O Dr. JOSÉ SARQUIS QLIEIROZ, Juiz de Direito, Titular da 2»
Vara da Comarca de Pacatuba, Estado do Ceará, por nomeação legal, na
forma da Lei, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital com prazo de
trinta (30) dias virem, ou dele conhecimento tiverem, que se
processando, por este Juízo e expediente da 2" Secretaria, os termos de
uma Ação de Divórcio Direto p/Edital, movida por
GLORIZEUDAOLIVEIRA BANDEIRA, em face de PEDRO COSMO

BANDEIRA, sendo o presente para CITAR o promovido PEDRO ,
brasileiro, casado, nascido aos 04.08.1970, natural de Marco/Ce., filho

de , o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, para
comparecer, acotnpanhado de advogado, à sala de Audiências do Fórum
Des. Raimundo Catunda, sito na Rua Cap. Henrique Justa, s/n. Centro,
em Pacatuba-Ceará, no dia 20/11/2008, às 10:00 horas, onde terá

lugar a realização de audiência de CONCILIAÇÃO, não havendo acordo,
poderá, querendo contestar, desde que o faça por intermédio de advogado,
no prazo de quinze (15) dias contados da data de tealização da audiência,
não sendo contestada a ação, no prazo designado, presumir-se-ão aceitos
, como verdadeiros os fatos articulados pela paite autora. Feito deferido
pela Justiça gratuita Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado
do Ceará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito

(17/10/2008). Eu, (Miguel Fontenele de Araijjo). digitei e
imprimi. Eu, (Bel. Raimundo Ricardo Marques Rocha),
Diretor de Secretaria, subscrevo.

José Sarquis Queiroz
Juiz de Direito

COMARCA DE VINCULADA PALHANO

SECRETARIA DE VARA ÚNICA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
PROCESSO N° 571/07

A Exma. Sra. Dra. Antônia Neuma Dias Vasconcelos, Juíza de

Direito da Cotnarca Vinculada de Palhano-CE, por nomeação Legal,
Etc.

FAZ .SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Secretaria
de Vara Única os termos do PEDIDO DE INTERDIÇÃO que MARIA
DE FATIMA DE OLIVEIRA DO AMARAL move contra MARCOS

ANDRÉ DA SILVA, decretou a interdição deste, por ser incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-lhe curadora na
pessoa de MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DO AMARAL,
conforme se vê da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Respondendo pela Comarca de Palhano-CE., às fls. 65/66 e datada de
08 de Agosto de 2008. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou
expedir o presente, que será publicado três (03) vezes pelo Diário da
Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado no lugar público de
costume, na forma legal. "Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme
despacho da MM. Juíza de Direito desta Comarca - Dra. Antônia Neuma
Dias Vasconcelos, à fl. 02 dos autos." Dado e passado nesta cidade de
Palhano, Estado do Ceará, aos cinco (05) dias do mês de .Setembro do
ano de dois mil e oito (2008). Eu, Jaicia Marisa Gomes Sousa, Agente

Administrativo, digitei e subscrevi.

Dra. Antônia Neuma Dias Vasconcelos

Juíza de Direito

DJ 07/10, 17/10 e 28/10/2008

COMARCA DE PARACURU

EXPEDIENTE n°. 036.2008 - 23/10/2008

JUÍZA DE DIREITO TITULAR - REJANE EIRE FERNANDES
ALVES

DIRETOR DE SECRETARIA: JOSE EDVALDO DA SILVA

OAB SEQ.

CE/13.904 01

2007.0033.9625-6 - AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL. REQUERENTE:
ESPÓLIO DE NAIR MOREIRA PARADA REP. POR JAIME LOIRA
PARADA JÚNIOR. R.H. Considerando a informação constante às fls.
17/18 de que não há inventário judicial em tramitação e tendo em vista
a cota ministerial de fls. Retro, intime-se a parte autora a se manifestar
em 5 dias. Após, retomem ao MP. Exp. Nec. Paracuru, 23/07/2008.
INTIMADA: Dra. Dayane de Castro Carvalho.

COMARCA DE PENTECOSTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 90 (noventa) dias

Natureza Criminal

Proc. n. 2000.0207.9054-7

Natureza da Ação: Penal - Art. 155, § 4°, 111 e IV c/c ait. 71 e art. 288
do CPB

Parte Autora: Ministério Público

Parte Ré: Marcelo Raimundo da Silva, brasileiro, solteiro, mecânico,

nascido aos 25.11.1978, natural de Fortaleza-CE, filho de Fernando

Raimundo da Silva e Maria Donatilde da Silva e Marcílio Rufino de

Moura, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido aos 15.08.1981, filho de

Carlos Freitas de Moura e Regina Maria de Abreu Rufino..

A Juíza de Direito MARÍLIA LIMA LEITÃO FONTOURA,
Titular da Vara Única de Comarca de Pentecoste, Estado do Ceará, por
nomeação legal etc...

FAZ SABER a todos os que o presente edital, como prazo
acima tnencionado, virem ou dele conhecimento tiverem que, no
processo a que responde perante este Juízo o(s) réu(s) acima
qualificado(s) supracitados, o(a) MM. Juiz(a) de Direito, em 27.02.2008,
proferiu sentetiça pela qual foram extintas as punibilidades dos réus em
relação aos delitos itnputados nos autos em epígrafe, com base no art.
110, § r, e § 2° do CPB. E como não foi possível INTIMÁ-LO(S)
PESSOALMENTE, o presente edital o(s) intima da mencionada
sentença, da qual poderá iiiterpor dentro de CINCO dias. a contar do
término do prazo em questão, o recurso cabível sob pena de ver passar
era julgado dita sentença. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua
sede na Rua Antonio Martins Bandeira, s/n. Acampamento, Pentecoste/
CE. Para conhecimento de todos é passado o presente edital cuja segunda
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via fica afixada no local de costume.

Pentecoste/CE, 22.10.2008.

Eu, (a) Fiancisco Eldo Coelho de Castro, Diretor de Secretaria de Vara
Única, o digitei e subscrevo.

Marília Lima Leitão Fontoura

JUÍZA DE DIREITO

COMARCA DE PINDORETAMA

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
PORTARIA N° 09/2008

A Excelentíssima Dra. Regma Aguiar Dias Janebro, Juíza de
Direito Titular da Comarca de Pindoretama, Estado do Ceará, no uso

de suas atribuições legais, etc...
CONSIDERANDO a necessidade de implantação do Sistema

Cartesiano de localização de processos na Secretaiia da Vara, bem como
a adoção de providências para operacionalização do Sistema de Tabela
Unificada, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Resolução n° 46/2008.

RESOLVE, suspender o serviço de atendimento ao
público(partes e advogados) no petiodo compreendido entre 28 a 31 de
outubro de 2008, ficando por conseguinte, suspensos os prazos
processuais, assegurando, entretanto, a realização das audiências já
designadas.

PUBLIQUE-SE, por meio de publicação no Diário da Justiça e
afixação no átrio do Fórum, além de comunicação à Direção do Fótum
desta Comarca, além de proceder aos expedientes para publicação na
intranet.

CUMPRA-SE.

Pindoretama-CE., aos 22 de outubro de 2008.

REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO
JUÍZA DE DIREITO

SECRETARIA DE VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO
(Justiça Gratuita)
Prazo: 60 dias

.Ação Criminal. N° 2004.132.00021-0 (253)
Autor: Ministério Público

Réu: Francisco das Chagas Ferreira da Silva
Infrações: Art. 330, do CPB

A Dra. Regma Aguiar Dias Janebro, Juíza de Direito desta
Comarca de Pindoretama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, etc...

FAZ SABER ao que presente edital virem ou o seu
conhecimento tiverem, que neste Juízo, tramita uma Ação Criminal,
em que o Ministério Público, promove contra o acusado FRANCISCO
DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, agricultor, natural de
Aracoiaba-CE., filho de Francisca Ferreira da silva e de Raimundo
Ferreira da Silva, residente em lugar incerto e não sabido. Pelo que, nos
termos do art 361 do CPP, mandei expedir o presente edital, com o
prazo acima mencionado, pelo qual fica o mesmo denunciado
INTIMADO de todo o conteúdo da sentença de fls. 119/120 a qual
segue transcrito : " Diante do exposto, julgo EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA

SILVA pela prescrição da pretensão punitiva, na esteira do art. 61 do
CPP c/c 107 do CPB. PRl. Pindoretama, em 28 de fevereiro de 2008,
Regma Aguiar Dias Janebro, Juíza de Pindoretama". CUMPRA-SE.
Dado e passado nesta Comarca e Cidade de Pindoretama-Ce., ao 1 de
outubro de 2008. Eu, Cirelena Holanda, Ag. .Adm., o digitei, e eu,
Rosana Timbó - Diretora de Secretaria, subscrevo-o.

Regma Aguiar Dias Janebro

JUIZ DE PINDORETAMA

COIVIARCA VINCULADA DE POTENGI

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃOCOM PRAZO

DE 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO N° 2008.142.00227-9

JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho judicial de fls. 04
O Exmo. Sr. Antonio Edilberto Oliveira Lima, Juiz de Direito

Titular desta Comarca Vinculada de Potengi, Estado do Ceará, por
nomeação legal etc.

Faz. saber aos que o presente Edital de Citação virem ou dele
conhecimento tiverem que, por paite de GILVANEIDE BEZERRA DE
SOUZA MATIAS, foi requerida uma Ação de Separação Judicial Litigiosa
- Proc. N" 2008.142.00227-9, tendo como acionado VALDEMA DA

SILVA MATIAS. brasileiro, agricultor, residente na Vila Campo,
Município de Potengi-CE, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Pelo qual mandou expedir o presente Edital, ficando o mesmo CITADO
de todos os termos da ação, inclusive, contestá-la querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. E para que não se alegue
ignorância mandou expedir o presente Edital de Citação com prazo de
20 (vinte) dias, que será publicado no Diário da Justiça, e afixado no
local de costume, na forma da Lei. Dá-se a gratuidade da Justiça,
conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Edilberto
Oliveira Lima. 18. Dado e passado nesta cidade e Comarca Vinculada de
Potengi, Estado do Ceará, Secretaria de Vara Única, aos dez (10) dias do
mês de outubro do ano de dois mil e oito (2008). Eu, José Máximo
Feitoza Júnior, Téc. Judiciário, o digitei. E eu, Fabíula Maia Rodrigues,
Diretora de Secretaria, subscrevi.

Antonio Edilberto Oliveira

Juiz de Direito

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO

DE 10 (DEZ) DIAS
PROCESSO N° 2007.142.00021-6

JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho do MM. Juiz de
Direito, fls. 03

O Exmo. Sr. Antonio Edilberto Oliveira Lima, Juiz de Direito

Titular desta Comarca Vinculada de Potengi, Estado do Ceará, por
nomeação legal etc.

Faz saber aos que o presente Edital de Citação virem ou dele
conhecimento tiverem que, por parte de MARIA LUCENl DOS
SANTOS e JOÃO MANOEL DOS SANTOS, foi requerida uma Ação de
Destituição de Poder Familiar - Proc. N° 2007.142.00021-6, e como
consta nos autos que a Sra. ANA VALERIA DE SOUSA MARTINS,
brasileira, filha de Francisco de Souza Martins e de Maria Zilmar de
Sousa Lopes, mãe biológica da menor M.C.M, encontra-se em lugar
incerto e não sabido, mandei expedir o presente Edital, ficando a mesmo
CITADA de todos os termos da ação, para, querendo, no prazo de 10
(dez) dias, ofei-ecer resposta escrita, indicando as provas a serem
produzidas, rol de testemunhas e demais documentos (art. 158 da Lei
N° 8.069/90). E para que não se alegue ignorada mandou expedir o
presente Edital de Citação com prazo de 10 (dez) dias, que ser publicado
no Diário da Justiça, e afixado no local de costume, na forma da Lei.
Da-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho do MM. Juiz de Direito,
Dr. Giacumuzaccara Leite Campos, fls. 12. Dado e passado nesta
cidade e Comarca Vinculada de Potengi, Estado do Ceará- .Secretaria de
Vara Única, aos dez (10) dias do mês de outubro do ano de dois mil e
oito (2008). Eu, José-Maximo Feitoza Júnior, Téc. Judiciário, o digitei.
E eu, Fabíula Maia Rodrigues, Diretora de Secretaria, subscrevi.

Antonio Edilberto Oliveira Lima

Juiz de Direito

SECRETARIA DE VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃOCOM PRAZO

DE 10 (DEZ) DIAS
PROCESSO N" 2006.142.00063-0

JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho judicial de fls. 04

O Exmo. Sr. Antonio Edilberto Oliveira Lima, Juiz de Direito
Titular desta Comarca Vinculada de Potengi, Estado do Ceará, por
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nomeação legal etc.

Faz saber aos que o presente Edital de Citação virem ou dele
conhecimento tiverem que, por parte de ANA AVELINO DE BRITO,
foi requerida uma Ação de Destituição de Poder Familiar - Proc. N°
2006.142.00063-0, e como consta nos autos que o Sr. SEVERINO
ALVES RODRIGUES, brasileiro, viúvo, agricultor, filho de Raimundo
Rodrigues da Fonseca e de Aveni Alves Rodrigues, pai biológico dos
menores M.M.A.R., , S.A.R.J. e R.A.R, encontra-se em lugar incerto e

não sabido, mandei expedir o presente Edital, ficando o mesmo CITADO
de todos os termos da ação, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias,
oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas, rol
de testemunhas e demais documentos (art. 158 da Lei n° 8.069/90). E

para que não se alegue ignorância mandou expedir o presente Edital de
Citação com prazo de 10 (dez) dias, que será publicado no Diário da
Justiça, e afixado no local de costume, na forma da Lei. Dá-se a gratuidade
da Justiça, conforme despacho do MM. Juiz de Direito, Dr. Demétrio de
Souza Pereira, às fls. 14. Dado e passado nesta cidade e Comarca Vinculada
de Potengi, Estado do Ceará, Secretaria de Vara Única, aos dez (10) dias
do mês de outubro do ano de dois mil e oito (2008). Eu, José Máximo
Feitoza Júnior, Téc. Judiciário, o digitei. E eu, Fabíula Maia Rodrigues,
Diretora de Secretaria, subscrevi.

Antonio Edilberto Oliveira Lima

Juiz de Direito

SECRETARIA DE VARA ÚNICA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
PROCESSO N» 2007.0017.0509-0

JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho do MM. Juiz de
Direito, fls. 31

O Exmo. Sr. Antonio Edilberto Oliveira Lima, MM. Juiz de

Direito Titular desta Comarca de Araripe e Comarca Vinculada de

Potengi, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem, ou

dele conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Secretaria
de Vara Única os termos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, cadastrada sob
11° 2007.0017.0509-0, que MARIA VALDESSIRA DA SILVA move
contra VARTENE NONATO DA SILVA, decretou a interdição desta,
por ser incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando-
Ihe curadora na pessoa de M.ARIA VALDESSIRA DA SILVA, conforme

se vê da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio

Edilberto Oliveira Lima, às fls. 29/31, datada de 10 de setembro de

2008. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente,
que será publicado três (03) vezes pelo Diário da Justiça, com intervalo
de dez (10) dias e afixado no lugar público de costume, na forma legal.
Dado e passado nesta cidade de Araripe, aos três (03) dias do mês de

outubro do ano dois mil e oito (2008). Eu, Maria do Socorro de Alencar
Andrade, Técnica Judiciária, o digitei e Eu, Fabiula Maia Rodrigues,
Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevi.

ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA

JUIZ DE DIREITO TITUL AR

DJ 07/10, 17/10 e 28/10/2008

COMARCA DE RERIUTABA

EDITAL DE ALISTAMENTO PROVISÓRIO DE JURADOS
(2009)

O Bel. Rogério Henrique do Nascimento, Juiz de Direito

Titular desta Comarca de Reriutaba, por nomeação legal, etc...

FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE
ALISTAMENTO DE JURADOS virem e/ou dele tomarem

conhecimento, que nesta data, depois de observadas as disposições do
Código de Processo Penal e o Código de Organização Judiciária do
Estado do Ceará, foi organizada a LISTA GERAL PROVISÓRIA DOS
JURADOS que deverão servir nas Sessões Ordinárias e/ou Extraordinárias

do Tribunal do Júri desta Comarca, relativamente ao ano de 2009,
assim composta:

Adriana Rodrigues Pereira Professora
Albeli Rodrigues de Silva Funcionária
Ana Argermária de Sousa Gomes Professora
Ana Claudia Pontes de Farias Professora

Ana Karla Gomes de Sousa Digitadora
Ana Kelty Martins Timbó Professora
Ana Paula Camelo Campos Funcionaria
Ângela Emídia Martins Mendes Professora
Antonia Liduína Lopes Professora
Antonio Renato Ferreira Professor

Carlos Henrique Mourão da Silva Professor
Cícero Soares Furtado Professor

Conceição de Maria Martins Trajano Professora
Daniel Campos Digitador
Daniela Mônica Costa Linhares Digitadora
Daniele Morais Furtado Funcionária

Darci Vieira Lopes Professora
Elzimar Macêdo Braga Morais Enfermeira
Ernesto Rodrigues de Morais Funcionário
Felipe Nascimento Vasconcelos Funcionário
Florência Âtilla Pires Lopes Professora
Francisca Ester Gonçalves Lima Paiva Professora
Francisca Patrícia Roditgues Mourão Professora
Francisca Regilene Sousa Borges Professora
Francisco Aldyr Pontes Funcionário
Francisco Cleílton Marques Digitador
Francisco das Chagas de Oliveira Digitador
Francisco Demontier Loiola Macêdo Professor

Francisco José Sousa Borges Digitador
Francisco Marcelo Aragão Matias Professor
Francisco Rudney Martins Magalhães Digitador
Francisco Silva Gomes Enfermeiro

Francisco Tadeu Sousa Motorista

Francisco William Costa Linhares Fuitcionário

Francys Mar}' Soares Braga Professora
Gecilvone Passos Gonçalves Professora
Geovane Augusto Sousa Professor
Gilberto Alves Maitins Professor

Gislanny Rodrigues de Oliveira Professora
Inaldo Araiíjo Pontes Professor
Janielle Maria Morais Furtado Professora

João Emídio Furtado Professor

João Jecivan de .Almeida Funcionário

Joelma Furado Passos Barreto Professora

José Aquino Rufino Vieira Digitador
José Aroldo Veras Professor

José Bertulino Peres Professor

José Claudiney Nogueira Funcionário
José Fábio Vieira de Oliveira Funcionário

José Haroldo Matos Feitosa Odontólogo
José Marcelo Melo Magalhães Professor
Kleia Mesquita Mororó Professora
Liérgina Albuquerque de Melo Funcionária
Lisandra Liberaro Morais Professora

Lucileuda Maria Pereira de Sousa Digitadora
Lucineide Paulo de Carvalho Enfermeira

Luiza Marlene Abreu Azevedo Professora

Luziane Maria Silva de Oliveira Professor

Maciel Pereira dos Santos Professor

Manoel Jairo Furtado Passos Professor

Maquinele Furtado Ximenes Professor
Marcílio Lima Passos Professor

Marcos Aurélio Rodrigues Mororó Funcionário

Marcus Vinicios Lima Passos Professor

Maria Alda Morais Professora

Maria das Graças de Azevedo Professora
Maria Eliana Ximenes Fuitado Professora

Maria Jeane Rodrigues Taumaturgo Funcionária
Maria Rosimar de Mesquita Professora
Maria Zilmar Freire de Mesquita Professora
Michelle Jaqueline Vieira Funcionária
Modoaldo Vinusto de Mesquita Funcionário
Océlio Soares de Mesquita Professor
Odali Soares de Mesquita Professora
Paulo Rodrigues dos Santos Funcionário

Raimundo Marcos Fuitado Ximenes Professor

Pública

Pública

Pública

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Pública

Público

Pública

Pública

Público

Público
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Raimundo Rodrigues Farias Filho Comerciante
Regina Lúcia Borges Gomes Martins Professora
Renê Rodrigues Morais Digitador
Rodrigo Ubaldo de Brito Professor
Rondinelli Costa Paiva Carvalho Digitador
Rosenilda Marques Albuquerque Professora
Rosilene Marques Albuquerque Professora
Sara Cordeiro Eloia Professora

Sílvia Helena Martins Furtado Professora

Suanny Alves Linhares Digitadora
Teolinda Maria Braga Professora
Vicente Eufrásio Cordeiro Agente de Saúde
Wescley Ximenes Morais Enfermeiro
Ysmária Pontes Neri Professora

Faz saber, ainda que;
a) a Comarca de Reriutaba é considerada, segundo o Código de Processo
Penal, de menor população, nos termos do art. 425, caput, parte final;
b) dispõe o Código de Processo Penal, verbis:
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá
os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.
§ r Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar
de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão,
classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.
§ 2° A recusa injustificada ao serrúço do júri acarretará multa no valor de
1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a
condição econômica do jurado.
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;
TI - os Governadores e seus respectivos Secretários;
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas
e das Câmaras Distrital e Municipais;
IV - os Prefeitos Municipais;
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria
Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;
VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa,
filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo,
sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o
serviço imposto.
§ r Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de
caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo,
no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou
em entidade conveniada para esses fins.
§ 2° O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço
público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento
definitivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439
deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações
públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função
pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção
voluntária.

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do
jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no
dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo
presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a
critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada era motivo relevante
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de
força maior, até o momento da chamada dos jurados.
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do
juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la,
será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os
juizes togados.
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os
dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de
responsabilidade penal prevista no ait. 445 deste Código.

c) o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze)
meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído,
nos termos do art. 426, § 4°, do Código de Processo Penal.
Ademais, adverte que a lista de jurados poderá ser alterada, de ofício ou
mediante reclamação de qualquer do povo, ao Juiz Presidente, até o dia
10 de novembro do ano em curso, data que era ocorrerá sua publicação
definitiva (CPP, art. 426, § 1°).
Finalmente, determinou o MM. Juiz Presidente a publicação do presente
edital no Diário da Justiça do Estado do Ceará, bem como a sua afixação
à porta do Tribunal do Júri. (CPP, art. 426, caput)
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir o presente
EDITAL, que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Ceará e
afixado no local de costume. Dado e passado nesta Comarca Reriutaba,
Estado do Ceará, Aos 17 (dezessete) dias do mês de Setembro do ano de
dois mil e oito (2008). Eu, , Antônio Marcos da Silva
Araújo, Diretor de Secretaria, Matiicula 200761.1/8, o digitei e subscrevi.

Bel. Rogério Henrique do Nascimento

Presidente do Tribunal do Jiiri

COMARCA DE SANTA QUITÉRLA

JLIzO de DIREITO DA 1." \'ARA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA

Processo n.° 2007.0027.8070-2/0

(Dá-se a gratuidade processual, conforme despacho de fls. 23, proferido
pelo Dr. Eduardo Gibson Martins, Juiz de Direito).

