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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE tornar 
sem efeito o despacho da Presidência datado de 27 de outubro de 2009, publicado no Diário da Justiça do dia 30 de outubro de 
2009, conforme consta do Processo Administrativo nº 14125-19.2009.8.06.0000, através do Expediente nº 78/2009, no valor de 
R$ 324.298,34 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), bem como reconhecer 
a dívida de exercício anterior no valor de R$ 154.778,75 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e 
setenta e cinco centavos) a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas, a título de indenização referente aos períodos de férias não 
usufruídas, nos termos das decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em favor de Águeda Passos  Rodrigues Martins.

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos  28  dias do mês 
de maio de 2010.

Desembargador ERNANI BARREIRA PORTO
PRESIDENTE

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA Nº 62/2010
RH – Fortaleza, 01 de junho de 2010
PROCESSO Nº 3968-50.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): JOSÉ MAURO LIMA FEITOSA
JUIZ(A): DE DIREITO TITULAR DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA  COMARCA 

DE JUAZEIRO DO NORTE  
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 1.470,42 (um mil, 

quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), referente às diárias, por ter auxiliado os serviços judiciários da 4ª Vara 
da Comarca de Crato, no mês de dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 3968-50.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A):  JOSÉ MAURO LIMA FEITOSA
JUIZ(A): DE DIREITO TITULAR DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA 

DE JUAZEIRO DO NORTE  
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 92,40(noventa e dois 

reais e quarenta centavos), referente à  indenização de transporte, por ter auxiliado os serviços judiciários da 4ª Vara da 
Comarca de Crato, no mês de dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 4299-32.2010.8.06.0000
NTERESSADO(A): RENATO ESMERALDO PAES
JUIZ(A): SUBSTITUTO AUXILIAR  DA COMARCA DE NOVA OLINDA 
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 2.654,92 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente às diárias, por ter participado do III Curso de 
Formação de Juizes substitutos,  na Comarca de Fortaleza, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº  4299-32.2010.8.06.0000
NTERESSADO(A): RENATO ESMERALDO PAES
JUIZ(A): SUBSTITUTO AUXILIAR DA COMARCA DE NOVA OLINDA
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 5.358,64 (cinco mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente à indenização de transportes, por ter participado do 
III Curso de Formação de Juizes substitutos,  na Comarca de Fortaleza, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2009.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº  5518-80.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A):  FABRÍCIO VASCONCELOS MAZZA
JUIZ(A): DE  DIREITO TITULAR DA COMARCA DE SOLONÓPOLE
ASSUNTO: SOLICITA  PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 1.680,00 (um mil, 

seiscentos e oitenta reais), referente às diárias, relativas à participação no II Curso de Formação Inicial de Juizes Substitutos, 
realizado pela ESMEC,  nos meses de maio, junho e julho de 2008. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 5518-80.2010.8.06.0000
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INTERESSADO(A):  FABRÍCIO VASCONCELOS MAZZA
JUIZ(A): DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE SOLONÓPOLE
ASSUNTO: SOLICITA  PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$3.402,56(três mil, 

quatrocentos e dois reais e cinquante e seis centavos), referente  à indenização de transporte, relativo à participação no II Curso 
de Formação Inicial de Juizes Substitutos,  realizado pela ESMEC, nos meses de maio, junho e julho de 2008.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 508-55.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): ANTÔNIO FRANCISCO PAIVA
JUIZ(A) DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ITAPAJÉ
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 798,16 (setecentos e 

noventa e oito reais e dezesseis centavos), referente às  diárias, por ter respondido pelos serviços judiciários pertencentes à 
Comarca vinculada de Tejuçuoca, no mês de dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº  508-55.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): ANTÔNIO FRANCISCO PAIVA
JUIZ(A) DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ITAPAJÉ
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 518,56(quinhentos e 

dezoito reais e cinquanta e seis  centavos), referente à indenização de transporte, por ter respondido pelos serviços judiciários 
pertencentes à Comarca vinculada de Tejuçuoca, no mês de dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº  1609-30.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): TÁCIO GURGEL BARRETO
JUIZ(A) SUBSTITUTA TITULAR DA COMARCA DE CRUZ
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 1.137,48(um mil, cento e 

trinta e sete reais e quarenta e oito centavos ), referente às diárias, relativas à participação no III Curso de Formação Inicial de 
Juizes Substitutos, realizado pela ESMEC,  nos meses de novembro e dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº  1609-30.2010.8.06.0000 
INTERESSADO(A):  TÁCIO GURGEL BARRETO
JUIZ(A):  SUBSTITUTA TITULAR DA COMARCA DE CRUZ
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 1.088,22(um mil,oitenta 

e oito reais e vinte e dois  centavos), referente à indenização de transporte, relativo à participação no III Curso de Formação 
Inicial de Juizes Substitutos, realizado pela ESMEC, nos meses de novembro e dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 3864-58.2010.80.6.0000
INTERESSADO(A): JOSÉ MAURO LIMA FEITOSA
JUIZ(A): DE DIREITO TITULAR DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA 