A Doutora FABIANA SILVA FÉLIX, Juíza Substituta
respondendo pela 1.° Vara da Comarca de Santa Quitéria, Estado do
Ceará, por determinação legal, FAZ SABER que perante este Juízo da
Secretaria da 1." Vara, com sede na rua Dr. Otávio Lobo, s/n.°. Santa
Quitéria, Estado do Ceará, foram processados os termos da AÇÃO DE
INTERDIÇÃO de ALAN COSTA DE OLIVEIRA, a requerimento de
MARIA DO CARMO COSTA DE OLIVEIRA, tendo sido proferida
sentença datada de 25 de agosto de 2008, declarando ser o interditando
incapaz de exercer os atos da vida civil, visto ser portador de Paralisia
Cerebral Infantil (Cl 10: G80), nomeando-lhe curadora a Sr." MARIA
DO CARMO COSTA DE OLIVEIRA. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, determinou a MM." Juíza Substituta
que se expedisse o presente edital e publicasse na imprensa local e no
Diário da Justiça, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de
uma publicação para a outra. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta
cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará, aos 26 de agosto de 2008.
Eu, Maria Gilsilene Bezerra Lopes, Diretora de Secretaria, subscrevi.

Fabiana Silva Félix

.TUÍZA SUBSTITUTA
(em rcspondência)

DJ 16/10, 28/10 e 07/11/2008

JUÍZO DE DIREITO DA I." VARA
EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA

Processo n.° 2008.0020.1508-7/0 - JUSTIÇA GRATUITA (Dá-se a
gratuidade processual, conforme sentença de fls. 22, prolatada pela
Dr." Fabiana Silva Félix, Juíza Substituta em respondência)

A Doutora FABIANA SILVA FÉLIX, Juíza Substituta
respondendo pela I." Vara da Comarca de Santa Quitéria, Estado do
Ceará, por determinação legal, FAZ SABER que perante este Juízo e
expediente da Secretaria da 1." Vara desta Comarca de Santa Quitéria,
Estado do Ceará, foram processados os termos da AÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA do interditando FRANCISCO FÁBIO
CASTRO, brasileiro, filho de Moisés Neto Castro e de Antònia Paulino
Castro, requerida por TERESINHA NEUMA DE CASTRO, brasileira,
separada, do lar, residente na rua Major Euclides Lobo, n.° 213, Pedra
da Saudade, Santa Quitéria-CE, em face de ANTÔNIA PAULINO DE
SOUSA CASTRO, tendo sido nomeada a autora nova curadora do
interditando Francisco Fábio Castro, conforme sentença prolatada em
I." de setembro de 2008. E para que chegue ao conhecimento dos
interessados, determinou a MM." Juíza Substituta que se expedisse o
presente edital e publicasse no Diário da Justiça, por 03 (três) vezes,
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com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicação para a outra. CUMPRA-
SE. Dado e passado nesta cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará, aos
14 de outubro de 2008. Eu, Ariana de Oliveira Terceiro, Digitadora,
digitei, e eu, Maria Gilsilene Bezerra Lopes, Diretora de Secretaria,
subscrevi.

Fabiana Silva Félix

JUÍZA SUBSTITUTA
(em respondcncia)

DJ 17/10, 28/10 e 07/11/2008

juízo de direito da 1." VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo n.° 2007.0014.6048-8/0 - JUSTIÇA GRATUITA

A Doutora FABIANA SILVA FÉLIX, Juíza Substituta
respondendo pela 1." Vara da Comarca de Santa Quitéria, Estado do
Ceará, por determinação legal, FAZ SABER que perante este Juízo da
Secretaria da 1." Vara, com sede na rua Dr. Otávio Lobo, s/n.". Santa

Quitéria, Estado do Ceará, foram processados os termos da AÇÃQ DE
INTERDIÇÃO de ELIANA BRAGA DO NASCIMENTO, a
requerimento de ANTÔNIA DIVANCY XIMENES MACIEL TIMBÓ,
tendo sido proferida sentença datada de 25 de setembro de 2008,
declarando ser a interditanda incapaz de reger sua pessoa e administrar

seus bens, visto ser portadora de retardo mental moderado, tipificado
como CID 10 F 71.1, nomeando-lhe curadora a Sr." ANTÔNIA
DIVANCY XIMENES MACIEL TIMBÓ. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, determinou a MM." Juíza Substituta

que se expedisse o presente edital e publicasse no Diário da Justiça, por
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma publicação para

a outra. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Santa Quitéiia,

Estado do Ceará, aos 10 de outubro de 2008. Eu, Maria Gilsilene Bezerra

Lopes, Diretora de Secretaria, subscrevi.

Fabiana Silva Félix

JUÍZA SUBSTITUTA
(em respondência)

DJ 17/10, 28/10 e 07/11/2008

COMARCA DE SOBRAL

SECRETARIA DA F VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo n° 2007.0023.9063-7 (8141/07) - AÇÃO DE INTERDIÇÃO
Reqte: MARIA NEUMA COSTA BARROS, brasileira, viúva, do lar,

residente na rua 04, n° 30, Cohab II, Sobral/CE.

Adv: DEFENSOR PÚBLICO

Reqdo: ANDER SAMIA COSTA SANTOS

FINALIDADE: TORNAR PÚBLICO que foi declarado, por
sentença deste Juízo, que ANDER SAMIA COSTA BARROS é absoluta

e totalmente incapaz de exercer os atos da vida civil, tendo como
curadora sua mãe, MARIA NEUMA COSTA SANTOS, que exercerá o
múnus da curatela sem limites, sendo a causa da interdição retardo
mental moderado (CID 10 F7I). Gratuidade judiciária defeiida às fl.27.
Será inscrita no Registro de Pessoas Naturais e publicada pela imprensa
local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
nos termos do art. 1.184, do CPC. Secretaria da 1° Vara, aos 13 de

outubro de 2008. Eu, Carlos Antônio Paz Lima, Diretor de Secretaria,

o conferi e subscrevo.

Auro Lemos Peixoto Silva

JUIZ DE DIREITO

DJ 15/10, 28/10 e 07/11/2008

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS

Justiça gratuita.
Processo n° 2008.0028.3446-0 (6395/08) - USUCAPIÃO.
Requerentes: Antonio Ferreira de Lira e Francisca de Azevedo Lira.

íTNALIDADE: CITAR os réus ausentes e eventuais interessados,

de todo o teor do pedido de fls. 03/05, o qual tem como objeto a

Usucapião de um imóvel localizado na Rua Sargento Luis Ribeiro, Bairro

Campo dos Velhos, Sobral/Ce, estremando-se ao Norte (frente), por
onde mede 8,00 metros, com a Rua Sargento Luis Ribeiro; ao Sul
(fundos), por onde mede 5,00 metros, com o imóvel pertencente ao Sr.
Manoel Ribeiro do Nascimento, situado na Rua Henrique Rodrigues, n°
254, Campo dos Velhos, Sobral/Ce; ao Leste (lado direito), por onde
mede 55,00 metros, com imóvel pertencente a empresa Sobral
Distribuidora e Comércio de Refrigerantes Ltda; e ao Oeste (lado
esquerdo), por onde mede 55,00 metros e limita-se com o imóvel
pertencente ao Sr. José Bonfim Lima, encerrando uma área total de
357,50 metros quadrados.
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO: Quinze (15) dias, sob pena de revelia
e de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos narrados pelos
autores na peça inicial.
Secretaria da 3" Vara da Comarca de Sobral, aos vinte e um (21) dias do
mês de Outubro de 2008. Eu (A.IA. Mat. 0364-1-2), digitei. E eu,
Valnete Lopes Ferreira, Diretora de Secretaria, conferi e subscrevo.

MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS JUSTIÇA
GRATUITA

A Dra. Icléa Aguiar Araújo Rolim, Juíza de Direito desta Vara,
no uso de suas atribuições legais etc.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou conhecimento
dele tiverem, que perante este Juízo e Secretaria da 5°. Vara, tramita
uma Ação de Execução Fiscal, Processo n°. 257-86/95
(2000.0171.9980-9), em que é exeqiiente Fazenda Pública Estadual, e
tendo em vista que os executados CARLOS ROBERTO AGUIAR, CPF
107.689.203-53; e JOSÉ RANDAL DE MESQUITA FILHO, CPF
033.174.203-91; encontram-se em lugar incerto e não sabido, ficam
por meio deste edital, CITADOS por todo o conteúdo da exordial e do
despacho de lis. 114v., para que dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
pague o principal e demais cominações reclamadas na inicial aludida,
ou, validamente ofereça bens à penhora suficientes à satisfação da
prestação reclamada e acessórios. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Sobrttl, Estado do Ceará, aos 23 de Outubro de 2008. Eu, Raimundo

Mendes Albuquerque Júnior, Analista Judiciário, o digitei. Eu, Geórgia
Furtado Brasil de Castro, Diretora de Secretaria, o subscrevo.

COMARCA DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Cível n° 2000.0204.3210-1

(Justiça Gratuita)

O MM Juiz de Direito José Cavalcante Júnior, Titular da

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE, por nomeação legal, etc.
FAZ SABER aos qtie o presente Edital de Interdição virem ou

dele conhecimento tiverem, que MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS
S.A.NTOS, brasileira,viúva, residente a Rua Gilberto Alcântara, s/n
Passagem, neste município, através de sua advogada ANTÔNIA
MARTINS DE CASTRO QUEIROZ-OAB/CE I268I, requereu perante
este Juízo a SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR de sua filha MARIA DAS
GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, solteira, portador de
doença mental, nascida aos 29/II/I965, residente no mesmo endereço
da requerente, por não apresentar condições físicas e mentais para gerir

atos da sua vida civil, tendo sido nomeado(a) o(a) requerente acima

mencionado(a), curador(a) da interditada, em substituição ao curador

GERALDO MENDES DOS SANTOS, já falecido. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, o presente edital deverá ser publicado
por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias pela imprensa local
e pelo órgão oficial. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, aos 09/09/
2008. Eu, ,AnaIista Judiciária, digitei e subscrevo.

JOSÉ CAVALCANTE JÚNIOR
Juiz de Direito - Titular

DJ 17/10, 28/10 e 07/11/2008
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EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Cível n° 2007.0007.9031-0

(Justiça Gratuita)

O MM Juiz de Direito José Cavalcante Júnior, Titular da

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE, por nomeação legal, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital de Interdição virem ou

dele conhecimento tiverem, que FRANCISCA ALMEIDA PEREIRA,

brasileira, casada, agricuUora.com residência na localidade de Várzea
Redonda, distrito de Serrote, neste município, por seu advogado
ANTONIO JOSÉ BRAGA COSTA-OAB8646. requereu perante este

Juízo a Ação de Interdição e Curatela de seu irmão VALBERTO JUCÁ
ALMEIDA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador de doença
mentaI(CID F 29), residente no mesmo endereço da requerente, por

não apresentar condições físicas e mentais para gerir atos da sua vida
civil, tendo sido nomeada a requerente acima mencionada, curadora do
mesmo. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, o piesente
edital deverá ser publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias pela imprensa local e pelo órgão oficial. CUMPRA-SE,
observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de São
Gonçalo do Amarante, aos 12/08/2008. Eu, Analista Judiciária, digitei
e subscrevo.

JOSÉ CAVALCANTE JÚNIOR
Juiz de Direito - Titular

DJ 17/10, 28/10 e 07/11/2008

COMARCA DE TAUÁ

SECRETARIA DA 2' VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho da MM. Juíza de
Direito Titular da 2' Vara desta Comarca, Dra.. Thémis Pinheiro, às
fls. 20".

A BELA. THÉMIS PINHEIRO, Juíza de Direito titular da 2°
Vara da Comarca de Tauá/CE, por nomeação legal, e na forma da Lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que, por este Juízo e Secretaria, tramitou os
autos da AÇÃO DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR C/
C LLMINAR, sob n° 2006.0030.4493-9, requerida por Maria Antonia
Barbosa de Sousa e, por sentença deste Juízo, datada de 28 de janeiro de
2008, foi decretada a SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR da interditada
Maria Barbosa de Sousa, Sr. LUIZ BARBOSA DOS SANTOS, nomeado
em sentença prolatada nos autos n° 2002.0003.8657-7, na data de 06
de fevereiro de 2003, pela SRA. MARI.A ANTONI.A BARBOSA DE
SOUSA, brasileira, casada, agricultora, RG n° 3181774-97, residente na
Localidade Várzea da Sena, Mamiás, nesta cidade, comprometendo-se
fielmente a cumprir as obrigações decorrentes do múnus que lhe foi
iudicialmente conferido, zelando pela pessoa e bens da interditada,
representando-a perante qualquer repartição pública, autárquica e
bancos, cientificando-se de que os valores recebidos de Entidade
Previdenciária serão aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e
no bem-estar da interditada, aplicando-se no caso o disposto no art.
919, do CPC e as respectivas sanções, devendo apresentar mensalmente
prestação de contas dos valores recebidos e despesas efetuadas, tudo sob
as penas e na forma da lei. E para que chegue ao conhecimento de todos
mandou a MM. Juíza expedir o presente EDITAL que deverá ser publicado
por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, através do qual ficam
intimados todos os possíveis interessados, ausentes, incertos e
desconhecidos, da substituição de curadora acima mencionada. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca, aos 16 (dezesseis) dias do mês de
outubro do ano 2008 (dois mil e oito). Eu, ,Tânia Maiia Jorge
Bezerra, Analista Judiciário, o digitei e o subscrevi.

Thcmis Pinheiro

JUÍZA DE DIREITO/TITULAR
DJ-28/10, 07/11,17/11/2008

SECRETARIA DA 2" VARA

EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho da MM. Juíza de
Direito Titular da 2' Vara desta Comarca, Dra. Thémis Pinheiro, às fls.
II".

A BELA. THÉMIS PINHEIRO, Juíza de Direito titular da 2"
Vara da Comarca de Tauá/CE, por nomeação legal, e na forma da Lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que, por este Juízo e Secretaria, tramitou os
autos da AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR, sob n°
2006.0024.7482-4, requerida por Rosa Almeida de Sousa Leite e, por
sentença deste Juízo, datada de 09 de novembro de 2007, foi decretada
a SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR do interditado ANTONIO
ALMEIDA DE SOUSA, em razão do falecimento do Sr. ANTONIO
LUIZ DE SOUSA, nomeado em sentença prolatada nos autos n°
1998.029.00263-7. na data de 14 de agosto de 1998, pela SRA. ROSA
ALMEIDA DE SOUSA LEITE, brasileira, casada, agricultora, RG n"
321797-98, residente no Sítio São Felipe, Distrito de Trici, Tauá/CE,
comprometendo-se fielmente a cumprir as obrigações decorrentes do
múnus que lhe foi judicialmente conferido, zelando pela pessoa e bens
do interditado, representando-o perante qualquer repartição pública,
autárquica e bancos, cientificando-se de que os valores recebidos de
Entidade Previdenciária serão aplicados exclusivamente na saúde,
alimentação e no bem-estar do interditado, aplicando-se no caso o
disposto no art. 919, do CPC e as respectivas sanções, devendo
apresentar mensalmente prestação de contas dos valores recebidos e
despesas efetuadas, tudo sob as penas e na forma da lei. E para que
chegue ao conhecimento de todos mandou a MM. Juíza expedir o
presente EDITAL que deverá ser publicado por três vezes com intervalo
de 10 (dez) dias, através do qual ficam intimados todos os possíveis
interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, da substituição de
curador acima mencionada. Dado e passado nesta Cidade e Comarca,
aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro do ano 2008 (dois mil e
oito). Eu, ,Tânia Maria Jorge Bezerra, Analista Judiciário, o
digitei e o subscrevi.

Thémis Pinheiro

JUÍZA DEDIREITO/TITUI.AR
DJ-28/10, 07/11,17/11/2008

SECRETARIA DA 2" VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho da MM. Juíza de
Direito Titular da 2" Vara desta Comarca, Dra.. Thémis Pinheiro, às

fls. 39".

A BELA. THÉMIS PINHEIRO, Juíza de Direito titular da 2"
Vara da Comarca de Tauá/CE, por nomeação legal, e na forma da Lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou
dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo e Secretaria, tramitou
os autos da Ação de Interdição, sob n° 2007.0026.5183-0, requerida
por Luzia Gomes de Araújo e, por sentença deste Juízo, datada de 12 de
agosto de 2008, foi decretada a Interdição de FÁBIO GOMES JATAI,
solteiro, natural de Tauá/CE, nascido aos 23 de dezembro de 1988, às
02 h, em lnhamuns,Tauá/CE, filho de Pedro Gomes Jatai e Luzia Gomes
de Araújo, poitador de transtornos mentais, com distúrbios psicológicos
evidentes e retardamento neuropsicomotor, residente na Localidade
"Alto Vistoso", distrito de Inhamuns, Tauá/CE, considerado
absolutamente incapaz de exercer todos os atos da vida civil, sendo
nomeada curadora, para exercer o mtínus da interdição sem limites, nos
termos do art. 1.775, §§ 1° e 2°, do CC/2002, a própria requerente,
acima qualificada, a quem incumbe representar o interditando em
todos os atos da vida civil e perante qualquer instituição bancária,
previdenciária ou de crédito. E para que chegue ao conhecimento de
todos mandou a MM. Juíza expedir o presente EDITAL que deverá ser
publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, através do qual
ficam intimados todos os possíveis interessados, ausentes, incertos e
desconhecidos, da decretação da interdição acima mencionada. Dado e
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passado nesta Cidade e Comarca, aos 10 (dez) dias do mês de outubro do
ano 2008 (dois mil e oito). Eu, Tânia Maria Jorge Bezerra, Analista
Judiciário, o digitei e o subscrevi.

Tliémis Pinheiro

JUÍZA DE DIREITO/TITULAR
DJ 15/10, 28/10 e 07/11/2008

!» * !»

SECRETARIA DA 2" VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
.JUSTIÇA GRATUITA

Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme despacho da MM. Juíza de
Direito Titular da 2" Vara desta Comarca, Dra.. Tliérais Pinheiro, às

fls. 22/23".

A BELA. THÉMIS PINHEIRO, Juíza de Direito titular da T
Vara da Comarca de Tauá/CE, por nomeação legal, e na forma da Lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que, por este Juízo e Secretaria, tramitou os
autos da Ação de Interdição, sob n° 2007.0009.2280-1, requerida por
Francisco Rodrigues do Carmo e, por sentença deste Juízo, datada de 12
de agosto de 2008, foi decretada a Interdição de CONCEIÇÃO
RODRIGUES DO CARMO, solteira, natural de Tauá/CE, nascida aos

20 de outubro de 1955, às lOh, era Tauá/CE, filha de Plácido Pinto do

Carmo e Maria Rodrigues do Carmo, portadora de Síndrome de Down,
residente na Rua Júlio Gonçalves da Silva, n° 522, Alto Brilhante, Tauá/
CE, considerada absolutamente incapaz de exercer todos os atos da

vida civil, sendo nomeado curador, para exercer o miínus da interdição
sem limites, nos termos do art. 1.775, §§ 1° e 2°, do CC/2002, o próprio
requerente, acima qualificado, a quem incumbe representar a interditada
em todos os atos da vida civil e perante qualquer instituição bancária,
previdenciária ou de crédito. E para que chegue ao conhecimento de
todos mandou a MM. Juíza expedir o presente EDITAL que deverá ser
publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, através do qual
ficam intimados todos os possíveis interessados, ausentes, incertos e

desconhecidos, da decretação da interdição acima mencionada. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca, aos 13 (treze) dias do mês de outubro
do ano 2008 (dois mil e oito). Eu,Tânia Maria Jorge Bezerra, Analista

Judiciário, o digitei e o subscrevi.

Thémis Pinheiro

JUÍZA DE DIREITO/TITULAR
DJ-28/10, 07/11,17/11/2008

COMARCA DE TIANGUÁ

2° SECRETARIA DE VARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Justiça Gratuita)

O Dr. EVILÁZIO MOREIRA GADELHA, MM. JUIZ DE
DIREITO TITULAR DO JECC DESTA COMARCA DE TIANGUÁ,
POR NOMEAÇÃO LEGAL, ETC - EM RESPONDÊNCIA POR ESTE
JUÍZO.

FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele

conhecimento tiverem, que por este Juízo tramitou o processo n°
2007.0011.6781-0 (3657/07) - AÇÃO DE INTERDIÇÃO, por meio
da qual foi requerida e decretada a interdição de EDIMUNDO SOUZA
FROTA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliada no Sítio Cauã, em

Tianguá/CE; portador de retardamento mental GRAVE (além de ser
suido-mudo)

- o que a torna absolutamente incapaz de reger os atos da vida civil, e
administrar seus bens, tendo sido nomeado curador do interditando o

Senhor Manoel Silvestre da Frota, brasileiro, casado, agricultor, residente

no Sítio Cauã, 18, em Tianguá/CE, o qual exercerá o munus SEM

LIMITES, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil
Brasileiro. Tudo consoante sentença prolatada nos autos em alusão,
datada de 22.09.2008. E, para que chegue ao conhecimento dos

interessados, foi expedido o presente edital, que deverá ser publicado
por 03 (três) vezes, com intervalo de lO(dez) dias de uma publicação
para a outra, no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca

de Tianguá, Estado do Ceará, aos 22 dias do mês de outubro do ano
2008. Eu, Paulo Régis Xavier Araújo, Analista Judiciário Adjunto, o
digitei. E eu, , Eugênio Pacelli de Brito Terceiro, Diretor de
Secretaria da T Vara, subscrevi.

Hevilázio Moreira Gadelha

- JUIZ DE DIREITO -
(RESPONDENDO)

DJ-28/10, 07/11,17/11/2008

COMARCA DE UBAJARA

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA)

FÁBIO MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE, Juiz de Direito
Titular desta Comarca de Ubajara, Estado do Ceará, na forma da lei,
etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que, perante esta Secretaria de Vara Única,
tramita uma ação de Interdição, Proc. n." 2007.0032.8196-3 em que é
requerente: FRANCILENE DAMASCENO FERREIRA, brasileira,
casada, do lar, residente e domiciliada na Rua: Luís Cunha,27, Monte
Castelo, em Ubajara - CE, e Interditada FRANCILENE SOUSA DO
NASCIMENTO portadora de doença registrada no CID sob n° F 74,
sendo que por Sentença do Juiz de Direito desta Comarca, datada de 23
de julho de 2008, com parecer favorável do Ministério Público, foi
determinada a interdição supramencionada, conforme perícia médica,
evidenciando a incapacidade da mesma de exercer pessoalmente os
atos da vida civil (art. 5°, inciso II do Código Civil c/c ait. 1.178, inc.
1 do C. P. C.), e para que chegue ao conhecimento de quem interessar,
foi nomeada para e.xercer o "múnus" de curadora, sob compromisso, a
Sra. FRANCE-ENE DAMASCENO FERREIRA, prima da interditada.
E para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente
edital o qual será publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, de uma para outra publicação (Art. 1.184 do C.P.C.). Expedido
nesta cidade e Comarca de Ubajara, Estado do Ceará,, na Secretaria de
Vara Única, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2008 (dois
mil e oito). Eu, Maria Gorete, Aux. de Secretaria o digitei. Eu, (Marcos
Wanderley Fernandes de Sousa), Diretor de Secretaria, o subscrevi.

FÁBIO MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE
JUTZ DE DIREITO

DJ-30/09, 16/10, 28/102008

18-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CORRIGENDA

RECOMENDAÇÃO N° 05/2008, das Promotoiias de Justiça de Defesa
da Educação, datada de 18/06/2008, que trata da inclusão na rede oficial
de ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena,

publicada no D.J.E. de 29/07/2008, pág. 153.
ONDE SE LÊ:
...,CONSlDERANDO a obrigatoriedade no cumprimento da Resolução
n° 216/2006 do Conselho Estadual de Educação, que regulamenta o
ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas,...

LEIA-SE:

..., CONSIDERANDO a obrigatoriedade no cumprimento da Resolução
n" 416/2006 do Conselho Estadual de Educação, que regulamenta o

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas,...

Fortaleza, em 15 de setembro de 2008.

Elizabeth Maria Almeida de Oliveira

Promotora de .Iu.stiça

Antônio Gilvan de Abreu Melo

Promotor de Justiça

José Aurélio da Silva

Promotor de Justiça
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PROVIMENTO N° 83/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 53, da Lei n.°
10.675, de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do
Estado do Ceará,

RESOLVE REVOGAR o Provimento n" 23, datado de 06/03/2008,

que CONVOCOU A Dra. Emirian de Sousa Lemos para exercer as
funções do cargo de Procurador de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se,
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 14 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

RECOMENDAÇÃO N° 014/2008-PJ-MAURlTI

Destinatário: Exmos. Srs. Representantes de Coligações Partidárias e
Candidatos a Vereador e a Prefeito Municipal de Mauriti às Eleições
Municipais de 2008.
Objeto: Cumprimento do art. 78, da Resolução nO 22.718/2008 ("No
prazo de até 30 dias após o pleito, os candidatos, os partidos políticos
e as coligações deverão remover a propaganda eleitoral, com a
restauração do bem em que fixada, se for o caso.")
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fulcro e legitimado nos
arts. 29, IV, 37, caput, 129, II e III, da Constituição da República, art.
10, XII da Lei 8625/93, vem, perante a RESPEITADA SOCIEDADE
LOCAL, apresentar RECOMENDAÇ.ÃO MINISTERIAL ao Exmo.
Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, ao Exmo. Sr.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAURITI e aos
Exmo(a)s Sr(a)s SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MAURITI, em
área de concentração no meio ambiente e fiscalização da regularidade
das eleições, ante ao que segue:
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que
"o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que é desejo de toda a sociedade qtie os Partidos e
candidatos restem desde o início até o final da campanha eleitoral
compromissados com o adequado trato da coisa pública e moralidade;
CONSIDERANDO que se reclama dos representantes de agremiações
partidáiias e dos candidatos à cargos eletivos agentes públicos, in casu,
principalmente do atual prefeito de Mauriti (candidato à reeleição), do
vice-prefeito (candidato ao mesmo cargo), do ex-prefeito, até então
candidato ao cargo de prefeito, e dos atuais vereadores candidato.s à
reeleição, bem como dos futuros vereadores consciência ético-político-
eleitoral-ambiental, visando precipuamente manter a comarca de
Mauriti (a Sede, seus Distritos e Localidades) limpa, removendo-se
toda e qualquer propaganda eleitoral, em especial, restaurando muros e
fachadas e retirando bandeiras que agridem a estética urbana.
CONSIDERANDO que a obrigação de retirada da propaganda eleitoral
está prevista no art. 78. da Resolução nO 22.718/2008, que assim
dispõe: "No prazo de até 30 dias após o pleito, os candidatos, os
partidos políticos e as coligações deverão remover a propaganda
eleitoral, com a restauração do bem em que fixada, se for o caso."
CONSIDERANDO que o dia 4 de novembro de 2008 (terça-feira) é o
último dia para a retirada da propaganda relativa às eleições nos
municípios em que não houve votação em segundo turno (Resolução n"
21.610/2004, art. 85).

CONSIDERANDO que O descumprimento do que determinado o 78 da
Lei 9.540/97, da Resolução nO 22.718/2008 sujeitará os responsáveis
(representantes de coligações e candidatos) às conseqüências previstas
na legislação.
CONSIDERANDO que o objetivo da Lei e da presente Recomendação
é evitar que se alegue desconhecimento da legislação e possibilitar aos
representantes de coligações e candidatos adotem as medidas cabíveis,
evitando-se responder a processos cíveis e eliminais;
RECOMENDA ADMINISTRATIVAMENTE esta Promotoria de
Justiça Eleitoral

Aos Excelentíssimos Representantes de Coligações Partidárias (JOSE
MOACIR BATISTA, representante da coligação-majoritária UNIDOS

DE NOVO COM A FORÇA DO POVO - PP / PHS / PMDB / PV / PRB
/ PT / PSB - MANUELA CARTAXO MARTINS, representante da
coligação-majoritária DESENVOLVIMENTO E PAZ. QUEM SABE
FAZ! - PSDB / PTB / PDT / PR - MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE
OLIVEIRA, representante da coligação-proporcional POR UM
LEGISLATIVO EFICIENTE - PDT / PTB - JÚNIOR CÉSAR
GONÇALVES MONTENEGRO, representante da coligação-
proporcional UNIDOS POR UM NOVO LEGISLATIVO - PHS / PV /
PRB / PSB - MARIA SALETE GO.MES DE SOUSA, representante da

coligação-proporcional CONSOLIDANDO UM LEGISLATIVO PARA
TODOS - PT / PMDB) Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
Mauriti/CE e Candidato a Prefeito (IS AAC GOMES DA SILVA JÚNIOR),

ao Excelentíssimo Sr. ex-Prefeito e Candidato a Prefeito (MÁRCIO
MARTINS SAMPAIO DE MORAIS), ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mauriti/CE e candidato a reeleição
ao mesmo cargo (FRANCISCO EVANILDO SIMAO DA SILVA -
EVANILDO) e aos Excelentíssintos Vereadores (JOSE SAVIO MARTINS
SAMPAIO - DR. SÁVIO; FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA -
CHAGAS MOURA; JOSE LEOPOLDO LEITE - DEDÉ LEOPOLDO;
ANTONIO CARTAXO MELO - ANTONIO MELO; JOSEVAN LEITE

DE OLIVEIRA - MANO MORAIS; AMILSON MARQUES DA SILVA

- MISSÔ; MANOEL RAMALHO NETO - NETINHO RAMALHO; e
FRANCISCO OLON LEITE - OLON LEITE) e aos demais

Excelentíssimo Senhores e Excelentíssimas Senhoras candidatos ao

cargo de Vereador (ANTÔNIA SAMPAIO DE LACERDA LEANDRO
- DRA. ANTÔNIA; ANTONIO LAILTON DO NASCIMENTO PINTO
- LAILTON; ANTONIO MANOEL DE AZEVEDO - AZEVEDO;
ANTONIO OSEAS DE CALDAS - CRIATURA; CÍCERO ESTEVÃO
DA SILVA; CÍCERO FURTADO DA SILVA - CÍCERO GORDO;
CÍCERO SINVAL FERNANDES DE LACERDA - CIÇO DO COITÉ;
CLAUDEANO JUCA SOARES - DEANO; ELIANO MARCOS

TAVARES RIBEIRO - ELIANO; ENIEDNA MARIA LANDIM

MACEDO OLIVEIRA - ENIEDNA; ERICO LIVONIO DE SAMPAIO

- DR. ERICO; FABIANO OLIVEIRA DANTAS - FABIANO
OLIVEIRA; FRANCISCA DE ARAÚJO MOURA - LUCAS;
FRANCISCA FRANCILENE DE ARAÚJO - FRANCILENE;
FRANCISCO CARLOS MONTENEGRO - CARLINHOS

MONTENEGRO; FRANCISCO DEON SAMPAIO DE LACERDA -
DEON; FRANCISCO EDVAN JANOCA- VAN JANOCA; FRANCISCO
FERNANDES DOS SANTOS - CHICÃO; GILBERTO FERREIRA
ARAÚJO - GILBERTO; JONAS AUGUSTO ALVES JACOME - JONAS;
JOSÉ ACILON DANTAS BARBOSA - DOUGLAS; JOSÉADOMILTON
FELIX SALES - ADOMILTON; JOSÉ AILTON SOARES - ZE SOARES;
JOSE ARTANIO BARROSO LEITE - ARTANIO; JOSÉ FREITAS
SOBRINHO - ZÉ FREITAS; JOSE JOSELITO PEREIRA DE LUCENA-
JOSELITO; JOSÉ LOURENÇO NETO - ZE LOURENÇO; .lOSÉ
ROGÉRIO DE OLIVEIRA- ROGÉRIO DO HOSPITAL; JOSÉ
SANTANA SOBRINHO - OLAVO DUDA; JOSÉ VALDISIO BARREIRA
- DR. DISIO; LIJCIA DANTAS DE CALDAS - LUCINHA; LUCIANO
PONCIANO PEREIRA - LUCIANO; LUIZ NAPOLEÃO DE
LACERDA - NAPOLEÃO; MARIA DO CARMO RAMALHO SOBRAL
LEITE - ENA; MARIA IRACI LIMA GOMES - IRACI LIMA; MARIA
LUCIMAR DE SOUSA - LUCIMAR; MARIA RAIMUNDA DA SILVA

- NO; MARIA SOCORRO MONTORIL MOREIRA LEITE - SOCORRO
MONTORIL; MARINEIDE NOGU^EIRA SAMPAIO - NENA; MIGUEL
PEREIRA COELHO - MIGUEL COELHO; NOEL QUEIROZ DA

SILVA - NOEL; OCEANO SAMPAIO GRANGEIRO - CITO SAMPAIO;
OTONIEL ALVES DOS SANTOS - OTONIEL; PLÍNIO CRISTIANO

FRANCO GADELHA - PLÍNIO; RAIMUNDO NORMANDO GOMES

DA SILVA - NORMANDO GOMES; VICENTE DE PAULO DO
NASCIMENTO - TURICA),

I - QUE, seja integralmente respeitado e cumprido o teor desta
recomendação administrativa nos exatos termos das observações e
advertências nela formuladas, a fim de que seja retirada toda e qualquer
propaganda relativa às eleições, em especial, restaurando muros e
fachadas e retirando bandeiras, até o dia 4 de novembro de 2008.

II - QUE seja cumprida integralmente esta recomendação, sob pena de
caracterízação de infração a lei eleitoral, cotiduta punível em razão da
previsão do art. 78, da Resolução nO 22.718/2008;
REQUER-SE que as autoridades e pessoas destinatárias, nos limites de
suas atribuições, promovam ampla publicidade e divulgação adequada e
imediata dos termos da presente recomendação em local visível no
âmbito de todas as repartições dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, assim como encaminhem resposta por escrito a esta
Promotoiia de Justiça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, informando
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sobre o cumprimento de tal determinação, na forma do artigo 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 8.625/93 - sob pena de adoção das
providências extrajudiciais e judiciais aplicáveis à espécie.
São os termos da recomendação administrativa expedida pela
Promotoria de Justiça Eleitoral da !&. Zona - Mauriti/CE.

Publique-se e intirae-se.
Mauriti-CE, 10 de outubro de 2008.

YTHALO FROTA LOUREIRO

Promotor de .Tustiça Eleitoral - 76°. Zona
* * *

.WISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2008

PREGÃO ELETRÔNICO N" 023/ 2008 - Procuradoria Geral de
Justiça do Estado do Ceará. OBJETO: O presente Pregão Eletrônico
tem como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições
de veículos, todos novos e de primeiro uso, conforme especificações e
estimativas de quantidade, contidas no ANEXO 01 - TERMO DE
REFERÊNCIA, deste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço

www.liciracoes-e.com.br. até 10/11/2008 às 08:45 horas (horário de

Biasilia). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço acima ou no site
www.pgj.ce.gov.br. INFORMAÇÕES PELO(S) TELEFONES: Oxx85
3488-7788, no horário de 08:00 às 14:00

PROCURADORIA GERAL DE .lUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,
23 de outubro de 2008.

PEDRO HENRIQUE CAMINHA FILHO
Pregoeiro

PORTARIA N° 3151/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 153, da Lei n° 10.675/82 - Código
do Ministério Público, c/c art. 51, da Lei n° 8.625/93 - Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público e tendo em vista o que consta do
Processo n° 8742/2008-0,

RESOLVE CONCEDER À (AO) Dra. Thelma Regina Braga
Damasceno, Promotor (a) de Justiça titular da Promotoria de Justiça
do .luizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Baturité, 30 (üinta)
dias de férias alusivas ao 2" peiiodo aquisitivo compreendido entre 10/
03/2005 e 09/03/2006, para usufruí-las no período com início aos 14/
10/2008 e término em 12/11/2008.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Fortaleza, aos 13 de outubro de 2008.

Maria dio Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3152/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do

Ceará, c/c art. 4° da Lei n° 12.950/99,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dra. Flávia Soares da Silva,
Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Itapiuna para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério
Público junto à Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Batuiité, em face das férias do (a) Promotor

(a) de Justiça titular DrA. THELMA REGINA BRAGA DAMASCENO,
no período de 13/10/2008 a 12/11/2008, fazendo jus a diária (s).
Registre-se. Publique-se. Cúmpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Fortaleza, aos 13 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3153/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atiibuições legais, na fomia do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará, c/c art. 4° da Lei n° 12.950/99,
RESOLVE DESIGNAR O (A) Dra. Flávia Soares da Silva,
Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Itapiuna para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério
Público junto à Coordenadoria Regional do DECON de Baturité que
compreende as Comarcas de Baturité, Capistrano, Mulungu, Caridade,
Aratuba, Canindé, Itatira e ItapiúnaPromotoria de Justiça do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Baturité, em face das férias do
(a) Promotor (a) de Justiça Coordenadora DrA. THELMA REGINA
BRAGA DAMASCENO, no período de 13/10/2008 a 12/11/2008, sem
ônus para a Procuradoria Geral de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 13 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3205/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará, c/c art. 4° da Lei n° 12.950/99,

RESOLVE REVOGAR a partir do dia 01/11/2008, a Portaria n°
2120/2008, datada de 30/06/2008, que DESIGNOU O (A) Dra.
Luciana Costa Girão Pierre, Promotor (a) de Justiça titular da

Promotoria de Justiça da Comarca de Meruóca para, sem prejuízo de
suas atribuições, representar o Ministério Público junto à Promotoria
de Justiça da Comarca de Uruóca.
Registre-se. Publiqtie-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Fortaleza, aos 15 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3206/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atiibuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará, c/c art. 4° da Lei n° 12.950/99,

RESOLVE DESIGNAR O (A) Dr. Irapuan da Silva Dionízio
Júnior, Promotor (a) de Justiça titular da Promotoria de Justiça da

Comarca de Massapê para, sem prejuízo de suas atribuições, representar
o Ministério Público junto à Promotoria de Justiça da Comarca de
Uruóca, no período de 01/11/2008 a 31/12/2008, fazendo jus a diária
(s).
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 15 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3214/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 53, da Lei n.°

10.675, de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do
Estado do Ceará,

RESOLVE REVOG.AR a Portaria n° 3113/2008, datada de 08/10/
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2008, que DESIGNOU 0(A) Dra. Ana Maria Maia Brandão de
Oliveira, Promotora de Justiça para, sem prejuízo de suas atribuições,
representar o Ministério Público junto à 1' Promotoria de Justiça de
Família da Comarca de Fortaleza.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Foitaleza, aos 15 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA No 32IS/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará,

RESOLVE DESIGNAR O Dr. Francisco José da Silva Cavalcante,
Promotor de Justiça titular da T Promotoria de Justiça Auxiliar de
FanuTia da Comarca de Fortaleza para, sem piejuízo de suas atribuições,
representar o Ministério Público junto à 1° Promotoria de Justiça de
Família da Comarca de Fortaleza, no peiíodo de 05/11/2008 a 02/12/
2008, em face das férias do (a) Promotor (a) de Justiça titular, Dr.
Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, sem ônus para a Procuradoria-
Geral de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 15 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA No 3229/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso 1, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará,

RESOLVE DESIGNAR O Dr. José Aurélio da Silva, Promotor de

Justiça titular da 15° Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Fortaleza
para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério Público
junto à 2° Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da
Comarca de Fortaleza, na sessão que se realizará no dia 21/10/2008,
sem ônus para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 20 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N" 3230/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 45,
inciso I, alínea 53, da lei 10.675, de 08 de julho de 1982 - Código do
Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE DESIGNAR A Dra, Joseana França Pinto, Promotora
de Justiça titular da 6° Promotoria de Justiça do Júri da Comarca de
Fortaleza para, sem prejuízo de suas atribuições, funcionar na 3°
Promotoria de Justiça do Júri da Comarca de Fortaleza, no julgamento
do dia 22 de outubro de 2008, no Processo n.° 2004.01.17450-6, no
qual figura como réu ANTÔNIO LÁZARO BRAGA ARAÚJO, em
trâmite na 3° Vara do Júri,, sem ônus para a Procuradoria-Geral de
Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE .JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 21 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA No 3231/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na foima do art. 45, inciso 1, alínea 53, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará,

RESOLVE DESIGNAR A Dra, Joseana França Pinto, Promotora
de Justiça titular da 6° Promotoria de Justiça do Júri da Comarca de
Fortaleza para, sem prejuízo de suas atribuições, auxiliar o Ministério
Público junto à 5° Promotoria de Justiça do Júii da Comarca de Fortaleza,
funcionando nas Sessões do Tribunal do Júri daquela Promotoria de
Justiça, no período de 21/10/2008 a 29/10/2008, sem ônus para a
Procuradoria-Geral de Justiça.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Fortaleza, aos 21 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA No 3232/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará,

RESOLVE DESIGNAR O Dr, Francisco Raimundo de Araújo,
Promotor de Justiça titular da 7° Promotoria de Justiça de Família da
Comarca de Fortaleza para, sem prejuízo de suas atribuições, representar
o Ministério Público junto à 6° Turma Recursal dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza, na sessão que se realizará
no dia 22/10/2008, sem ônus para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 21 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA No 3236/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 162, item I e art. 163, da Lei no
10.675/82 (Código do Ministério Público do Estado do Ceará) e tendo
em vista o que consta no Processo no 17170/2008-3,
RESOLVE CONCEDER AO (À) Dra. Camila Bezerra de
Menezes Leitão, Promotora de Justiça de 2° Entrância, titular da
Promotoria de Justiça da Comarca de Capistrano, 10 (dez) dias de
licença para tratamento de saúde, no período de 20/10/2008 a 29/
10/2008.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Fortaleza, em 21 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N° 3237/2008

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO, PROCUR.ADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 45, inciso I, alínea 22, da lei 10.675,
de 08 de julho de 1982 - Código do Ministério Público do Estado do
Ceará, c/c art. 4° da Lei n" 12.950/99,
RESOLVE DESIGNAR O (A) Dr, André Barreira Rodrigues,
Promotor de Justiça titular da 2° Promotoria de Justiça da Comarca de
Baturité para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o Ministério
Público junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Capistrano, em
face da licença para tratamento de saúde do (a) Promotor (a) de Justiça
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titular Dra. Camila Bezeira de Menezes Leitão, no período de 21/10/
2008 a 29/10/2008, fazendo jus a diária (s).
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em

Fortaleza, em 21 de outubro de 2008.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDER À
REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER
CONSTANTE À FL. 01 DOS AUTOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

JUSTIFICATIVA: INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISO I DO ART. 25 DA LEI N°
8.666/93, COM AS MODIFICAÇÕES DA LEI N" 9.648/98.

CONTRATADA: JANGADA IMPORT LTDA

VALOR: RS 1.896,83 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E

SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

RATIFICAÇÃO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA
PINTO

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo n. 0107.005.956-4

Reclamante: PRISCILLA MORAIS NOGUEIRA

Infratores: C & A MODAS LTDA E PANTECH DO BRASIL LTDA

1 - DO RELATÓRIO

Procedimento administrativo instaurado pela Sra.
PRISCILLA MORAIS NOGUEIRA, sob a alegativa de que o aparelho
celular ( MARCA PANTECH/ MODELO PG 1600) adquirido pela
mesma, descrito na Ficha de Atendimento, apresentou defeito, tendo
sido encaminhado à loja autorizada, não obtendo êxito no conserto
durante o prazo de trinta dias, razão pela qual requer a restituição do
valor pago corrigido monetariamente

A reclamante promoveu a juntada da Ordem de Serviço (fls.9)
confirmando o alegado, tendo reafirmado seu pleito na audiência
ocorrida em 26.11.2007. No entanto, as demandadas, na citada

audiência, recusaram-se a atender o pleito autoral, apesar de a
consumidora estar amparada pelo disposto no art. 18, inciso II do
CDC.

A demandada PANTECH DO BRASIL LTDA não apresentou
defesa escrita, como também não compareceu a audiência,
impossibilitando qualquer proposta de acordo.

A demandada LOJAS C&A. MODAS não apresentou defesa
escrita e durante a audiência conciliatória não propôs acordo.

A empresa ABREUS conforme defesa apresentada ( fls. 22-

23) solicita a sua exclusão da presente reclamação.
É o Relatório em síntese.

2 - DO DIREITO

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
DECON-CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC. criado no
âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do estado
do Ceará, com o fim precípuo de coordenar a Política do Sistema
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, com competência,
atribuições e atuação administrativa em toda a área do estado do Ceará,
conferidas pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002,
com previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do

parágrafo único do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do

Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao
final assinados:

O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990,
qualifica de consumidor "toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Os artigos
18 e 19 da referida lei consideram inadmissíveis os vícios que tomam o

produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe
diminuem o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com
as indicações constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza. Vício é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as
expectativas geradas no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso
comum.

Em caso de vício do produto, é possível afirmar que podem
exigir a reparação devida, estando então legitimados concorrentemente,
tanto o adquirente, ou seja, aquele que comprou o produto, como aquele
que embora não o tenha comprado o estivesse usando como destinatário
final, exceto se em função de outra relação de consumo, quando então
0 primeiro adquirente não seria consumidor. 1

No tocante à solidariedade dos fornecedores, a JURDECON

sumulou entendimento de que, em havendo vício do produto, os
fornecedores respondem solidariamente e, por isso, estão sujeitos as
penalidades administrativas, excluindo-se de cominação a assistência
técnica. (SÚMULA N° 3/ JURDECON).

A teor do art. 18 do CDC, se o produto apresenta algum vício
de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores
(que respondem solidariamente) a substituição das partes viciadas, ou
mesmo uma das três alternativas abaixo:

1 - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso:

II - a restituição imediata da quantia uaga. monetariamente
atualizada, sem nreiuízo de eventuais perdas e danos:

III - o abatimento proporcional do preço.

A consumidora, como se observa nos autos, optou pela

devolução dos valores pagos. As reclamadas, todavia, apesar de cientes
do prazo máximo de trinta dias previsto pelo Código de Defesa do
Consumidor para sanar o vicio, assim como, da sua solidariedade pelo
vicio de qualidade que tomam o funcionamento do produto impróprio,
nada fizeram par solucionar o problema. Ao contrário não proporam
acordo. Decisão judicial:

Relator(a) MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) Órgão
Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 23/11/1998
Data da Publicação/Fonte DJ 22.03.1999 p. 211
Ementa

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Vício de qualidade.
Automóvel. Não sanado o vício de qualidade, cabe ao consumidor a
escolha de uma das alternativas previstas no art. 18, § 1°, do CDC.Recurso
conhecido e provido para restabelecer a sentença que dera pela
procedência da ação, condenada a fabricante a substituir o
automóvel.Acórdão Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe

provimento.

Ante o exposto, decido cominar a cada umas das pessoas
jurídicas reclamadas sanção pecuniária no valor de 400 (quatrocentos)
ufirces, por infração aos arts.6'',VI e I8,§I°, II da Lei n.8078/90, com
fulcro no que dispõe o ait.56, inc.I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a
súmula n.Ol da JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE
(Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,2204.

Intime-se as demandadas PANTECH DO BRASIL LTDA E

C&A MODAS para, nos tennos do art. 41 da Lei Complementar n" 30,
de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias
na Agência 0008-6. c/c n° 23.291 do BANCO DO BRASIL ou se

desejar oferecer Rcciir.so Administrativo.

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se

os nomes das empresas infratoras no Cadastro de Reclamações
Fundamentadas, com publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as
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demais determinações contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei
Estadual Complementar 30/02.

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias,
inscreva-se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subseqüente
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar
30/2002.

Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa.

Oficie-se às reclamadas.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza 22 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

3" Promotoria de Defesa do Consumidor

nF.CLSÃO ADMINISTRATIVA

Processo .Administrativo n. 0108.000.132-4

Reclamante: MARGARIDA MARIA BATISTA DE SOUSA

Infratores: C & A MODAS LTDA E PANTECH DO BRASIL LTDA

1 - DO RELATÓRIO

Procedimento administrativo instaurado pela Sra.
MARGARIDA MARIA BATISTA DE SOUSA, sob a alegativa de que

o aparelho celular ( MARCA PANTECH/ MODELO PG 1600) adquirido
pela mesma, descrito na Ficha de Atendimento, apresentou defeito,
tendo sido encaminhado à loja autorizada, razão pela qual requer a
restituição do valor pago corrigido raonetariamente

A reclamante promoveu a juntada da Ordem de Serviço (fls.
8) confirmando o alegado, tendo reafirmado seu pleito na audiência
ocorrida em 21.02.2008. No entanto, as demandadas, na citada

audiência, recusaram-se a atender o pleito autoral, apesar de o
consumidor estar amparado pelo disposto no art. 18, inciso II do CDC.

A demandada PANTECH DO BRASIL LTDA não apresentou

defesa e também não compareceu a audiência, impossibilitando proposta
de acordo.

A demandada C & A MODAS apresentou defesa escrita(fls.
24-25), solicitando a sua exclusão do pólo passivo desta reclamação.

A empresa JFS FERREIRA - EPP conforme defesa apresentada
( fls. 30-31) solicita a sua exclusão da presente reclamação.

É o Relatório em síntese.

2 - DO DIREITO

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
DECON-CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no
âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do estado
do Ceará, com o fim precípuo de coordenar a Política do Sistema
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, com competência,
atribuições e atuação administrativa em toda a área do estado do Ceará,
conferidas pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002,
com previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do
parágrafo único do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao
final assinados:

O art. 2°, caput, da Lei n" 8078, de 11 de setembro de 1990,
qualifica de consumidor "toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Os artigos
18 e 19 da referida lei consideram inadmissíveis os vícios que tornam o

produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe
diminuem o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com
as indicações constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua

natureza. Vício é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as
expectativas geradas no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso
comum.

Em caso de vício do produto, é possível afirmar que podem
exigir a reparação devida, estando então legitimados concorrentemente,
tanto o adquirente, ou seja, aquele que comprou o produto, como aquele
que embora não o tenha comprado o estivesse usando como destinatário
final, exceto se em função de outra relação de consumo, quando então
0 primeiro adquirente não seiia consumidor. 2

No tocante à solidariedade dos fornecedores, a JURDECON

sumulou entendimento de que, em havendo vício do produto, os
fornecedores respondem solidariamente e, por isso, estão sujeitos as
penalidades administrativas, excluindo-se de cominação a assistência
técnica. (SÚMULA N° 3/ JURDECON).

A teor do art. 18 do CDC, se o produto apresenta algum vício
de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores
(que respondem solidariamente) a substituição das partes viciadas, ou
mesmo uma das três alternativas abaixo:

1 - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da nuantia caga." monetariamente
atualizada, sem nreiiiízo de eventuais nerdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A consumidora, como se observa nos autos, optou pela
devolução dos valores pagos. As reclamadas, todavia, apesar de cientes
do prazo máximo de trinta dias previsto pelo Código de Defesa do
Consumidor para sanar o vicio, assim como, da sua solidariedade pelo
vicio de qualidade que tomam o funcionamento do produto impróprio,
nada fizeram para solucionar o problema. Ao contrário não proporam
acordo.Decisão judicial:

Relator(a) MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) Órgão
Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 23/11/1998
Data da Publicação/Fonte DJ 22.03.1999 p. 211
Ementa

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Vício de qualidade.
Automóvel. Não sanado o vício de qualidade, cabe ao consumidor a
escolha de uma das alternativas previstas no art. 18, § 1°, do CDC.Recurso
conhecido e provido para restabelecer a sentença que dera pela
procedência da ação, condenada a fabricante a substituir o
automóvel.Acórdão Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe

provimento.

Ante o exposto, decido cominar a cada umas das pessoas
jurídicas reclamadas sanção pecuniária no valor de 400 (quatrocentos)
ufirces, por infração aos arts.6°,VI e 18,§1°, II da Lei n.8078/90, com
fulcro no que dispõe o art.56, inc.I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a
súmula n.Ol da JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE
(Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a RS 2.2204.

Intime-se as demandadas PANTECH DO BRASIL LTDA e C

& A MODAS LTDA para. nos termos do art. 41 da Lei Complementar
n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento no nrazo de
10 dias na Agência 0008-6. c/c n" 23.291 do BANCO DO BRASIL

ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se

os nomes das empresas infratoras no Cadastro de Reclamações
Fundamentadas, com publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as
demais determinações contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei
Estadual Complementar 30/02.

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias,
inscreva-se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subseqüente

cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar
30/2002.

Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa.

Oficie-se às reclamadas.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza, 22 de outubro de 2008.

.loão Gualberto Feitosa Soares

Promotor de Justiça
3" Promotoria de Defesa do Consumidor

Secretario Executivo do DECON

*  'í

DECTSÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo n°. 0108-006.776-2

Reclamante: NELSON CARDOSO ALVES

Infratora: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A

1 - DO RELATÓRIO

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. NELSON
CARDOSO .ALVES no dia 21/05/2008, sob a alegativa de que

apareceram cobranças indevidas em sua fatura mensal, fruto de ligações
que desconhece, descritas na Ficha de Atendimento, tendo tentado
resolver previamente de todas as maneiras possíveis junto da Operadora
de Telefonia sem sucesso , razão pela qual requer o cancelamento
imediato de tais cobranças bem cora a retirada de seu nome dos órgãos
de proteção do crédito(SPC e SERASA).

O reclamante promoveu a juntada das faturas mensais (fls.
06/19) confirmando o alegado, tendo reafirmado seu pleito na audiência
ocorrida em 24.07.2008. No entanto, a demandada, na citada audiência,

recusou-se a atender o pleito autoral, apesar de o consumidor estar
amparado pelo disposto nos artigos 14 39, inciso IV e V, artigo 42,§
único do CDC.

A demandada TIM NORDESTE apresentou defesa escrita (
fls. 27/29) e durante audiência realizada no setor de conciliação,não

apresentou proposta algurha acerca .reiterando o que havia apresentado
em sua defesa, ou seja, que deve prevalecer o entendimento de que tais
cobranças são derivadas da normal prestação dos serviços e por isso
mesmo, devidas.

É o Relatório em síntese.

2 - DO DIREITO

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
DECON-CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no
âmbito das Promotorias de .Justiça de Defesa do Consumidor do estado

do Ceará, com o fira precípuo de coordenar a Política do Sistema
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, com competência,

atribuições e atuação administrativa em toda a área do estado do Ceará,

conferidas pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002,
com previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do

parágrafo único do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao
final assinados;

O art. 2°, caput, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
qualifica de consumidor "toda pessoa física ou Jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". O artigo
39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, enumerando
um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos
fomecedores de serviços que ofenda a relação de consumo e vulnerabilize
de forma desproporcional o consumidor. Latu sensu, prática abusiva
são condições irregulares atentatórias da relação em questão, as quais
ofendem os alicerces da ordem jurídica tanto pela lógica da ordem

pública quanto pelos bons costumes.

Tais condições se desenvolvem a partir do momento em que

será constatado margem ampla de discricionariedade por parte do
fornecedor ao oferecer seus produtos e serviços. Logo.ao fazer desta

maneira, o fornecedor virá atingir não um ente específico, porém toda
a coletividade.

Â teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar
que em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor proceder
com tais práticas, as quais obstacularizam o livre-arbítrio do lado
hipossuficiente da relação, que no caso é o consumidor. O caso em tela
pressupõe duas das práticas elencadas no artigo.tais como:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente exces.siva.

Na situação em tela.a fornecedora de serviços agiu de maneira
visivelmente irrazoável pois ao discriminar tais números telefônicos
sempre contestados pelo consumidor, não preocupou-se em dar uma
explicação plausível acerca de como tais ligações originavam-se nas
faturas mensais deste e limitando-se a assumir postura passiva e
indiferente. Entendendo dessa forma, percebe-se que do acúmulo das
inúmeras ligações desconhecidas ocasionou prejuízo para o consumidor,
fato que denota uma falta da operadora de telefonia celular ao prestar
o serviço de forma totalmente aleatória. Evidencia-se uma falha na
prestação dos serviços e por isso mesmo.a operadora TIM infringiu o
artigo 14, § 1°,I já que o nexo causai entre os acontecimentos fora a
total irresponsabilidade da fornecedora de serviços ao negligenciar o
amparo que deveria ter estendido ao consumidor. No tocante ao dever
de do foniecedor e suas conseqüências quando o este é descumprido
entende-se que a responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva,
independente de culpa e com base no defeito.dano e nexo causai entre
o dano ao consumidor-vítima(art.l7) e o defeito do serviço prestado
no mercado brasileiro. 3

Ademais.em decorrência de tal falha grave.o montante das
ligações desconhecidas trouxe á tona débito que caracteriza-se como
uma cobrança indevida,conforme parágrafo único do aitigo 42 da citada
Lei, o qual relata que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito a repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária
e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O consumidor, como se observa nos autos, optou pelo
cancelamento das cobranças indevidas bem como a retirada imediata
do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada, todavia,
apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada após constantes erros
na prestação do serviços, nada fez para tentar solucionar o problema.
Muito pelo contrário, sequer tentou chegar em consenso junto do
consumidor e evitar forma menos onerosa de resolução do problema.
Decisões judiciais corroboram com este entetidimento:

Relator(a) DESEMBARGADOR NICANOR CALIRIO DA

SILVEIRA Órgão .Julgador TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA Data do Julgamento 10/08/2006 Apelação
2005.011816-8

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - PRELIMINARES - SENTENÇA ULTRA PETITA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE

DEFESA - INOCORRÊNCIA - LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO - DECADÊNCIA - PRAZO DO ART. 26, II, DO
CDC - INAPLICABILIDADE POR TRATAR-SE DE DESVIO DE

CONTRATO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, E NÃO
VÍCIO DE SERVIÇO - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 -
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS MENSALIDADES

COBRADAS E AS AULAS MINISTRADAS - QUANTIDADE DE
CRÉDITOS PAGOS A MAIOR - ENGANO JUSTIFICÃVEL NÃO
DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
COBRADOS INDEVIDAMENTE - ART. 42, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
Ocorrendo o pagamento indevido de determinada quantia, deve-
se aplicar a norma consumerista da devolução em dobro
daqueles valores.

Ante o exposto, decido cominar a pessoa jurídica reclamada
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sanção pecuniária no valor de 1600 (mil e seiscentos) ufirces, por
infração aos artigos 6°,inciso VI, 14, § 1°, I junto do 39, incisos IV, V,
41 e 42 § único da Lei n° 8078/90, com fulcro no que dispõe o art.56,
inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n^.Oi da JURDECON.
Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de
Referência do Ceará) coiTcsponde a R$ 2,2204.

Intime-se a demandada TIM NORDE.STE

TELECOMUNICAÇÕES S/A para, nos termos do art. 41 da Lei
Complementar n° 30, de 26 de Julho de 2002. efetuar o recolhimento
no nrazo de 10 dias na Agência 0008-6. c/c n" 23.291 do BANCO

T>0 BRASIL ou se desejar oferecer Reciir.so .Administrativo.

Tomando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o

nome da empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas,
com publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais
determinações contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual
Complementar 30/02.

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias,
inscreva-se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subseqüente
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar
30/2002.

Intime-se a infratora desta decisão administrativa.

Oficie-se à reclamada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza, 23 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

3" Promotoria de Defesa do Consumidor

Secretário Executivo do DECON

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N° 130/
2008

Recurso Administrativo n° 303-052/2008.

Proce.sso Administrativo n° 052/2008 - Juazeiro do Norte.

Recorrentes: JBR Móveis e Eletrodomésticos LTDA(Lojas Rabelo) e
Gradiente Eletrônica S/A.

Recorrido: Nairon Xenofonte de Oliveira.

Relatora: PROCURADORA DE JUSTIÇA OSEMILDA MARIA
FERNANDES DE OLIVEIRA.

EMENTA - EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO

DE DVD. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE FABRICANTE E FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 6°, VIE 18, § 1°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 03 DA JURDECON. MANUTENÇÃO
DA MULTA APLICADA PELO DECON/PROCON. RECURSOS
IMPRO VIDOS.

DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Recurso Administrativo n° 303-052/2008 acordam os membros da
Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, era conhecer os
recursos interpostos por JBR Móveis e Eletrodomésticos LTDA(Lojas
Rabelo) e Gradiente Eletrônica S/A, para negar-lhes provimento,
mantendo-se a multa de 1.500 (mil e quinhentos) Ufirces,
individualmente aplicada, conforme o voto da relatora.

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N° 131/
2008

Recurso Administrativo n° 296-041/2008

Processo Administrativo n° 041/2008

Recorrentes: B2W - Companhia Global do Varejo (TV Sky Shop S/A)
e Gradiente Eletrônica S/A.

Recorrido: Flávio Henrique Furtado.
Relatora: Procuradora de Justiça Rosemary Brasileiro
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO MÓVEL
CELULAR. DEFEITÓ. VÍCIO DO PRODUTO.

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE FORNECEDOR E

FABRICANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6", VI e 18 DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 03
DA JURDECON. MANUTENÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO
PROCON/DECON DE JUAZEIRO DO NORTE. RECURSOS

IMPROVIDOS.

DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
de recursos administrativos n° 296-041/2008 advindos do DECON da

comarca de Juazeiro do Norte, acordam os membros da Junta Recursal

do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor -
JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos
interpostos pelas empresas B2W - COMPANHIA GLOBAL DO
VAREJO (TV SKY SHOP S/A) e GRADIENTE ELETRÔNICA S/A,
para negar-lhes provimento, mantendo as multas aplicadas pelo
PROCON/DECON, fixadas no valor de 1.500 (mil e quinhentos)
UFIRCES, nos termos do da Relatora.

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N" 132/
2008

Recurso Administrativo n" 301-007/2008

Processo Administrativo n° 007/2008 - Juazeiro do Norte.

Recorrentes: JBR Móveis e Eletrodomésticos LTDAÍLojas Rabelo) e

Gradiente Eletrônica S/A.

Recorrido:Maria Neide Pereira Viera.

Relatora: PROCURADORA DE JUSTIÇA ZÉLIA MARIA DE
MORAES ROCHA.

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR.

VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
FORNECEDOR E FABRICANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6°, VI
E 18, § r, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 03 DA JURDECON. REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA PELO DECON/PROCON. RECURSOS

IMPROVIDOS.

DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Recurso Administrativo n" 301-007/2008 acordam os membros da
Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer os
recursos interpostos por JBR Móveis e Eletrodomésticos LTDA(Lojas
Rabelo) e Gradiente Eletrônica S/A, para negar-lhes provimento,
mantendo-se a multa de 1.500 (mil e quinhentos) Ufirces,
individualmente aplicada, conforme o voto da relatora.

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N° 133/
2008

Recurso aAministrativo n° 304-0107-001.138-0.

Processo Administrativo FA n° 0107-001.138-0.

Recorrente: Lojas Americanas S/A.
Recorrido: Irineide Costa da Silva.

ReIatora:Procuradora de Justiça Rosemary Brasileiro
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO MÓVEL
CELULAR. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E
FABRICANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6°, VI e 18 DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 03
DA JURDECON. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO
PROCON/DECON.RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
de recurso administrativo n° 304-107-001.138-0, acordam os membros

da Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso interposto pela empresa LOJ.AS AMERICANAS S/A,
para negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada pelo PROCON/
DECON, fixada no valor de 200 (duzentos) UFIRCES, nos termos do
voto da Relatora.

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N° 134/
2008
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Recurso Administrativo n° 305-049/07

Auto de Infração: n° 049/07 - Decon
Recorrente: Âncora Distribuidora LTDA - Frangolândia
Recorrido: Programa estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
- PROCON/DECON

Relatora: PROCURADORA DE JUSTIÇA DRA. ZÉLIA MARIA DE
MORAES ROCHA

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO

COMERCIAL COM LEITORES ÓPTICOS A DISTÂNCIA SUPERIOR
À PREVISTA EM LEI. INFRAÇÃO AO ART. 39. INCISO VIU, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
do recurso administrativo n° 305-049/07 acordam os membros da

Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer

do recurso interposto por Âncora Distribuidora LTDA - Frangolândia
para negar-lhe provimento, mantendo-se a aplicação de multa no
valor de 1.000 (mil) UFIRCES, conforme decisão administrativa exarada

pelo órgão de primeiro grau.

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N°

2008

135/

Recurso Administrativo n" 264-0108-001.657-6

Processo Administrativo F.A n° 0108-001.657-6

Remetente: 4" Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
Recorrente: Francisco Jacinto Liberato de Mesquita
Relatora: Procuradora de Justiça ROSEMARY BRASILEIRO
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO MÓVEL
CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO, DEFEITO NA PLACA.
ALEGAÇÃO DE OXIDAÇÃO DO APARELHO. LAUDO TÉCNICO
ATESTANDO INDÍCIOS DE INFILTRAÇÃO. MAU USO DO
EQUIPAMENTO NÃO COMPROVADO. VULNERABILIDADE DO
CONSUMIDOR. INVERSÃO DÓ ÔNUS DA PROVA, DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA O
DESARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REMESSA
OBRIGATÓRIA E RECURSO PROVIDOS.
DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
de recurso administrativo n° 264-0108-001.657-6, acordam os

membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa
ao Consumidor - JURDECON, em conhecer da remessa oriunda da 4°

Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e do recurso manejado
pelo consumidor Francisco Jacinto Liberato de Mesquita, para dar-
lhes provimento, determinando a devolução dos autos ao órgão de
primeiro grau, para o fim de desarquivamento e prosseguimento do
feito.

CONCLUSÃO DE DECISÃO COLEGIADA N"

2008

136/

Recurso Administrativo n° 281-0107-010.784-4

Processo Administrativo F.A n° 0107-010.784-4

Recorrente: HAPVIDA Assistência Médica LTDA

Recorrido: José Cláudio Souza

Relatora: PROCURADORA DE JUSTIÇA ZÉLIA MARIA DE
MORAES ROCHA

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. FALTA DE
COBERTURA CONTRATUAL DO PROCEDIMENTO. CONTRATO

ANTERIOR A LEI 9656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO AOS ARTS. 4°, I, 6° IV E 51, IV DO
CDC. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Recurso Administrativo n° 281-0107-010.784-4 acordam os

membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa
ao Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso interposto por HAPVIDA Assistência Médica LTDA para
negar-lhe provimento, mantendo-se a aplicação de multa de
l.OOO(miI) UFIRCES, conforme decisão administrativa exarada pelo
órgão de primeiro grau.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo u. 0107.002.420-5

Reclamante: ROBÉRIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Infratores: CREDICARD BANCO S/A

1 - DO RELATÓRIO

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. ROBÉRIO
CAVALCANTE DE OLIVEIRA, sob a alegativa de que está sendo
cobrado indevidamente, pois já quitou a sua dívida e continua recebendo
cobranças referente à mesma, razão pela qual requer o cancelamento
das cobranças.

O reclamante promoveu a juntada de documentos, como a
cobrança recebida no valor de R$ 75,73 e o comprovante do pagamento
integral desse valor, conforme consta à fl. 08, tendo reafirmado seu
pleito na audiência ocorrida em 03.08.2007.

A demandada CREDICARD BANCO S/A apresentou defesa
(fl. II) e durante audiência realizada no setor de conciliação, reafirmou
o teor da defesa, afirmando que não é a administradora do cartão de
crédito do reclamante, solicitando assim sua exclusão do pólo passivo.
Em virtude de tal informação concluiu-se necessária a realização de
nova Audiência conciliatória com a empresa CREDITONE.

Em nova audiência realizada no dia 28.09.2007, o

representante da CREDITONE afirmou que tendo em vista que o
consumidor já ajuizou ação no Juizado Especial, versando sobre o mesmo
objeto da presente reclamação, a discussão se dará na instância judicial.

É o Relatório em síntese.

Analisando os presentes autos não restou bem provados os
elementos necessários para a aplicação de Sanções Administrativas. As
provas aqui colaeionadas não foram suficientes para fixar multas à
reclamada.

Saliente-se que a decisão administrativa do Programa Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON não tem o poder

coercitivo de ressarcir o reclamante dos supostos prejuízos que sofrerá,
nem de obrigar a restituição do suposto valor cobrado a maios, mas tão
somente da aplicação de multa a reclamada, se constatada prática
abusiva contra o consumidor, prevista na legislação consumeri.sta

Isto posto, decido:
Este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, não se

escusa às suas responsabilidades, procurando encontrar formas de, no
mercado, reconhecer a fragilidade dos hipossuficientes da relação de

consumo (os consumidores) e protegê-los. Contudo, não restou
provado que o reclamante tenha saldado integralmente sua
dívida, não havendo, portanto, fundamento para aplicação da sanção
administrativa.

Desta feita, ARQUIVE-.SE, com base no artigo 18,§°1, da Lei
Complementar Estadual n.° 30 de 2002, em definitivo, o presente
feito, por não haver elementos mínimos de convicção para a aplicação
da penalidade contra a empresa demandada.

Fortaleza, 21 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares

Promotor de Justiça
Secretario Executivo do PROCON-CE/DECON

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo n. 0107-002.219-1

Reclamante: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

Infratores: ITAUCARD

1 - DO RELATÓRIO
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr.

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, sob a alegativa de que não solicitou
ou autoiizou a cobrança dos seguros Renda Premiada, Renda Premiada
Máster e Proteção Perda e Roubo em seu cartão n° **** **** ****
9181, razão pela qual requer o cancelamento dos mesmos e também a
restituição dos valores descontados em dobro e dos juros cobrados pelo
não pagamento das cobranças indevidas, conforme art. 42, § único do
CDC.

O reclamante promoveu a juntada de documentos, como o

AR de envio da reclamação ao fornecedor e vias de compra no referido
cartão em 02 lojas de Fortaleza, tendo reafirmado seu pleito na audiência
ocomda em 25.07.2007.

A demandada ITAUCARD apresentou defesa (fl. 09) e durante
audiência realizada no setor de conciliação, reafinnou o teor da defesa,
afirmando que o Seguro Renda premiada encontra-se cancelado desde
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26.06.2007, sendo efetuado o estorno das 04 (quatro) últimas cobranças,
no total de RS 51,20; quanto ao Seguro Renda Premiada Master, foi
cancelado em 26.06.2007, também sendo estornada as 04 (quatro)

últimas cobranças, no total de R$ 15,28. Ressaltou ainda que, ambos os
seguros foram aderidos por positive option, em fatura extra, anexa a
principal. Em relação ao Seguro Perda e Roubo, este foi cancelado em
29.01.2007, sendo também estornada as 04(quatro) últimas cobranças,
totalizando R$ 12,00. Informou ainda que foram estornados RS 7,31
referente a encargos e que todos esses estornos já estão evidentes na
fatura cora vencimento em 28.07.2007. Afirmou ainda que o restante

dos valores serão mantidos. Já que o cliente esteve segurado durante
todo o período, solicitando ainda a troca do pólo passivo para ITAÜ
Banco de Investimentos S/A.

O representante do reclamante informou que ingressará com
uma ação referente a esta demanda no órgão judicial competente para
a causa, já que visa pleitear o estorno dos valores restantes cobrados
pelo seguro e ainda não estornados e que não tem mais interesse em
permanecer com o cartão.

É o Relatório em síntese.
Analisando os presentes autos não restou bem provados os

elementos necessários para a aplicação de .Sanções Administrativas. As
provas aqui colacionadas não foram suficientes para fixar multas à
reclamada.

Saliente-se que a decisão administrativa do Programa Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON não tem o poder
coercitivo de ressarcir o reclamante dos supostos prejuízos que sofrerá,
nem de obrigar a restituição do suposto valor cobrado a maios, mas tão
somente da aplicação de multa a reclamada, se constatada prática
abusiva contra o consumidor, prevista na legislação eonsumerista.

Isto posto, decido:
Este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, não se

escusa às suas responsabilidades, procurando encontrar formas de, no
mercado, reconhecer a fragilidade dos hipossuficientes da relação de
consumo (os consumidores) e protegê-los. Contudo, não restou
provado que o reclamante não tenha aderido aos seguros, não
havendo, portanto, fundamento para aplicação da sanção administrativa.

Desta feita, ARQUIVE-SE, com base no artigo 18,§°1, da Lei
Complementar Estadual n.° 30 de 2002, em definitivo, o presente
feito, por não haver elementos mínimos de convicção para a aplicação
da penalidade contra a empresa demandada.

Fortaleza, 17 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Secretario Executivo do PROCON-CE/DECON

MINISTÉRIO PUBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor —

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 192/2008
Autuado: MICHELE MAIA DA SILVA ME (MERCADINHO NOVO
TEMPO)

Decisão Administrativa:

Relatório:

MICHELE MAIA DA SILVA ME (MERCADINHO NOVO TEMPO),
inscrito no CNPJ/CPF sob o n" 04.460.248/0001-96 estabelecido à Av.
.A, 261, Bairro JOSÉ W.ALTER, município de Fortaleza-Ce, foi
autuado pela fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor - DECON por infringir o art. 6°, inciso 1 da Lei n°
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Art. 4° da portaria ANP
297/03.

O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, armazenava, no banheiro do mercadinho, 03 (três) botijões
P-13 de GLP, sendo que 02 (dois) estavam cheios e um vazio, sem
autorização da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis.

A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do e.xercício do

Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz:
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n" 8.078

de 1990, Decreto n" 2.181 de 1997 e das demais normas de
defesa do consumidor, constitui prática infrativa e sujeita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6°:
"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]
A imputação atribuída à paite autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC),
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. .39. É vedado ao fornecedor de produtos ou .serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, niialauer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas nelos órgãos

oficiais coninetentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao art. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC
(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das nomras expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12° São consideradas práticas Infrativas:
[...]

IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em de.sacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
núnimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°. 4°. 5° e 6° da Portaria n°
7.7/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União era 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).

"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de prodntos e serviços
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considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na canitnlacão legal do fato não invalida o auto de

infração, vez aue o autuado defende-se dos fatos descritos na

autuação. .Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na mnlta a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1" Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7" T. Turma, DJ de 1.9/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDCl
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração.

Em defesa escrita, o autuado afirma que os três botijões eram de
consumo próprio, e que reside no mesmo estabelecimento. Foi dito
ainda que, os botijões ficavam guardados num banheiro desativado, não
tendo nenhuma relação comercial.
Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar,
tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização, e que, mesmo que os botijões estivessem era
um banheiro desativado, dentro do estabelecimento, o bem-estar coletivo
foi posto em risco, sem serem observadas as medidas de segurança e
sujeitando as pessoas a perigo iminente.
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso 1, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código

de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDCi. entre elas a pena de multa.

A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n" 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos

dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização irregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 200 Ufir do Ceará.
Decisão:

Assim sendo, inigo nrocedeiite o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
11° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a pena de multa
correspondente a 2fl0 ídnzento.s'1 Ufir do Ceará, nos termos do
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a 28 do

Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do ait. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias íBanco do Bra.sil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°

23.291-21. ou se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda

nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Fortaleza, 17 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares

Promotor de Justiça

Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PUBLICO

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 525/2008
Autuado: BRUNO FABRICIO MOTA PINTO (ITAPERY GÁS)

Decisão Administrativa:

Relatório:

BRUNO FABRICIO MOTA PINTO (ITAPERY GÁS), inscrito no
CNPJ/CPF sob o n° 08.164.719/0001-70 estabelecido à Rua M, Lote

Expedicionários I, 496, Bairro Passaré, município de Fortaleza-
Ce, foi autuado pela fiscalização do Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON por infiingir o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Art. 6°, inciso I,
alinea j da portaria DNC N° 27/96.
O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, armazenava, em um mercadinho da Sra. Laura Rejane
Araújo Pinto que fica localizado ao lado do autuado, 03 (três) botijões
P-13 de GLP, sendo que 01 (um) estavam cheios e 02 (dois) vazios, sem
autorização da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis.

A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do

Poder de Polícia e de Aplicação das .Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,

que diz;
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n° 8.078

de 1990, Decreto n" 2.181 de 1997 e das demais normas de
defesa do consnmidor. constitui prática infrativa e suieita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser

aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cauteiar, antecedente ou
iucidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6°:
"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:
[...]

j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;
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[...]

A imputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de itifração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDCI,
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, gualauer produto ou
■serviço em desacordo com as normas extredidas nelos órgãos
oficiais comnetentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao art. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC
(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12° São consideradas práticas Infrativas:
[..•]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Norinatização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas;
[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°, 4°. 5° e 6°. inciso 1, alinea
i da Portaria n° 27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis -
DNC, de 16 de setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União
em 17 de setembro de 1996.
Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).
"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.
1. A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.
2. O erro na capitulação legal do fato não invalida o auto de
infração, vez niie o autuado defende-se dos fatos descritos na
autuação. .Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1° Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), V T. Túrma, DJ de 19/

12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de Julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC)
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de Julho de
2002, como se vê no auto de infração.
Em defesa escrita, o autuado afirma que não tem interesse em vender
gás para que terceiros possam levender. Foi dito ainda que, foi nomeado
como fiel depositário de três vasilhames de gás encontrados em
mercadinho próximo.
Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar,
tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização. O bem-estar coletivo foi posto em risco,
sem serem observadas as medidas de segurança e sujeitando as pessoas a
perigo iminente.
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
11° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso 1, alínea "J" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC). entre elas a uena de multa.
A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufrr), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).
A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização imegular' de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 200 Ufir do Ceará.
Deci.são:

Assim sendo, iulgo procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a pena de multa
correspondente a 200 íduzento.s) Ufir do Ceará, nos termos do
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a 28 do
Decreto n.° 2181/97.
Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complemeirtar rr° 30, de 26 de Julho
de 2002, para efetuar .seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias (Banco do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°
23.291-2). ou se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor — JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.
Fortaleza, 20 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Sefcretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PUBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Con.sumidor

DECON
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Processo Administrativo

Auto de Infração n° 532/2008
Autuado: MARIA LUCILENE GUERRA LIMA ME

Decisão Administrativa:

Relatório:

MARIA LUCILENE GUERRA LIMA ME, insciito no CNPJ/CPF sob
o n° 08.334.905/0001-00 estabelecido à Av. Luciano Magalhães,
1240, Santa Luzia, município de Canidé-CE, foi autuado pela
fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
- DECON por infringir o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), Art. 39, VIU da Lai Federal N° 8.078/90 e Art.
7° da Portaria ANP 297/03.

O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, 53 (cinqüenta e três) PI3 cheios da marca Tropigás e 138
(cento e trinta e oito) vasilhames PI3, sem autorização da ANP-
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz:

"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n° 8.078

de 1990, Decreto n° 2.181 de 1997 e das demais normas de

defesa do consumidor, constitui prática infrativa e sujeita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se de.çtina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N" 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz era seu art. 6°:

"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

_

j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]
A imputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDÇ),
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de con.sumo. nualniier produto ou
serviço em de.sacordo com as normas expedidas nelos nrpãns
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao ait. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administiativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12" São consideradas práticas Infrativas:

[...]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas nelos órgãos oficiais

competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) oue acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores

e sem informações ostensivas e adeouadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°. 4°. 5° e 6° da Portaria n°
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União em 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parie autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados peiigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).

"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso Vlll, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o att. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MLTLTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. .A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na capitulação legal do fato não invalida o auto de
infração, vez nue o autuado defende-se dos fatos de.scritns na

autuação. Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1" Região, AC 20Ü0.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7" T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo era vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa

do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do ait. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC)
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração, porém não exercitara seu
direito, conforme certidão anexada aos autos.

Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso 1 da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso 1, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no ait. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC). entre elas a pena de multa.
A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo tlnico da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
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Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos aits. 24 a 28 do Decieto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo — GLP, sem obsei^ação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização irregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 2.050 Ufir's do Ceará.
Decisão:

Assim sendo, gilnn procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso 1 da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, anlicaiido -lhe a pena de multa
correspondente a 2.050 (dois mil e cinniiental Ufir do Ceará,
nos termos do art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos aits. 24
a 28 do Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30. de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento uo prazo de 10 (dez)
dias /Banco do Bra.sil .S/A., agência 0008-6. conta corrente ii°
23.291-l). nii se nretender. ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, a Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Foitaleza, 17 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 533/2008
Autuado: M L GUERRA (ELETROLAR)
Decisão Administrativa:

Relatório:

M L GLIERRA LIMA (ELETROLAR), inscrito no CNPJ/CPF sob o n°
00.653.854/0001-77 estabelecido à Rua Joaquim Magalhães, 701,
Centro, município de Canindé-CE, foi autuado pela fiscalização do
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON por
infringir o art. 6°, inciso 1 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), Art. 4° da Portaria ANP 297/03.
O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, 08 (oito) vasilhames de GLP PI3 sem autorização da
ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz;
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na I.ei n° 8,Q78
de 1990, Decreto n" 2.181 de 1997 e das demais normas de
defesa do consiiniidor. constitui prática infrativa e siiieita o
fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente on
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas especificas.
O armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita

como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União era 17.09.1996, traz em seu art. 6°:
"Art. 6". .A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
I - condições gerais:

[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[-1
A imputação atribuída à paite autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC),
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, niialauer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas nelos órgãos
oficiais competentes on, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)

Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao art. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC
(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de II de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acanete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12" São consideradas práticas Infrativas:

[...]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas exneditlas nelos órgãos oficiais
cnmnetentes. ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adenuadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não obseivara as condições
imnimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°. 4°. 5° e 6° da Portaria n°
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União em 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).
"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso Vlll, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), etnbora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISC.AL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
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POSSIBILIDADE.

1. A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria u. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na capitulação legal do fato não invalida o auto de

infração, vez une o autuado defende-se dos fatos descritos na

autuação. Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1" Região, AC 2000.01.00.Ü64055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7" T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC)
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração, uorém não exercitara seu
direito, conforme cenidão anexada aos autos.

Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6",
inciso I, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções admini,strativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de

20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -

SNDCi. entre elas a pena de multa.
A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização iiregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 230 Ufir do Ceará.

Deci.são:

Assim sendo, iulao procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a pena de multa

correspondente a 230 (duzento.s e trintal Ufir do Ceará, nos

termos do art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a

28 do Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias (Banco do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°

23.291-21. ou se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda

nacional, com a atualização monetária conespondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.

Cumpra-se.
Fortaleza, 22 de outubro de 2008.

João Gualherto Feitosa Soares

Promotor de Justiça
Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PUBLICO

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 537/2008
Autuado: JOSE MARIA AGUIAR EPP (MERCADINHO J
AGUIAR)

Decisão Administrativa:

Relatório:

JOSE MARIA AGUIAR EPP (MERCADINHO J AGUIAR), inscrito

no CNPJ/CPF sob o n° 07.599.335/0002-06 estabelecido à

CONJUNTO CASTELO BRANCO, QDA N° 16, município de
Fortaleza-Ce, foi autuado pela fiscalização do Programa Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor - DECON por infringir o art. 6°,
inciso 1 e Art. 39, VIII da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e Art. 4° da portaria ANP 297/03.

O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, armazenava no interior mercadinho em local fechado, 04
(quatro) botijões P-13 de GLP, todos cheios, sem autorização da ANP-
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de .Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz:
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n" 8.078

de 1990, Decreto n° 2.181 de 1997 e das demais normas de

defesa do consumidor, constitui nrática infrativa e sujeita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou

incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6":

"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]
A imputaçao atribuída à paite autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDCl.
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, deutre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)

Também, é atribuída a paite autuada, transgressão ao art. 12, inciso Dí;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - .SNDC

(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de



\ESÍ DIÁRIO DA JUSTIÇA N°205 FORTALEZA, 28 DE OUTUBRO DE 2008 - CADERNO 3

semços sem obser\'ação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à satíde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12° São consideradas práticas Infrativas:

[...]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:
a) em desacordo com as normas expedidas nelos órgãos oficiais
comnetentes. ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) niie acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas;

[...1
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP. destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°, 4°. .i° e 6° da Portaria n°
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União em 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).

"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MUI.TA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. A multa aplicada ao contribuinte por de.scumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na canitiilacão legal do fato não invalida o auto de
infração, vez nue o autuado defende-se dos fatos descritos na
autuação. .Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não bá diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1° Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7° T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em yista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor — SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz; "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2I8I, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC)
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n" 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração.
Em defesa escrita, o autuado afirma que os quatro botijões eram de
consumo próprio, e não estavam servindo de comercialização. Foi dito
ainda que. os botijões em questão estavam em local ventilado, protegido
do sol, chuva e da umidade, e no local não havia qualquer produto
inflamável, fontes de calor ou mesmo de faísca, qualquer área de esgotos
ou proximidades caixas de gordura, como também de galerias
subterrâneas e similares.

Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar,
tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização, que os botijões estavam era local fechado, no

interior do estabelecimento. O bem-estar coletivo foi posto em risco,
sem serem observadas as medidas de segurança e sujeitando as pessoas a
perigo iminente.
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso I, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no att. 18 do Decreto n° 2I8I, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC). entre elas a pena de multa.

A pena de multa deverá ser graduada de acordo cora a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização iiregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 200 Ufir do Ceará.
Decisão:

Assim sendo, julgo procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a nena de multa
corresnondente a 200 íduzentos) Ufir do Ceará, nos termos do

art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a 28 do
Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias íBancn do Bra.sil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°
23.291-2). nn se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido era moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Fortaleza, 20 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 570/2008
Autuado: M.E. LIMA DE OLIVEIRA (MERCADINHO CENTRAL)
Decisão Administrativa:

Relatório:

M.E. LIMA DE OLIVEIRA (MERCADINHO CENTRAL). inscrito
no CNPJ/CPF sob o if 02.927.837/0001-06 estabelecido à Rua Carlos
Magno, 1144, Bairro Parque Santana, município de Fortaleza-Ce,
foi autuado pela fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor - DECON por infringir o art. 39, inciso III da Lei n°
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Art. 4°, da portaria DNC
N° 297/2003.

O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, armazenava 01 (um) botijão cheio P-I3 de GLP, sem
autorização da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, caracterizando armazenamento ilegal.

A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:
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Inicialmente, ressaltamos qne a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz:
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n" 8.078
de 1990, Decreto n° 2.181 de 1997 e das demais normas de

defesa do consumidor, constitui prática infrativa e sujeita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqnefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Poitaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu ait. 6°:
"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]
A imputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
Vlll, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - GDGi.
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

f...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, oiialniier prndiifn ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos

oticiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao ait. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC
(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
sendços sem observação das nonnas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12° São consideradas práticas Infrativas:
[...1
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas nelos ornãos oficiais
comnetentes. ou, se normas especificas não existirem, pela
A.ssociação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) que acarrete riscos à saúde nu à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de annazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos aiTs. 3°. 4°. 3° e 6°. inciso T alinea
i da Portaria n° 27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis -
DNC, de 16 de setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União
em 17 de setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços

considerados perigosos, nos temios do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).
"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de prodntos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso Vlll, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o atT. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MLT.TA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na canitnlacão legal do fato não invalida o auto de

infração, vez oue o autuado defende-se dos fatos descritos na

autuação. Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1° Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7" T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A paite autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do ait. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDCí
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração.
Em defesa escrita, o autuado afirma que não comercializa qualquer tipo
de produto não permitido por lei. Foi dito ainda que, o botijão pertencia
ao Sr. Ademir de Oliveira Sena, que reside no alto do prédio onde esta
estabelecida a empresa.
Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar,
tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização. O bem-estar coletivo foi posto em risco,
sem serem observadas as medidas de segurança e sujeitando as pessoas a
perigo iminente.

Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso 1 da Lei
11° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso I, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.

As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC). entre elas a pena de multa.

A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo ilnico da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor — CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização irregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 200 Ufir do Ceará.
Decisão:

Assim sendo, iuleo procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso 1 da Lei n° 8.078/90
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(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria AN?
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a pena de multa
correspondente a 200 /duzentos) Ufir do Ceara, nos termos do
ait. 57, parágrafo linico da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a 28 do
Decreto n." 2181/97.

Intime-se à paite autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias tRancn do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°
23.291-21. nii se nretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, cjue os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Fortaleza, 21 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de .Justiça

Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PÚBLICO
Prn.>ranin Estadiiíil de Proteção e Defesa do Consumidor -

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 571/2008
Autuado: JOSE EVANDRO DE QUEIROZ ME (MERC.ADINHO
QUEIROZ)
Decisão Administrativa:

Relatório:

JOSE EVANDRO DE QUEIROZ ME (MERCADINHO QUEIROZ),
inscrito no CNPJ/CPF sob o n° 02.437.436/0001-78 estabelecido à
Rua 01, 1286 altos lot. Parque Santana, bairro Moudubim,
município de Fortaleza-Ce, foi autuado pela fiscalização do Programa
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON por infringir
o ait. 6°, inciso III (Código de Defesa do Consumidor) e Art. 4° da
poitaria ANP 297/03.
O autuante informa que o autuado acima qualitlcado, no momento da
fiscalização, armazenava no interior mercadinho, 26 (vinte e seis)
vales gás, caracterizando a venda irregular, e três (três) botijões P-13
de GLP, sem autorização da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis.

A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.

Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementai n 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n". 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz: , ^
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n° 8.078
de 1990, Derreto n° 2.181 de 1997 e das demais normas de
defesa do rnn.siimidor. constitui prática infrativa e sujeita o
fornecedor às ne.nalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressaíta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6°:^
"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

[...]

j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, tora da área de
armazenamento;

A iniputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infraçao,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo — GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC),
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, nualauer produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas nelos órgãos
oficiais coninetentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao ait. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC
(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das nonnas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12" São consideradas práticas Infrativas:
[...]

IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) cm desacordo com as normas exnedidas oelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatizaçãb e qualidade industrial - CONMEIRO:
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas:

[•••]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não obsei"vara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°. 4°, 5° e 6° da Portaria n
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União era 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).
"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso VIU, da
Lei n" 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o ait. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORT.ARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. .A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na c.anitiilacão legal do fato nao invalida o auto de
infração, vez qiie o autuado defende-se dos fatos descritos na
autuação. .Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
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3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1" Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7° T. Tlirma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática inffativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDCl

e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração.
Em defesa escrita, o autuado afirma que os botijões eram de consumo
próprio, já que estabelecimento tem dez funcionários, onde cinco desses
funcionários almoçam em sua residência, e não estavam servindo de
comercialização.
Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar,
tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização, que os botijões estavam no interior do
estabelecimento. O bem-estar coletivo foi posto em risco, sem serem
observadas as medidas de segurança e sujeitando as pessoas a perigo
iminente.

Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso I, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n" 2181, de
20 de Março de 1997 (.Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC). entre elas a pena de multa.
A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização inegular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 200 Ufir do Ceará.

Decisão:

Assim sendo, iuleo nrocedente o auto de infração, tendo em vista

que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso I da Lei n" 8.078/90

(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a nena de ninlta
correspondente a 200 Idiizentos) Ufir do Ceará, nos termos do

art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a 28 do

Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n" 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias IBanco do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°

23,291-2). ou se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recnrsal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária conespondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.

Cumpra-se.
Fortaleza, 20 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares

Promotor de Justiça
Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PUBLICO

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Con,siimidnr -

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 576/2008
Autuado: MERCADINHO IR /FRANCISCO EVANIIINIOR

PINTO IJMBEI.)

Decisão Administrativa:

Relatório:

MERCADINHO IR (FRANCISCO EVANIIINIOR PINTO

ÜMBEIA. inscrito no CPF sob o n° 549,228.793-15 estabelecido à

Rua 16 de agosto, n° 2268, no município de Maranguape-Ce, foi
autuado pela fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor - DECON por infringir o art. 39 da Lei n° 8.078/90,
art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
e Art. 4° da Portaria ANP 297/03.

O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, expunha à venda e armazenava 06 (seis) botijões P-13 de
GLP da marca Nacional Gás Butano, todo cheios, sem autorização da
ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diáiio Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu ait. 14,
que diz:

"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n" 8.078

de 1990, Decreto n" 2.181 de 1997 e das demais normas de

defesa do consumidor, constitui prática infrativa e siiieita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita

como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6°:

"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]
A imputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
VIU, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - .\NP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, niialnner produto ou
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais comnetentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a paite autuada, transgressão ao art. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
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gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12° São consideradas práticas Infrativas:

[...]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
comnetentes. ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) que acarrete, riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos aits. 3°. 4°. 5° e 6° da Portaria n
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União cm 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).
"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, satíde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na canitiilacão legal do fato não invalida o auto de
infracan. vez mie o autuado defende-.se dos fato.s de.scrito.s na
autuação. Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1° Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), T T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor — SNDC), sendo que ambas as itormas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nnlidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regulai-mente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDQ
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n" 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração.
Em defesa escrita, o autuado afirma que no momento da fiscalização,
alguns clientes, por iniciativa própria, estavam no mercadinho à espera
do caminhão que faz entrega de botijões pai-a a compra dos mesmos.
Informou ainda que, os botijões que foram apreendidos pela fiscalização
se encontravam na calçada do mercadinho e não dentro, e que os
mesmos eram de propriedade dos clientes, não sendo de responsabilidade
do estabelecimento.

Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar.

tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização, e que, mesmo em pequena quantidade e por
pouco tempo, o bem-estar coletivo foi posto em risco, sem serem
observadas as medidas de segurança e sujeitando as pessoas a perigo
iminente.

Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso I, alínea "j" da Portaria AN? n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão detenninadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC), entre ela.s a pena de multa.
A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, tios termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (.Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
cora a comercialização irregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 210 Ufir s do Ceará.
Decisão:

Assim sendo, julgo procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso 1 da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
11° 27/96 de 16.09.1996, aniicando -lhe a nena de multa
correspondente a 210 (duzentos e dezt Ufir*s do Ceará, nos
termos do art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos aits. 24 a
28 do Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
temios do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias /Banco do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n"
23.291-2). nii se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.
Fortaleza, 13 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do (.onsumidor ■

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 577/2008
Autuado: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE ALMEIDA ME
(MERCADINHO AMADOR)
Decisão Administrativa:

Relatório:

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE ALMEIDA ME
(MERCADINHO AMADOR), inscrito no CNPJ/CPF sob o n°
03.465.541/0001-83 estabelecido à Av. Eusébio de Queiroz, 2005,
Amador CE-040, município de Eusébio-Ce, foi autuado pela fiscalização
do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consunúdor - DECON
por infringir o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor) e Art. 4° da portaria ANP 297/03.
O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, armazenava 72 (setenta e dois) botijões P-13 de GLP da
marca Nacional Gás Butano e Tropigás, sem autorização da ANP-
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Foi dito



DIÁRIO DA JUSTIÇA N°205 FORTALEZA, 28 DE OUTUBRO DE 2008 - CADERNO 3 ̂

ainda que, os botijões estavam em duas gaiolas em um terreno atrás do
mercadinho.

A parte aumada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:
Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n". 8,078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz;
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n° S.078

de 1990, Decreto ii° 2.181 de 1997 e das demais normas de

defesa do consumidor, constitui nrática infrativa e suieita o

fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diáiio Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6°:
"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 ■ condições gerais:
[...]

j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...1
A imputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as

condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
Vlll, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. E 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 exnedidas nelos órgãos

oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)

Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao ait. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC

(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das nonnas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12° São consideradas práticas Infrativas:

[...]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) nue acarrete riscos à satide ou à segurança dos consumidores
e sem informações osten.sivas e adeniiadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segiurança das instalações de annazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3". 4°. .6° e 6° da Portaria n°

27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de

setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União em 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, iros termos do art. 6° da Lei n" 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).

"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso Vlll, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o ait. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.

Data vênia, a simples troca da capitulação não anula p auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a Jurisprudência
pátria.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. .A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na capitulação legal do fato não invalida o auto de

infração, vez que o autuado defende-se dos fatos descritos na

autuação. .Autuação que se mautém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da T* Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), T T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de Julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do ait. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de

Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDCl

e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de Julho de
2002, como se vê no auto de infração, porém não exercitara seu
direito, conforme certidão aposta à fl. 03.
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso 1 da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,

inciso I, alínea "J" da Poitaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de

20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor —
SNDC). entre elas a nena de multa.

A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fomecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias

atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos

dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDCl.

A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização irregular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 860 Ufir's do Ceará.

Decisão:

Assim sendo, iiileo procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso 1 da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a pena de multa
correspondente a 860 íoitocentos e sessental Ufir'.s do Ceará.
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nos termos do art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos aits. 24
a 28 do Decreto n." 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias (Banco do Brasil S/.\.. agência 0008-6. conta corrente n"
23.291-2>. oii se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursai do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Fortaleza, 14 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

DECON

Processo .Administrativo

Auto de Infração n° 578/2008
Autuado: JOSE FAÇANHA DA SILVA
Decisão Administrativa:

Relatório:

JOSE FAÇANHA DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF sob o n°
03.950.803-04 estabelecido à Av. Eusébio de Queiroz, 4359, Centro,
município de F.usébio-Ce, foi autuado pela fiscalização do Piograma
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON por infringir
o art. 6°, inciso 1 da Lei rf 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
e Art. 4° da portaria ANP 297/03.
O autuante informa que o autuado acima qualificado, no moniento da
fiscalização, armazenava 13 (treze) botijões P-13 de GLP, onde
encontravam-se 07 (sete) cheios, 06 (seis) da marca Nacional Gás
Butano e 01 (um) da marca Tropigás,e os 06 (seis) restante vazios, sem
autorização da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis.

A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz:
"Art. 14. A inobservância das normas contidas na Lei n" 8.078
de 1990, Derreto n° 2.181 de 1997 e das demais normas de
defesa do ronsiimidnr. constitui prática infrativa e sujeita Q
fornecedor às neualidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente on
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.'
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu ait. 6°:
"Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:
[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]

A iraputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo — GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
Vlll, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDCl.
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. .39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de consumo, niialaner produto ou
serviço em desacordo com as normas exnedidas pelos órgãos
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)

Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao art. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC
(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acarrete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12" São consideradas práticas Infrativas:
[...]

IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:

a) em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas;

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°. 4°. 5° e 6° da Portaria n°
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União em 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a paite autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).

"Art. 6° São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a paite autuada transgrediu o art. 39, inciso Vlll, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o att. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia. a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISC.AL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. .A mnlta aplicada ao contribuinte por descnmprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na canitiilacão legal do fato não invalida o auto de
infração, vez qnc o autuado defende-se dos fatos descritos na
autuação. Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1° Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Jníza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7" T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.l21)
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A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevem o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa

do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de

Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDÇ)
e do art 21 da Lei Complementar Estadual ii° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração, norém não exercitara seu
direito, conforme certidão aposta à fl. 05.
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
11° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso I, alínea "j" da Portaria AN? n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no art. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDC). entre elas a nena de multa.

A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fomecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, era conta as circunstancias

atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos

dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).
A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização irregular de GLP, situação que nos leva a estipulai-
a pena de multa em 270 Ufir's do Ceará.
Decisão:

Assim sendo, julgo procedente o auto de infração, tendo em vista

que a parte autuada infringiu o art. 6°, inciso 1 da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
n° 27/96 de 16.09.1996, aplicando -lhe a uena de multa

correspondente a 270 (duzentos e setenta) üfir's do Ceará, nos

termos do art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24 a
28 do Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias (Banco do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n°

23,291-2). ou se pretender, ofereça recurso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art. 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda

nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Fortaleza, 15 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares

Promotor de Justiça
Secretário-Executivo do DECON

MINISTÉRIO PÚBLICO
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

DECON

Processo Administrativo

Auto de Infração n° 610/2008
Autuado: MERCADINHO BOMBOM LANDIA (ROSILANDIA
ALVES DE SOUZA ME)
Decisão Administrativa:

Relatório:

MERCADINHO BOMBOM LANDIA (ROSILANDIA ALVES DE
SOUZA ME), inscrito no CNPJ/CPF sob o n° 05.972.243/0001-05

estabelecido à Rua Valparaiso, 578, Bairro Conjunto Palmeiras,
município de Fortaleza-Ce, foi autuado pela fiscalização do Programa
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON por infringir
o art. 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
O autuante informa que o autuado acima qualificado, no momento da
fiscalização, armazenava 10 (dez) botijões P-13 de GLP da marca
Nacional Gás Butano e Tropigás, todo vazios, sem autorização da
ANP- .Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Foi dito ainda que, os botijões estavam em deposito fechado, sem
ventilação natural, encostado na parede e junto de outras mercadorias.
A parte autuada foi regularmente notificada para oferecer defesa, como
consta do auto de infração.
Fundamentação:

Inicialmente, ressaltamos que a Lei Estadual Complementar n° 30, de
26 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em
02 de fevereiro de 2002, criou o Programa Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor - DECON, nos termos previstos na Constituição
do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais do exercício do
Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas
na Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990, como dispõe seu art. 14,
que diz:
"Art. 14. A inobservância das normas contida.s na Lei n" 8.078

de 1990, Decreto n° 2.181 de 1997 e das demais normas de

defesa do consumidor, constitui prática infrativa e sujeita o
fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90. que poderão ser
aplicadas pelo Secretário - Executivo, isolada ou
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou
incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas."
0 armazenamento de recipientes de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP
fora da área a qual .se destina o seu condicionamento, é conduta descrita
como violação às normas de segurança para a atividade de revenda de
GLP. Ressalta-se o que a Portaria DNC N° 27, de 16.09.1996, publicada
no Diário Oficial da União em 17.09.1996, traz em seu art. 6°:
".Art. 6°. A instalação de armazenamento de recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados ou vazios
deverá observar as seguintes condições de segurança:
1 - condições gerais:

[...]
j) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados ou vazios, fora da área de
armazenamento;

[...]
A imputação atribuída à parte autuada por ocasião do auto de infração,
de que vendia Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP sem observar as
condições de segurança tipifica a conduta prevista no art. 39, inciso
Vlll, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).
tendo em vista que o serviço prestado encontrava-se em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos competentes, como a Agência
Nacional de Petróleo - ANP e o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC.

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

[...]
VIII - colocar, no mercado de coiisiuno. qualquer produto ou
serviço em desacordo com as normas exuedida.s nelos órgão.s
oficiais coninetentes ou, se normas espeeíficas não existirem,
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);"
(CDC)
Também, é atribuída a parte autuada, transgressão ao art. 12, inciso IX;
letras, 'a' e 'b', do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

(Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997), que estabelece normas
gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990, pela prática infrativa no fornecimento de
serviços sem observação das normas expedidas pelos órgãos competentes
e/ou que acan-ete risco à saúde ou a segurança dos consumidores, e sem
informações ostensivas e adequadas.
"Art. 12" São consideradas práticas Infrativas:

[...]
IX - colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço:
a) em desacordo com as normas expedidas nelos órgãos oficiais
competentes, ou, se normas especificas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,



DIÁRIO DA JUSTIÇA N°205 FORTALEZA, 28 DE OUTUBRO DE 2008 - CADERNO 3

Normalização e qualidade industrial - CONMEIRO;
b) niie acarrete riscos à saúde ou à segurança dos consumidores
e sem informações ostensivas e adequadas:

[...]
Depreende-se dos autos, que à parte autuada não observara as condições
mínimas de segurança das instalações de armazenamento de recipientes
transportáveis de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP, destinados ou não
à comercialização, estabelecidas nos arts. 3°. 4°. 5° e 6° da Portaria n°
27/96 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, de 16 de
setembro de 1996, publicado no Diário Oficial da União em 17 de
setembro de 1996.

Conclui-se portanto, que a parte autuada ofendera direitos básico do
consumidor, como a segurança, quando do fornecimento de serviços
considerados perigosos, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC).

"Art. 6" São direitos básicos do con.sumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;" (CDC)
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 39, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 12,
inciso IX; letras, 'a' e 'b', do Decreto n." 2181, de 20 de Março de 1997
(Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC), embora conste
do auto de infração outra capitulação.
Data vênia, a simples troca da capitulação não anula o auto de infração,
tendo em vista que a parte autuada se defende dos fatos descritos na
autuação, e não de sua capitulação, como entende a jurisprudência
pátria.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À PORTARIA 34/91 DA SUNAB.
VALIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL QUE SE ALTERA.
POSSIBILIDADE.

1. A multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da
Portaria n. 34/91 da SUNAB encontra amparo na Lei 7784/89.
Precedentes deste Tribunal.

2. O erro na canitiilacão legal do Cato não invalida o auto de
infração, vez nue o autuado defende-se dos fatos descritos na
autuação. Autuação que se mantém válida, principalmente
quando não há diferença na multa a ser aplicada.
3. Recurso de apelação não provido."
(TRF da 1° Região, AC 2000.01.00.064055-8/PA, Rei. Juíza Federal
Maízia Seal Carvalho Pamponet (conv), 7" T. Turma, DJ de 19/
12/2005, p.121)
A capitulação equivocada do auto de infração, que descreve a conduta
de uma prática infrativa, não o toma nulo, tendo em vista que não traz
prejuízo para defesa, sendo o que prescrevera o art. 30 da Lei
Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de 2002 e o art. 48 do
Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor - SNDC), sendo que ambas as normas têm redação
idênticas, que diz: "A inobservância de forma não acarretará
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa".
A parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa, no
prazo de 10 dias, nos termos do art. 42 do Decreto n.° 2181, de 20 de
Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC)
e do art 21 da Lei Complementar Estadual n° 30, de 26 de julho de
2002, como se vê no auto de infração.
Em defesa escrita, o autuado afirma que no momento da fiscalização,
estava com 10 (dez) botijões de GLP P13, todos vazios e empoeirados,
onde já estavam guardados há uns dois anos, e, portanto, não estavam
vendendo ou fazendo qualquer tipo de transações comerciais. Foi dito
ainda que, os mesmos já haviam sido comprados a cerca de quatro anos
da revendedoras Nacional Gás e Tropigás, as quais não possui nenhum
vinculo comercial.

Analisando a defesa apresentada, temos que a mesma não pode prosperar,
tendo em vista que o fiscal narra os fatos encontrados por ele no
momento da fiscalização, e que, mesmo que os botijões estivessem
vazios e em pouco tempo, o bem-estar coletivo foi posto em risco,
sem serem observadas as medidas de segurança e sujeitando as pessoas a
perigo iminente.
Dúvida não há, que a parte autuada transgrediu o art. 6°, inciso I da Lei
n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o art. 6°,
inciso 1, alínea "j" da Portaria ANP n° 27/96 de 16.09.1996.
As sanções administrativas previstas para as praticas infrativas contra
o consumidor estão determinadas no ait. 56 da Lei n° 8.078/90 (Código
de Defesa do Consumidor - CDC) e no art. 18 do Decreto n° 2181, de
20 de Março de 1997 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor -
SNDCi. entre ela.s a nena de multa.

A pena de multa deverá ser graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como dispõe o
art. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC); levando-se também, em conta as circunstancias
atenuantes e agravantes, além dos antecedentes do infrator, nos termos
dos arts. 24 a 28 do Decreto n.° 2181, de 20 de Março de 1997 (Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC).
A comercialização de Gás Liqüefeito de Petróleo — GLP, sem observação
das medidas de segurança, caracteriza uma agravante, em razão de
trazer conseqüências danosas à segurança; além da vantagem auferida
com a comercialização irtegular de GLP, situação que nos leva a estipular
a pena de multa em 240 Ufir 's do Ceará.
Deci.são:

Assim sendo, iiilgn procedente o auto de infração, tendo em vista
que a parte autuada infringiu o art, 6°, inciso I da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do art. 6°, Portaria ANP
11° 27/96 de 16.09.1996, aniirando -lhe a pena de multa
correspondente a 240 (duzentos e guarental Ufir's do Ceará,

nos termos do ait. 57, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 e dos arts. 24
a 28 do Decreto n.° 2181/97.

Intime-se à parte autuada da presente decisão, através dos correios, nos
termos do art. 41 da Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho
de 2002, para efetuar seu recolhimento no prazo de 10 (dez)
dias (Banco do Brasil S/A., agência 0008-6. conta corrente n"
23.291-21. oii se pretender, ofereça recnrso administrativo, no
mesmo prazo, contra a referida decisão, à Junta Recursal do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - JURDECON,
como dispõe o art. 23 § 2° e art, 25, do mesmo diploma legal. O
recolhimento da multa deverá ter seu valor convertido em moeda
nacional, com a atualização monetária correspondente.
Determino ainda, que os botijões apreendidos, permaneçam nesta
condição, até que a empresa comprove sua regularidade, inclusive com
o pagamento da multa.
Cumpra-se.

Fortaleza, 14 de outubro de 2008.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça

Secretário-Executivo do DECON

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo n°. 01070035727
Reclamante: .losé Antônio Marinho

Infratores: PHILCO; J.ALVE.S E OLIVEIRA LTDA
1 - DO RELATÓRIO

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. JOSE
ANTÔNIO MARINHO no dia 11/07/2007, sob a alegativa de que o
aparelho TELEVISOR 29" TPF-2940 DA MARCA PHILCO,
apresentou defeito, tendo sido encaminhado à loja autorizada, em razão
pela qual requer a solução do seu problema de fonna imediata.

O reclamante promoveu a juntada da Nota Fiscal bem como
da Ordem de Serviço (folha 12) confirmando o alegado, tendo reafirmado
seu pleito na audiência oconída em 24.09.2007.

A demandada PHILCO, agora representada pela
GRADIENTE ELETRÔNICA S/A, não compareceu a audiência, apesar
de devidamente notificada, entretanto apresentou manifestação escrita,
oferecendo como proposta de conciliação ao reclamante a restituição
dos valores pagos pelo consumidor, no prazo de 25 dias úteis a partir da
data que o consumidor fornecer à reclamada a cópia da nota fiscal do
produto, informando ainda que aguardava o contato do consumidor
através de telefonema.

A empresa CCEL compareceu a audiência e informou que o
produto está consertado na Assistência Técnica.

A empresa ZENIR não apresentou proposta de conciliação.
O consumidor afirmou que aceita a proposta de conciliação

enviada pela PHILCO e que entraria em contato com a empresa através
dos telefones indicados.

Diante do ocorrido na audiência conciliatória, foi dado pelo
conciliador prazo de 30 dias úteis para que fosse solucionado o problema
com o consumidor. Transcorrido o prazo, a parte reclamante
compareceu neste Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para
pedir o andamento de sua reclamação, visto que as partes fornecedoras
não solucionaram o pleito no prazo estipulado. (Folha 31)
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É o Relatório em síntese.
2 - DO DIREITO

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
DECON-CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no
âmbito das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do estado
do Ceará, com o fim precípuo de coordenar a Política do Sistema
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, com competência,
atribuições e atuação administrativa em toda a área do estado do Ceará,
conferidas pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002,
com previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do

parágrafo único do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao
final assinados:

O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990,
qualifica de consumidor "toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Os artigos
18 e 19 da referida lei consideram inadmissíveis os vícios que tornam o
produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe
diminuem o valor, assim como aqueles deconentes da disparidade com
as indicações constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza. Vício é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as
expectativas geradas no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso
comum.

Em caso de vício do produto, é possível afirmar que podem
exigir a reparação devida, estando então legitimados concorrentemente,
tanto o adquirente, ou seja, aquele que comprou o produto, como aquele
que embora não o tenha comprado o estivesse usando como destinatário
final, exceto se em função de outra relação de consumo, quando então
0 primeiro adquirente não seria consumidor. 4

No tocante à solidariedade dos fornecedores, a JURDECON

sumulou entendimento de que, em havendo vício do produto, os
fornecedores respondem solidariamente e, por isso, estão sujeitos as
penalidades administrativas, excluindo-se de cominação a assistência
técnica. (SÜMULA N° 3/ JURDECON).

A teor do art. 18 do CDC, se o produto apresenta algum vício
de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores
(que respondem solidariamente) a substituição das partes viciadas, ou
mesmo uma das três alternativas abaixo:

1 - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atnalizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.

O consumidor, como se observa nos autos, optou em um
primeiro momento pelo simples conserto de seu produto, demonstrando
a sua boa-fé. As reclamadas, todavia, apesar de cientes do prazo máximo
de trinta dias previsto pelo Código de Defesa do Consumidor para sanar
o vicio, assim como, da sua solidatiedade pelo vicio de qualidade que
tornam o funcionamento do produto impróprio, nada fizeram para

solucionai" o problema de forma efetiva. Ressalte-se que a responsabilidade
por vício de produto é da fabricante,segundo entendimento legal do

CDC. Desta feita, mister se faz relatar que tal conduta é passível de
severa sanção. E sendo assim, cabe ao consumidor uma escolha quando
do descumprimento da responsabilidade dos fabricantes. Decisões judiciais
corroboram cora este entendimento:

Relator(a) MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) Órgão
Julgador .T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 23/11/1998
Data da Publicação/Fonte DJ 22.03.1999 p. 211
Ementa

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Vício de qualidade.
Automóvel. Não sanado o vício de qualidade, cabe ao consumidor a
escolha de uma das alternativas previstas no art. 18, § 1°, do CDC.
Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença que dera pela
procedência da ação, condenada a fabricante a substituir o automóvel.
Acórdão Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Assim, arbitra-se, inicialmente, para ambas as empresas PHILCO e
J.ALVES, E OLIVEIRA LTDA a multa base em 1.800 (hum mil e
oitocentas) ÜFIRCE, tendo por parâmetro o valor do aparelho viciado
objeto dessa demanda, tendo infringido os arts.6°,VI e 18,§1°, II da Lei
n°.8078/90, com fulcro no que dispõe o art.56, inciso 1, c/c o art.57,§
único do CDC, c/c a súmula n°.01 da JURDECON. Infontio ainda, que

o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará)

corresponde a R$ 2,2204.
Intime-se as demandadas para, nos tenuos do att. 41 da Lei

Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento
no prazo de 10 dias na Agência 0008-6. c/c n° 23.291 do BANCO
DO BRASIL ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se

os nomes das empresas infratoras no Cadastro de Reclamações
Fundamentadas, com publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as
demais determinações contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei
Estadual Complementar 30/02.

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias,
inscreva-se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subseqüente
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar
30/2002.

Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa.

Oficie-se às reclamadas.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 26 de setembro de 2008.

João Gualberto Eeitosa Soares

Promotor de Justiça
Secretario Executivo do DECON

' ALVIM, Arruda et ai Código do Consumidor Comentado. .São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p.l3.

^ ALVIM, Arruda et ai. Código do Consumidor Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p.l3.

'  MARQUES, Cláudia Lima;BENJAMlN V, Antônio Herman;

MIRAGEM Bruno Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pág.248.

ALVIM, Arruda et ai. Código do Consumidor
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p.I3.

20 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR.AL DO CEARÁ

• Desa. HUGUETTE BRAQUERAIS - Presidente
• Desa. GIZELA NUNES DA COSTA - Vice-Presideiite e

Corregcdora
• Dra. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA - Juíza de
Direito

• Dr. ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO -
Jurista

• Dr. TARCÍSIO BRILHANTE DE HOLANDA - Jurista
• Dr. DANILO FONTENELE SAMPAIO CUNHA - Juiz Federal
• Dr. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO - Juiz de
Direito

• Dra. NILCE CUNHA RODRIGUES - Procuradora Regional
Eleitoral

• Dr. JOAQUIM BOAVENTURA FURTADO BONFIM - Secretário

RESOLUÇÃO N" 363/2008

Altera os artigos 2°, 7°, 10° da Resolução TRE-CE n.°
307, de 9 de outubro de 2006, que dispõe sobre o
instituto da remoção no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará.
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0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 16, de seu Regimento Interno,

CONSIDERANDO a revogação da Resolução TSE n° 21.883/
2004, e as disposições da Resolução TSE n° 22.660, de 21 de dezembro
de 2007, que trouxe novos delineamentos sobre o instituto da remoção
110 âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais;

RESOLVE:

Art. r Alterar os artigos 2", T, 10 da Resolução TRE-CE n.°
307, de 9 de outubro de 2006, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2°...

§ r. Fica vedada a publicação do edital do concurso de remoção
150 (cento e cinqüenta) dias antes do primeiro turno das eleições.

§ 2° O concurso de remoção deverá preceder a nomeação de
candidatos habilitados em concurso público, para o provimento dos
cargos do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Art. T Para que o servidor possa paiticipar do concurso de
remoção, deverá estar em efetivo exercício na data da publicação do
edital de abertura do certame.

Parágrafo único. A exigência contida no caput deste artigo
deverá ser comprovada no ato da inscrição.

Ait. 10. Se o número de vagas oferecidas for menor que o de
interessados, para fins de classificação e, se necessário, de desempate,
serão observados os seguintes critérios, nesta ordem:

1 - não ter sido removido por concurso de remoção nos últimos
dois anos;

II - maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

III - maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo da
Justiça Eleitoral ou de serviços prestados, anterior à ocupação no
cargo efetivo, à Justiça Eleitoral;

IV - maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do
Poder Judiciário da União;

V - maior tempo de efetivo exercício no serviço ptíblico
federal;

VI - maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do
Poder Judiciário Estadual;

VII - maior tempo de efetivo exercício no serviço público.
§ r Os dois anos a que se refere o inciso I serão contados

retroativamente da data de publicação do edital de abertura do concurso
de remoção.

§ 2° Persistindo empate, terá preferência o de maior idade.
§ 3° O tempo de serviço especificado nos incisos 111 a VII será

apurado em dias corridos e somente será considerado quando averbado
na Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, por decisão da
Presidência, até a data de publicação do edital de abertura do Concurso
de Remoção, não se aceitando nenhuma outra forma de comprovação."

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em
Fortaleza, aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2008.

Desa. Huguette Braquehais
PRESIDENTE

Desa. Gizela Nunes da Costa
VICE-PRESIDENTE

Dra. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
JUÍZA

Dr. Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho
JUIZ

Dr. Tarcísio Brilhante de Holanda
JUIZ

Dr. Danilo Fontenelle Sampaio
JUIZ

Dr. Haroldo Correia de Oliveira Máximo

JUIZ

Dra. Nilce Cunha Rodrigues
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO CAUTELAR- N° 11229 - CLAS,SE 1
ORIGEM: Banabuiú - CE (6' Zona Eleitoral - Quixadá)
RELATOR: Juiz Haroldo Coneia de Oliveira máximo
PROMOVENTES: Coligação "Juntos Por Amor a Banabuiú" - PP/
PDT/PSB, Francisco Hermes Nobre e Aloísio Cajazeiras de Sá
ADVOGADOS: Adriano Ferreira Gomes Silva, Francisco Monteiro da
Silva Viana e Francisco Irapuan Pinho Camurça
PROMOVIDO: Coligação "Banabuiú Filhos Unidos Progresso Garantido"
- PSDB/DEM/PMDB/PV

ADVOGADO: Leonardo Carvalho

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte
decisão:

"Tratam os autos de Ação Cautelar com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação "Juntos por Amor a Banabuiú (PP-PDT-
PSB), por Francisco Hermes Nobre e por Aloísio Cajazeiras de Sá,
pretensos candidatos à Prefeito e Vice-Prefeito, respectivatnente,
requerendo seja dado efeito suspensivo ao Recurso Eleitoral interposto
contra decisão prolatada pelo Juízo da 6° Zona Eleitoral, em Quixadá,
nos autos da Representação n" 1656/2008, que deferiu liminar
suspendendo toda e qualquer propaganda eleitoral realizada pelos
Promoventes, no município de Banabuiú, integrante daquela Zona,
com fundamento na inexistência da Coligação majoiitária promovente,
nem tampouco dos referidos candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito, em face de julgamento pela improcedência do respectivo
Demonstrativo de Regulaiidade de Atos Partidários.

(...) Destarte, com esteio no art. 42, inciso X, do Regimento
Interno deste Tribunal Regional Eleitoral, julgo o presente feito
prejudicado, por perda de seu objeto, e determino o seu arquivamento.

Notifrquem-se as paites e a douta Representante do Ministério
Público Eleitoral, do inteiro teor da presente decisão.

Publique-se.

Registre-se.
Expedientes necessáiios.
Fortaleza/CE, 13 de outubro de 2008.

JUIZ HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Juiz Relator"

DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA N° 11264 - CLASSE 22
ORIGEM: Granja - CE (25" Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Tarcísio Brilhante de Holanda
IMPETRANTE: Francisco Eliomar Dias

ADVOGADO: Djalma Pinto e Mata Filho
IMPETRADO: Juízo Eleitoral da 25" Zona - Granja

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a
seguinte decisão:

"Tratam os autos de mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por Francisco Eliomar Dias contra decisões prolatadas pelo
Juiz Eleitoral da 25' Zona Eleitoral - Granja/CE, pelas quais proibiu o
impetrante de veicular propaganda eleitoral vinculando sua imagem a
do Presidente Lula e a do Governador Cid Gomes.

(...) Sendo assim, tendo em vista a perda superveniente do
objeto do presente feito, consoante a permissão do art. 42, XIV, do
Regimento Interno deste egrégio Tribunal, julgo-o prejudicado,
determinando o arquivamento dos autos.

Expedientes necessários.
Fortaleza, 14 de outubro de 2008.

TARCÍSIO BRILHANTE DE HOLANDA
Juiz Relator"

DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA N° 11268 - CLASSE 22
ORIGEM: Amontada - CE ( 17' Zona Eleitoral - Itapipoca)
RELATOR: Juiz Danilo Fontenele Sampaio Cunha
IMPETRANTE: Coligação Unidos de Novo Com Força Do Povo
PT/PTB/PPS/PMDB/DEM/PHS/PP
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ADVOGADOS: Francisco Irapuan Pinho Camurça, kamile Moreira
Castro e José Marques Júnior

IMPETRADO; Juízo Eleitoral da 17" Zona Eleitoral - Itapipoca
Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte

decisão:

"Tratam os autos de mandado de segurança interposto pela
COLIGAÇÃO "LfNlDOS DE NOVO COM A FORÇA DO POVO" contra
a decisão do MM. Juiz Eleitoral de Itapipoca exarada em 28.8.2008
analisando duas comunicações de realização de eventos políticos na
data de hoje, 29.8.2008, na cidade de AMONTADA, deferiu a realização
do evento a ser realizado pela COLIGAÇÃO AMONTADA
CRESCENDO COM O POVO e determinou o cancelamento do evento

a ser realizado pela Coligação impetrante.
(...) 5. Desta forma, ultrapassado o período eleitoral e atento

ao pedido formulado pelo impetrante, de realização de evento político
na cidade de Itapipoca, entendo que o presente mandado de segurança
encontra-se prejudicado o que justifica o seu arquivamento nos termos
do art. 83 do Regimento Interno deste TRE.

Fortaleza, 15 de outubro de 2008.

DANmO FONTENFXLE SAMPAIO

Juiz Relator"

DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA N° 11286 - CLASSE 22
ORIGEM: Tianguá - CE (81' Zona Eleitoral)
IMPETRANTE: Jean Nunes Azevedo e Mário Jegean Nogueira de
Vasconcelos

ADVOGADOS: Francisco Jorge Terceiro Silva, Thiago de Almeida
Ayres, Arthur Muller Carvalho Portela e José Ribamar Filho

IMPETRADO: Juízo Eleitoral da 81" Zona - Tianguá

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a .seguinte
decisão:

"Tratam os autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar
inaldita altera pars, impetrado por Jean Nunes Azevedo e Mário Jegean
Nogueira de Vasconcelos, candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito do Município de Tianguá/Ce, contra ato do Juiz Eleitoral da
81" Zona Eleitoral, consistente nas Portarias n°s. 13/2008 e 15/2008,
pelas quais proibiu quaisquer eventos eleitorais ou passeatas/carreatas
através de motos ou motocicletas; a realização de comícios, eventos
eleitorais ou assemelhados, no Município de Tianguá nos finais de
semana que antecedem às eleições municipais, incluindo as sextas-
feiras; a abertura dos Comitês das Coligações adversárias "Juventude,
Experiência e Trabalho" e "Juntos Faremos Melhor" nos finais de
semana que antecedem às eleições municipais, incluindo as sextas-
feiras, com exceção do dia 5 de outubro de 2008.

(...) Sendo assim, tendo em vista a perda superveniente do
objeto do presente feito, consoante a permissão do art. 42, XIV, do
Regimento Interno deste egrégio Tribunal, julgo-o prejudicado,
determinando o arquivamento dos autos.

Expedientes necessários.
Fortaleza, 15 de outubro de 2008.

TARCÍSIO BRILHANTE DE HOLANDA
Juiz Relator"

DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA N° 11289 - CLASSE 22
ORIGEM: Guaraciaba do Norte - CE (74° Zona Eleitoral)
RELATORA: Desembargadora Gizela Nunes da Costa

IMPETRANTE: Coligação "União Por Guaraciaba" - PSDB/PMDB/
PTB/PDT/PR

ADVOGADOS: Francisco Mendes Chaves, Leonardo Carlos Chaves,

Eduardo Sérgio Carlos Castelo, Fernando Henrique Bezerra e Silva,
Felipe Correia Melo, Benjamim Gomes da Costa Neto e Tiago Aguiar
Abreu Portela Barroso

IMPETRADO: Juízo Eleitoral da 74" Zona - Guaraciaba do Norte

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a
seguinte decisão:

"Trata-se de mandado de segurança em face de ato da juíza
eleitoral da 74° ZE que, reputando descumprido o TAC - Termo de
Ajustamento de Conduta, no qual foi signatária a impetrante, baixou
portaria proibindo-a de realizar carreatas/passeatas até ulterior
deliberação.

(...) Do exposto, sem maior detença e em consonância com o

parecer ministerial, resta flagrante a perda superveniente do objeto do
presente mandamus, razão pela qual determino seu arquivamento, nos

termos no art. 42, X, do Regimento Interno deste Regional.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.l.

Fortaleza, 16 de outubro de 2008.

Das" Gizela Nunes da Co.sta

Relatora"

DECISÃO MONOCRATICA

MANDADO DE SEGURANÇA N° 11294 - CLASSE 22

ORIGEM: Tejuçuoca - CE (41° Zona Eleitoral - Itapajé)
RELATORA: Juíza Maria Nailde Pinheiro Nogueira

IMPETRANTE: Coligação "Tempo Novo, Com a Força do Povo" -
PSB/PT/PRB

ADVOGADO: Ismael Aragão Silva
IMPETRADO: Juízo Eleitoral da 41" Zona - Itapajé
INTERESSADA: Coligação "Trabalhando Venceremos"
ADVOGADOS: Carlos Celso de Castro Monteiro, Martha Sheilia do

Carmo Monteiro, Edson Luís Monteiro Lucas e Marcelo Meneses

Aguiar
Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte

decisão:

"Vistos, etc.

Tratam os autos de Mandado de Segurança com Pedido de
Liminar impetrado contra decisão do Juiz Eleitoral oficiante na 41°
Zona - Itapajé/CE, que não lhe conheceu direito de preferência no
sentido da realização de seu último comício a ser efetivado na Praça
Raimundo Sales neto, no município de Tejuçuoca/Ce.

(...) Nestes termos, com esteio no art. 42, inciso X, do

Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral julgo prejudicado
o presente feito, pela perda de seu objeto, determinando, por
conseguinte, o devido arquivamento.

Notifiquem-se as partes e a douta Representante do Ministério
Público Federal Eleitoral, do inteiro teor da presente decisão.

Publique-se.
Registre-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 14 de outubro de 2008.

Dra. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Juíza Relatora

DESPACHO

EXPEDIENTE SEM CLASSIFICAÇÃO N° 11441 - CLASSE 14
ORIGEM: Potengi - CE (68° Zona Eleitoral - Araripe)
RELATOR: Juiz Danilo Fontenele Sampaio Cunha
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral

REQUERIDOS: Maria Bezerra Cavalcante Guedes e Paitido Comunista

do Brasil - PC do B, Diretório Municipal
ADVOGADOS: Gilberto Cirilo de Sousa e Normando José de Sousa

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o-
seguinte despacho:

"Trazem os autos requerimento da PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL de decretação de perda de cargo eletivo de
MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES vereadora do município
de Potengi, que teria - sem justa causa - se desfiliado do PARTIDO
DEMOCRATAS - DEM em setembro de 2007.

Determino, em cumprimento ao disposto na Res. 22.610/
2007, que sejam intimadas as partes para a apresentação das alegações
finais no prazo de quarenta e oito horas.

Fortaleza, 20 de outubro de 2008.

DANILO FONTENELLE SAMPAIO

Juiz Relator"

DESPACHO

RECURSO ESPECIAL - PROTOCOLO N° 105088/2008

RECORRENTE: Maiia do Socorro Silva Lima

ADVOGADOS: Kamile Moreira Castro e José Marques júnior
REF. EXPEDIENTE SEM CLASSIFICAÇÃO N° 11485- CL. 14
ORIGEM: Banabuiú - CE (6° Zona Eleitoral - Quixadá)
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RELATOR: Juiz. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
REQUERENTE: Urbano Ferreira Cunha Filho
ADVOGADOS: Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Sabino
Henrique Elpídio de Carvalho, André de Castro Campos e José Flávio
Costa Lima Neto

REQUERIDOS: Maria do Socorro Silva Lima e Partido Socialista
Brasileiro - PSB, Comissão Executiva Provisória Municipal
ADVOGADOS: Adriano Ferreira Gomes Silva, Francisco Irapuan Pinho
Camurça, José Marques Jtínior, Kamile Moreira Castro e Maria do
Socorro de Morais Silva Pinho Camurça

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o
seguinte despacho:

"Vistos, etc.

Cuida-se de recurso especial interposto por Maria do Socorro
Silva Lima em face de decisão deste Tribunal que decretou a perda de
seu mandato de vereador do Município de Banabuiú.

(...) Pelo exposto, admito o recurso especial com fundamento
no art. 276, I, "a" , do Código Eleitoral.

Dê-se vista dos autos ao recorrido para, querendo, apresentar
contra-razões no tríduo legal.

Publique-se.

Intime-se.

Fortaleza/CE, 20 de outubro de 2008.
Desembargadora HUGUETTE BRAQUEHAIS

Presidente"

DECIS.ÃO

REPRESENTAÇÃO N° 11585 - CLASSE 42
ORIGEM: Aurora- CE (69° Zona Eleitoral)
RELATORA: Desembargadora Gizela Nunes da Costa
REPRESENTANTE: José Adailton Macedo e Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, Diretório Municipal.
ADVOGADOS: Sérgio Gurgel Carlos da Silva, José Pinto Quezado Neto,
José Gurgel Carlos da Silva, Rosa Magda Martins Quezado. Francesca
Germana Quezado Gurgel Soares, Solange Maria Quezado Santos Gurgel,
Paolo Giorgio Quezado Gurgel e Silva, Mariana Gomes Pedrosa Bezerra
Gurgel, Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva e Paulo de Tarso
Fernandes de Souza.

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte
decisão:

"Trata-se de representação, cora pedido de liminar, proposta
por José Adailton Macedo e pelo Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB, era desfavor do Juiz Eleitoral da 69a Zona - Aurora, por
suposto abuso de autoridade.

(...) Diante do exposto, verificando a inconsistência dos
motivos que ensejaram este procedimento, ante a inexistência de
qualquer situação apta a ensejar aplicação de penalidade administrativa,
cora fundamento nos §§ 3° e 4°, do Art. 19, c/c Art. 20, ambos da
Resolução n° 30 do Conselho Nacional de Justiça, determino o
arquivamento dos presentes autos.

À S.1U para as providências de praxe.
Fortaleza, 13 de outubro de 2008.

Des." Gizela Nunes da Costa

Corregedora Regional Eleitoral"

DESPACHO

RECURSO ESPECIAL - PROTOCOLO N° 115180/2008
RECORRENTE: Péricles de Sá Roriz Neto

ADVOGADOS: Francisco Irapuan Pinho Camurça, Adriano Ferreira
Gomes Silva, Francisco Monteiro da Silva Viana, Maria do Socorro de
Morais Silva Pinho Camurça, Kamile Moreira Castro e José Marques
Júnior

REF. EXPEDIENTE SEM CLASSIFICAÇÃO N° 11750 - CLASSE 14
ORIGEM: Jardim - CE (42" Zona Eleitoral)
RELATORA: Desembargadora Gizela Nunes da Costa
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
REQUERIDO: Péricles de Sá Roriz Neto
ADVOGADOS: Francisco Irapuan Pinho Camurça, .Adriano Feireira
Gomes Silva, Francisco Monteiro da Silva Viana, Maria do Socorro de
Morais Silva Pinho Camurça, Kamile Moreira Castro e José Marques
Júnior

Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o
seguinte despacho:

"Vistos, etc.

Cuida-se de recurso especial interposto por Péricles de Sá Roriz
Neto em face de decisão deste Tribunal que decretou a perda do seu
mandato eletivo de vereador do Município de Jardim.

(...) Pelo exposto, admito o recurso especial com fundamento
no art. 276, I, "a", do Código Eleitoral.

Dê-se vista dos autos ao recorrido para, querendo, apresentar
contra-razões no tríduo legal.

Publique-se.

Intime-se.

Fortaleza/CE, aos 20 de outubro de 2008.

Desembargadora HUGUETTE BRAQUEHAIS
Presidente"

DECISÃO MONOCRÂTICA
RECURSO ELEITORAL N° 14599- CLASSE 30
ORIGEM: Canindé - CE (33" Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Haroldo Correia de Oliveira Máximo
RECORRENTE: Rádio .lomal de Canindé Ltda.

ADVOGADA: Maria Sônia Rodrigues

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte
decisão:

"Vistos, etc.

Tratam os autos, que me vieram conclusos em 02.10.2008, de
Recurso Eleitoral manejado contra decisão proferida pelo Juízo Eleitoral
da 33" Zona, em Canindé, nos autos da Petição n° 619, indeferindo
pedido de homologação de acordo para realização de debate entre as
coligações majoritárias daquele município.

(...) Nesses termos, com esteio no art. 42, inciso X, do
Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral, julgo o presente
feito prejudicado, por perda de seu objeto, e determino o seu
arquivamento.

Notifiquem-se as partes e a douta Representante do Ministério
Público Eleitoral, do inteiro teor da presente decisão.

Publique-se.

Registre-se.

Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 13 de outubro de 2008.

JUIZ HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Juiz Relator"

DECISÃO MONOCRATICA

RECURSO ELEITORAL N° 14623 - CLASSE 30
ORIGEM: Pacatuba - CE (57" Zona Eleitoral)
RELATORA: Juíza Maria Nailde Pinheiro Nogueira
RECORRENTES: Coligação "Itaitinga De Novo Com A Força Do
Povo" - PMDB/PTN/PPS/PC DO B e Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB

ADVOGADO: Jorge Alberto Carvalho Mota
RECORRIDO: Mauro Tavares Cavalcante

ADVOGADOS: Francelso Coelho Assunção e Paulo Roberto Andrade
de Freitas

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte
decisão:

"Vistos, etc.

Tratam os autos de Recurso Eleitoral contra decisão prolatada
pelo Juiz Eleitoral oficiante na 57" Zona - Pacatuba/Ce, que julgou
improcedente a presente representação, por não vislumbrar propaganda
indevida pelo fato de encontrar-se um filiado do PMDB, apoiando a
candidatura do representado.

(...) Nestes termos, com esteio no art. 42, inciso X, do
Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral julgo prejudicado
o presente feito, pela perda de seu objeto, determinando, por
conseguinte, o devido arquivamento.

Notifiquem-se as partes e a douta Representante do Ministéiio
Público Federal Eleitoral, do inteiro teor da presente decisão.

Publique-se.

Registre-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 16 de outubro de 2008.

Dra. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Juíza Relatora"
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DFXISÃO
RECURSO ELEITORAL N° 14672- CLASSE 30

ORIGEM: Fortaleza - CE (82" Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho
RECORRENTES: Coligação "Nós Vamos Fazer" e Moroni Bing Torgan

ADVOGADO: Dorgival Lucas Dutra
RECORRIDOS: Coligação "Fortaleza Cada Vez Melhor" e Luizianne
de Oliveira Lins

ADVOGADOS: Aroldo Mota, Isabel Mota

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte
decisão:

"Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto pela
COLIGAÇÃO "NÓS VAMOS FAZER" e MORONI BING TORGAN
contra decisão liminar proferida nos autos da Representação n" 1790/
2008 (autuação da 117° ZE), ajuizada pela COLIGAÇÃO "FORTALEZA
CADA VEZ MELHOR" e LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS.

(...) Diante do exposto, ultrapassado o período de propaganda
eleitoral gratuita, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, julgo prejudicado o Recurso em tela. Determino,
por conseqüência, o arquivamento do presente feito, de acordo com o
disposto no art. 42, X, RITRE-CE.

Expedientes necessários.
Fortaleza, 16 de outubro de 2008

JUIZ ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO
RELATOR"

DECISÃO

RECURSO ELEITORAL N° 14693- CLASSE 30

ORIGEM: Fortaleza - CE (117° Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho

RECORRENTES: Coligação "Nós Vamos Fazer" - DEM/PP e Moroni
Bing Torgan
ADVOGADO: Dorgival Lucas Dutra
RECORRIDOS: Coligação "Fortaleza Cada Vez Melhor" - PT/PSB/
PC do B/PHS/PMDB/PMN/PSL/PTN/PRB/PT do B/PV/PSDC e

Luizianne de Oliveira Lins.

ADVOGADOS: Aroldo Mota, Isabel Mota, Rodrigo Cavalcante Dias,
Lúcio de Melo Freitas e a estagiária Priscila Gonçalves Brito.

Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte
decisão:

"Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto pela
COLIGAÇÃO "NÓS VAMOS FAZER" e MORONI BING TORGAN,
candidato a Prefeito do Município de Fortaleza, contra a sentença de
primeiro grau que julgou procedente o Pedido de Direito de Resposta n°
2251/2008 (autuação da 117" ZE), ajuizada pela COLIGAÇÃO
"FORTALEZA CADA VEZ MELHOR" e LUIZIANNE DE OLIVEIRA

LINS, então postulante à reeleição.
(...) Diante do exposto, ultrapassado o período de propaganda

eleitoral gratuita, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, julgo prejudicado o Recurso em tela. Determino,
por conseqüência, o arquivamento do presente feito, de acordo com o
disposto no art. 42, X, RITRE-CE.

Expedientes necessários.
Fortaleza, 15 de outubro de 2008

JUIZ ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO
RELATOR"

PAUTA N" 335/08

Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta
pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte processo:
EXPEDIENTE SEM CLASSIHCAÇÃO N" II422 - CLASSE 14
ORIGEM; Morada Nova - CE (47° Zona Eleitoral)

COMPLEMENTO: Pedido de decretação de perda de cargo eletivo em
decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
RELATOR: Juiz Tarcísio Brilhante de Holanda

REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral

INTERESSADO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
Comissão Municipal Provisória
ADVOGADO: Paulo Reinerio de Aratíjo Cavalcante
REQUERIDOS: Ana Cristina Girão e Partido Republicano Brasileiro -
PRB, Comissão Municipal Provisória
ADVOGADOS: Fernando Luís Melo da Escóssia, Juliana Bezerra

Monteiro, Francisco Cavalcante Júnior e José Bruno Magalhães Júnior

Fortaleza/Ce, 21 de outubro de 2008.

MARIA DO LIVRAMENTO GOUVEIA DE ANDRADE

COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA

SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

PAUTA N° 336/08

Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta
pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte processo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 12696 - CLASSE 25
ORIGEM: Fortaleza - CE

COMPLEMENTO: Prestação de Contas do candidato a deputado
estadual pelo PFL nas eleições de 2006.
RELATORA: Juíza Maria Nailde Pinheiro Nogueira
REQUERENTE: Francisco Carlos de Freitas

Fortaleza/Ce, 21 de outubro de 2008.

MARIA DO LIVRAMENTO GOUVEIA DE ANDRADE

COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA

SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

PAUTA N° 337/08

Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta
pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte processo:
RECURSO EM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA N° IIOIO - CLASSE 47
ORIGEM: Fortaleza - CE

COMPLEMENTO: Recurso interposto contra sentença que decidiu
simultaneamente pelo cancelamento e manutenção de filiação de eleitor
a agremiação partidária.
RELATORA: Juíza Maria Nailde Pinheiro Nogueira
RECORRENTE: Silvestre Neto de Oliveira Mota

ADVOGADO: Rodrigo Cavalcante Dias

Foitaleza/Ce, 21 de outubro de 2008.

MARIA DO LIVRAMENTO GOUVEIA DE ANDRADE

COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA

SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

PAUTA N° 338/08

Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta
pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, os seguintes
processos:

RECURSO ELEITORAL N° 13391 - CLASSE 30

ORIGEM; Marco - CE (88° Zona Eleitoral)

COMPLEMENTO: Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
julgou procedente representação por propaganda eleitoral
extemporânea.

RELATOR; Juiz Jorge Luís Girão Barreto
RECORRENTE: José Grijalma Rocha Silva
ADVOGADOS: Raimundo Augusto Fernandes Neto, Esio Rios Lousada
Neto e Ravenna Fernandes Gomes Mesquita Lima
RECORRIDO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
Diretório Municipal
ADVOGADAS: Josinês Marques de Freitas e Roberta Araújo de Souza

RECURSO ELEITORAL N° 13453 - CLASSE 30

ORIGEM: Aracati - CE (8° Zona Eleitoral)

COMPLEMENTO: Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
julgou parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral
antecipada.

RELATOR: Juiz Anastácio Jorge Matos de Sousa .Marinho
RECORRENTE: Regina Lúcia Cardoso Barbosa
ADVOGADOS: Aline Saldanha de Lima Ferreira Sena, Jamille da Cunha
Gomes, Carlos Eduardo Nunes de Sena e Leonardo Feireira de Almeida

RECORRENTES: Grupo Sinal de Rádio e Televisão e Francisco Tácito
Gomes da Silva (Tácito Forte)
ADVOGADO: Fernando Victor Ponte Laprovitera Teixeira
INTERESSADO: José Augusto Neto

ADVOGADO: José Augusto Neto, em causa própria
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RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral

RECURSO ELEITORAL N° 13489 - CLASSE 30
ORIGEM; Russas - CE (9° Zona Eleitoral)
COMPLEMENTO: Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
julgou procedente representação por propaganda eleitoral
extemporânea.

RELATOR: .Tuiz Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho
RECORRENTES: Raimundo Weber de Araújo e Rádio Araibu FM
ADVOGADA: Denise Moreira de Castro Torquato

RECORRIDO: Partido dos Trabalhadores - PT, Diretório Municipal
ADVOGADO: Francisco Maia Pinto Filho

Fortaleza/Ce, 22 de outubro de 2008.

MARIA DO LIVRAMENTO GOUVEIA DE ANDRADE
COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA
SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

PAUTA N° 339/08

Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta
pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte processo:
RECURSO ELEITORAL N° 14209 - CLASSE 30
ORIGEM: Quixeramobim - CE (11° Zona Eleitoral)
COMPLEMENTO: Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
julgou improcedente representação fundada na violação ao disposto
nos arts. 14 e 17, da Resolução TSE n° 22.718/08.
RELATOR: Juiz Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho
RECORRENTE: Ministério Ptiblico Eleitoral

RECORRIDOS: Edmilson Coneia de Vasconcelos Júnior e Edilberto
FeiTcira da Silva

ADVOGADOS: Carlos Bolívar Pontes Pimentel e Luis Carlos Ferreira
e Silva

Fortaleza/Ce, 22 de outubro de 2008.
MARIA DO LIVRAMENTO GOUVEIA DE ANDRADE

COORDENADORA - COPRO

SANDRA MARA VALE MOREIRA
SECRETÁRIA JUDICIÁRIA

CARTÓRIO DA 117= ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

Protocolo n° 95.152/2008

Representação n° 1568/2008
Representante: Partido Trabalhista Cristão - PTC
Advogado: Rafael Antônio Comparini Driessen
Representada: TV Ceará - Fundação de Teleeducação do Ceará -
FUNTELC

Advogadas: Jany Geyre Feijão Nogueira e Milene de Oliveira Garcia

Ementa: Representação. Televisão. Programa. Entrevista.
Candidatos. Participação. Obrigatoriedade. Impossibilidade. Tratamento
privilegiado. Inocorrência. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE)°

Improcedência da representação.

Cuida-se de uma Representação com pedido de liminar, ajuizada
pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC contra TV Ceará - Fundação
de Teleeducação do Ceará - FUNTELC.

Alega que a representada "transmite , aos domingos, um
programa de entrevistas e reportagens denominado CICLO DE
DEBATES, apresentado pelo Sr. Moacir Maia". E que, no programa
dos dias 31 de agosto e 07 de setembro, "o tema da programação é uma
entrevista gravada com os candidatos à prefeitura de Fortaleza, onde
participam também, como comentaristas, professores e economistas
de renome em nossa cidade".

Acontece que, "os demais candidatos, sequer foram convidados
para participarem do programa e das entrevistas", em desobediência às
disposições contidas no ait. 21 da Resolução n= 22.718/2008, do fSE,
que prevê a vedação a tratamento privilegiado a candidato, partido
político ou coligação.

Por fim, requereu a concessão de provimento liminar, a fim de
determinar a proibição da apresentação do programa marcado para o
dia 07/09, às 19h, e em caso de entendimento diverso, que seja concedido
"o mesmo espaço, o mesmo tempo" e as mesmas condições, concedidas

aos candidatos a serem entrevistados.

Despacho às fls. 09, ordenando a emenda à inicial.
Petição do representante reiterando os termos da presente, e

protestando pela concessão da liminar objetivando determinar à
representada "a conceder o mesmo espaço, o mesmo tempo e nas
mesmas condições que foram concedidos à candidata do PT, para o
candidato da requerente, bem como que a refeiáda entrevista vá ao ar
antes da data da eleição", bem como "que sejam proibidas as
apresentações de novas entrevistas até que seja efetuada a gravação
com o candidato do requerente", às fls. 13/16.

Despacho rejeitando a liminar, às fls. 18/23.
Daí veio a defesa, às fls. 26/32.
Sustentou que a convocação dos candidatos para participar do

programa de entrevistas teve respaldo em decisão prolatada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

E que "não visou em seu programa de entrevista e reportagens
ferir a isonomia dos candidatos ã prefeitura de Fortaleza. Visou
apresentar à população, isonomicamente, as propostas dos candidatos
com reais intenções de vencer a disputa eleitoral, tendo como base as
últimas pesquisas realizadas, ou seja, aqueles com intenção de votos
superior a 5% (cinco por cento) do eleitorado".

Requereu, por fim, a improcedência da representação.
Petição do representante comunicando a interposição de

recurso, às fls. 38/46.
Parecer do Ministério Público, às fls. 48/50.

É o relatório adotado - decido.

No caso, não enxergo violação à regra desenhada no art. 45,
inciso IV, da Lei das Eleições, porquanto, como bem frisou o ilustre ex-
ministro Sepúlveda Pertence, não cabe à "Justiça Eleitoral impor às
emissoras de televisão, ou a qualquer outro veículo de comunicação, a
obrigação de entrevistar esta ou aquela pessoa".

Outro não foi entendimento do Ministro Fernando Neves, ao

apregoar que, "a regra do artigo 45, IV, da Lei 9.504, de 1997, não
assegura idêntico espaço para todos os candidatos na mídia, mas sim
tempo proporcional à participação de cada um no cenário político", E
que "à imprensa compete noticiar o que acontece e é de interesse da
sociedade. Daí porque considero perfeitamente admissível e coerente
que se dedique maior espaço para os candidatos que disputam os primeiros
lugares na preferência popular ou para os fatos que são de maior interesse
para o público em geral. Nenhum candidato deve ser excluído da
cobertura feita pelos veículos de comunicação social, mas ele há de
aparecer conforme o espaço que realmente ocupa no processo eleitoral,
nem mais, nem menos. O respeito ao princípio da igualdade consiste
exatamente em tratar de modo desigual os desiguais. As entrevistas
referidas na petição inicial foram feitas cora os candidatos que, neste
momento, se apresentam com maiores chances de vitória ou de passar
ao segundo lumo" - MC 1066.

A matéria, por sua singeleza, dispensa maior reflexão.
Ante o exposto e mais que dos autos constam, julgo

improcedente a presente representação, mantendo a liminar concedida
às fls, 18/23, o que ora faço por sentença, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.

Publique-se, registre-se e intimem-se.
Fortaleza, CE, 09 de outubro de 2008.

Dr. Emanuel Leite Albuquerque
Juiz Eleitoral da 117= Zona

Cartório da 117= Zona Eleitoral - Fortaleza

Protocolo n" 89.443/2008

Representação n° 1264/2008
Representante: Coligação Fortaleza Cada Vez Melhor
Representante: Luizianne de Oliveira Lins
Advogados: .losé Aroldo Cavalcante Mota, Isabel Cristina Silvestre de
Mota, Rodrigo Cavalcante Dias, Lúcio de Melo Freitas e Erlon
Albuquerque de Oliveira
Representada: Coligação Fortaleza em Movimento
Representada: Pattícia Lúcia Saboya Gomes
Advogados; Carlos Monteiro, Cynara M. R. Monteiro,
Djalma Pinto e Edson Luis Monteiro Lucas

Representação Judicial, Propaganda em bloco. Tracagem ou montagem.
Utilização. Ausência. Eleições. Completude. Pedido. Perda do objeto.
Extinção.
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Uso de expressões defesas na Lei 9.504/97 e na Resolução n° 22.718/
2008 do TSE. Procedência em parte para manter a liminar deferida.

Cuida-se de uma Representação com pedido de liminar, ajuizada
pela Coligação 'Fortaleza Cada Vez Melhor' e Luizianne de Oliveira

Lins contra a Coligação 'Fortaleza em Movimento' e Patrícia Lúcia

Saboya.
Alegam que na data de 29 de agosto, por meio de inserções

veiculadas no horário eleitoral gratuito no rádio, nos blocos matutino
e vespertino, "as representadas utilizaram-se de um jogo de palavras
que cria um conceito e imagem dos fatos sabidamente invendicos que
inclusive configura, ato difamatório e injurioso", com o propósito de
"induzir o eleitor em eiTO e criar pânico na opinião pública".

Disseram, ainda, que "a citada irregularidade consiste na
attibuição de fatos sabidamente inverídicos, inclusive dizendo que se
trata de uma ameaça a todos, que a história da ora representante não é
transparente, que houve um abandono da mesma nas políticas públicas
e mais, que é uma censuradora e que não cutnpre com suas promessas".

E que tal propaganda "gera desequilíbrio do pleito" porque se
utiliza de prática proibida na legislação eleitoral de vez que "provoca
sentimentos passionais e insufla emoções de forma negativa, em cima
de fatos distorcidos e invertendo a verdade com o fito uníssono de

prejudicar os ora representantes".
Disseram, a mais, que esta propaganda "por meio de rádio com

montagem da voz de um narrador e a fala da patrícia produzindo
efeitos degradatites", ofende à norma escrita no inciso III, do ait. 32,
da Resolução TSE 22.718/2008.

Por fim, requereram a concessão de provimento liminar para
que as representadas se abstenhara de, sob pena de desobediência,
"veicular nos blocos de rádio pertinente à propaganda eleitoral gratuita
na forma degradante acima demonstrada e de montagem e ou trucagem
com o fim de difamar e injuriar, criando sentimentos passionais na
forma dos arts. 36 a 38 da Res. 22718, bem como cessem, de pronto,
a exibição da peça publicitária objeto desta representação", bem como
a notificação das redes de rádio para, de igual modo. fazer cessar a
veiculaçâo desta propaganda, e ao final, procedência da representação,
com a confirmação da linúnar requestada.

Daí veio a defesa, às fls. 23/27.

Sustentaram que não há na veiculaçâo da propaganda a
utilização de montagem ou trucagem e que "não condiz com a realidade
a assertiva contida na exordial de que os fatos comentados, no programa
de rádio da Coligação representada, são inverídicos. A vida particular
da promovida foi proibida efetivamente de ser levada ao ar. Sequer sua
foto, ao lado do ex-marido, pode ser veiculada. Sua condição de 'Vice-
líder do Presidente Lula no Senado foi literalmente desconstituída".

E mais "o conteúdo do programa de rádio veiculado é
inquestionavelmente verdadeiro. Traduz fato público e notório,
veiculado pela mídia, sem trucagem ou montagem, não podendo assim,
sofrer qualquer restrição".

Por fim, suplicaram pelo indeferimento da liminar e pela
improcedência da representação.

Concessão parcial da liminar, às fls. 38/40.
Cópia fotostática do Recurso da decisão linúnar, às fls. 48/67.

Despacho de admissibilidade, às fls. 103. Contra-razões, às fls. 105/
112. Despacho ordenando a remessa do recurso ao TRE, às fls. 113.

Ofício do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, às fls. 116/118.

Parecer do Ministério Público Eleitoral, às fls. 120/124.
E o relatório adotado - decido.

Vislumbro, como disse no despacho concessivo de liminar,
ofensas à legislação eleitoral nas expressões "candidata das promessas
não cumpiidas" e "candidata das promessas", veiculadas com propósitos
trocistas.

Ante o exposto e tnais que dos autos constam, julgo procedente
em parte a presente ação, tão-somente para confirmar os efeitos da

liminar concedida apenas com o propósito de ordenar que os
representados se abstenham de veicular na propaganda eleitoral as
expressões "candidatas das promessas não cumpridas" e "candidata das
promessas", sob pena de pagamento de 30 (trinta) dias multa por cada
propaganda veiculada.

Diante da completude das eleições logo no primeiro turno,
considero, quanto ao outro pedido (uso de trucagem ou montagem),
extinto o feito, pela perda do objeto.

Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Fortaleza, CE, 15 de outubro de 2008.

Dr. Emanuel Leite Albuquerque
Juiz Eleitoral da 117' Zona

CARTORIO DA 117' ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

Protocolo n° 105.438/2008

Representação n° 2199/2008
Representante: Coligação "Fortaleza em Movimento"
Advogados: Carlos Monteiro, Cynara M. R. Monteiro, Djalma Pinto
e Edson Luis Monteiro Lucas

Representada: Luizianne de Oliveira Lins
Advogados: José Aroldo Cavalcante Mota, Isabel Cristina Silvestre
de Mota, Rodrigo Cavalcante Dias, Lúcio de Melo Freitas e Erlon
Albuquerque de Oliveira

Ementa: Representação. Propaganda. Horário eleitoral gratuito.
Inserção. TV. Vídeo. Logomarca do Governo Federal. Proibição.
Procedência da representação para confirmar a liminar concedida.

Cuida-se de uma Representação com pedido de liminar, ajuizada
pela Coligação "Fortaleza em Movimento" contra Luizianne de Oliveira
Lins".

Alega que a representada transgride a regra do art. 242 do
Código Eleitoral de vez que exibe no programa em bloco e em inserções,
mensagem do Presidente Lula "gravada em setembro de 2007, em
Fortaleza, num contexto que nada tinha a ver com as eleições de 2008,
empregando meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais".

Disse, ainda, que "a promovida tenta passar ao eleitorado a
falsa idéia de que o Presidente se referia às críticas lançadas à sua
administração nas eleições de 2008. Nada tem a ver suas declarações
com o pleito de 2008. Em relação à atual disputa, como é público e
notório, o Presidente ficou distante. Não se envolveu, acertadamente,

para não criar fissuras na base de que necessita para governar".
Disse, também, que a propaganda veiculada é ilegal, porque

viola as disposições do art. 73, inciso I, da Lei 9.504/97 ao associar "à
ação governamental estampada que se acha ao fundo de sua imagem, o
logotipo do Governo Federal, com o símbolo da campanha do PAC".

E que "ao passar ao eleitor uma gravação de 2007, como
referindo-se às eleições de 2008, a promovida mais uma vez demonstra
falta de compromisso com a transparência, com a verdade que deve
pautar a atuação política e sobretudo com a normalidade do processo
eleitoral".

Por fim, protestou pela concessão da liminar, com o propósito
de determinar "que as promovidas se abstenham de utilizar a imagem
levada ao ar do Presidente Lula, no DVD em anexo, posto conter
propaganda do Governo Federal ao fundo de sua imagem, proibindo a
sua utilização no programa em bloco e nas inserções", a notificação
das promovidas para informar como obtiveram as imagens, cora
logotipo ao fundo do Governo Federal, a comprovar tratar-se de evento
promovido pelo Governo Federal, portanto, sem qualquer conotação
eleitoral", e ao final, julgamento favorável da representação, com a
confirmação da liminar e aplicação das sanções previstas no art. 73, §
4°, da lei das eleições "por utilização de bem público".

Concessão da liminar, às fls. 15/17.

Daí veio a defesa, às fls. 70/76.

Sustentou que "o que efetivamente ocorreu no caso sob ataque
foi a reprodução, no horário destinado à propaganda da Coligação
Fortaleza Cada Vez melhor, na modalidade de inserções, de peça
publicitária contendo depoimento do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, contudo sem caracterizar a veiculaçâo de gravações externas,
seguido de fotos da candidata representada e o Presidente".

E que "como facilmente observado, nenhum bem móvel ou
imóvel pertencente aos entes citados foi utilÍ7.ado em favor da campanha
eleitoral da candidata representada. A simples aparição de símbolo do
Governo Federal na propaganda guerreada não pode ser confundida
com a utilização de bem público em prol de campanha eleitoral, mesmo
porque o refeiido logotipo não se trata de um bem móvel ou imóvel".

Por fim, suplicou pela improcedência da representação.
Cópia fotostática do Recurso da decisão liitúnar, às fls. 35/42.

Despacho de admissibilidade, às fls. 77, ordenando, ainda, a intimação
para oferecimento de contra-razões e a remessa do recurso ao egrégio
TRE. Contra-razões, às fls. 80/86.

Parecer do Ministério Público, às fls. 95/98.

E o relatório adotado - decido.

Como disse no despacho concessivo de liminar, é vedada pela
Resolução n° 22.718/2008 e pela Lei n" 9.504/97, a divulgação do
vídeo acostado às fls. 11 (onze), porque o mesmo contém a logomarca
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do Governo Federal "Brasil Um País de Todos", embora não conste o
símbolo da campanha do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC).

Ante o exposto e mais que dos autos constam, julgo procedente
a presente ação, tão-somente para confirmar os efeitos da liminar
concedida apenas com o propósito de ordenar à representada que se
abstenha de veicular a inserção objeto desta representação, sob pena de
pagamento de multa no valor de RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Publique-se, registre-se e intimem-se.
Arquivem-se, após o trânsito em julgado.
Fortaleza, CE, 15 de outubro de 2008.

Dr. Emanuel Leite Albuquerque
Juiz Eleitoral da 117" Zona

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Justiça Eleitoral

JUÍZO DA 117a. ZONA
EDITAL DE NOMEAÇÃO

Edital no. 043/2008

0(A) DR(A). EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE,
JUIZ(A) ELEITORAL DA 117a. ZONA DE FORTALEZA, ESTADO
DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC...

Faz saber, aos que o presente edital virem ou dele notícias
venham a ter, que este Juízo, fundamentado nos artigos 10, parágrafo
1° e 3° da Resolução 22.712/08, designou o local de Justificativa de
Votos, e nomeou os servidores abaixo para comporem a respectiva
Mesa Receptora de Justificativa, os quais deverão comparecerem no
dia 26/10/2008, às 07:00 horas, a fim de assumirem as suas funções.

MUNICÍPIO:

13897 - FORTALEZA

LOCAL DE VOTAÇÃO:

LOCAL DE JU.ST1FICATIVA - ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
GAL EUDORO CORREIA

. RUA JUXIO BRAGA S/N

PARANGABA 60720-640

SERVIDORES DA 117» ZONA QUE IRÃO COMPOR A MESA
RECEPTORA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL:

SEÇÃO:

MEMBRO(S):

LIDUINA MATOS MOURÃO - MATRÍCULA N° 69.156
FRANCISCO EDUARDO MATOSO RANGEL DE SOUZA -
MATRÍCULA N" 71.627

ZULEIKA STAEL PESSOA CATUNDA - MATRÍCULA N° 73.913
ERNANI MENEZES DE FREITAS FILHO - MATRÍCULA N° 69.202

Dado e passado neste município de FORTALEZA, ao(s) 22
dias do mês de outubro do ano de 2008.

Eu,

(EDUARDO ANTÔNIO NORBERTO FEITOSA), chefe de cartório
desta Zona, subscrevo.

EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE
Juiz(a) Eleitoral da 117a. Zona
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Edifado ® impresso no DGEP - Divisão de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos Tribunal de Justifa

do Estado do Ceará

✩

✩

✩

NÚCLEO D£ CRIAÇÕES-,

WELLINÔTON Forte M. Filho

Manoel ERNÓôENES Montenegro Silva
Francisco ôLAYPSON do Nascimento

José RAIMUNDO Rodrigues Maia
Maria VILANI de Vasconcelos

SETOR DE IMPRESSÃO.
ôERMANO Marques dos Santos
Francisco NICêLIO Cavalcante Mota
ROBERTO Severiano Bomfim

HARIMILTON Gonçalves Vieira
COORDENADORA CONCEIÇÃO de Maria C. P. Linhares
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