DE JUAZEIRO DO NORTE 
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$1.680,48 (um mil, 

seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), referente às diárias, por ter auxiliado nos serviços judiciários da 4ª Vara  
da Comarca de Crato, no mês de novembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 32272-59.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): ANA CELINA  MONTE STUDART GURGEL
JUIZ(A): SUBSTITUTA TITULAR DA COMARCA DE  CATARINA
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 568,74 (quinhentos e 

sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente às diárias, relativas à participação no III Curso de Formação Inicial 
de Juizes Substitutos,  realizado pela ESMEC,  nos meses de  novembro e dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 32272-59.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): ANA CELINA  MONTE STUDART GURGEL
JUIZ(A):  SUBSTITUTA TITULAR DA COMARCA DE CATARINA 
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 1.114,68(um mil, cento 

e quatorze reais e sessenta e oito centavos), referente  à indenização de transporte,  relativo à participação no III Curso de 
Formação Inicial de Juizes Substitutos, realizado pela ESMEC,  nos meses de  novembro e dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 31489-67.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A): DANIELA LIMA DA ROCHA
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JUIZ(A):DE DIREITO AUXILIAR TITULAR DA 4ª ZONA DA COMARCA DE RUSSAS
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 798,19(setecentos e 

noventa e oito reais e dezenove centavos), referente às diárias, por ter atuado nos feitos jurisdicionais  pertinentes às Comarcas 
de Icapuí, Ibicuitinga,Jaguaretama, vinculada de Jaguaribara, Jaguaribe, Iracema e Quixeré, durante os mês de dezembro de 
2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em  28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 31489-67.2010.8.06.0000
INTERESSADO(A):  DANIELA LIMA DA ROCHA
JUIZ(A): DE DIREITO AUXILIAR TITULAR DA 4ª ZONA DA COMARCA DE RUSSAS
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 767,20(setecentos e 

sessenta e sete reais e vinte centavos), referente  à indenização de transporte, por ter atuado nos feitos jurisdicionais pertinentes 
às Comarcas de Icapuí, Ibicuitinga,Jaguaretama, vinculada de Jaguaribara, Jaguaribe, Iracema e Quixeré, durante o mês de 
dezembro de 2009.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE
PROCESSO Nº 32541-35.2009.8.06.0000
INTERESSADO(A): CARLOS ALBERTO CIRINO DA SILVA
SARGENTO PM
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO
Defiro o pedido e reconheço a dívida de exercício anterior autorizando o pagamento no valor de R$ 1.546,59(um mil, 

quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referente à diferença de Gratificação de Representação de 
Gabinete, relativa às  férias e 13º salário proporcional.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, em 28 de maio de 2010.
Des. Ernani Barreira Porto, Presidente do TJCE

EDITAIS, AVISOS E PEDIDOS DE VISTA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2010

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará torna público que, em razão de conveniência 
administrativa, fi ca sem efeito a publicação constante do Diário da Justiça do Estado do Ceará nº 101 do dia 1º de junho de 2010, à 
página 07, referente à sessão de abertura da Tomada de Preços Nº 06/2010, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é “Serviços de 
engenharia englobando a reforma de 16 varas e implantação da 10ª unidade do Juizado Especial Cível e Criminal-JECC no 
Fórum Clóvis Beviláqua, localizado nesta capital Cearense e serviços afi ns”.

Fortaleza-CE, 02 de junho de 2010.

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANTÃO JUDICIÁRIO

ESCALA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO 2.º GRAU

DIA 05 DE JUNHODE 2010 (SÁBADO)

PLANTONISTA: DES. RAIMUNDO EYMARD RIBEIRO DE AMOREIRA  
ASSESSORES DESIGNADOS:  – NO GABINETE DO TRIBUNAL – DE 12:00 AS 18:00. 

SECRETÁRIA AD HOC: MARIA DO SOCORRO PORTELA ALVES DO RÊGO –  MAT.201094 

OF. DE JUSTIÇA: DANILO LIMA FALÇÃO –  MAT.26052

MOTORISTA: JOSÉ AFRÂNIO FERNANDES DE MELO – MAT.93340

PLANTONISTA DA INFORMÁTICA: LUCAS SANTOS GOMES – MAT. 400041 – NO TRIBUNAL.  

DIA 06 DE JUNHO DE 2010 (DOMINGO)

PLANTONISTA: DES. ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
ASSESSORES DESIGNADOS: DR. CRISTIANO BATISTA DA SILVA  – MAT.5030 e DRA. RITA EDLEUSA CORREIA 

BATISTA – MAT. 11936 – FONE: 3207-7228 / 3207-7226  – NO GABINETE DO TRIBUNAL – DE 12:00 AS 18:00. 

SECRETÁRIO AD HOC: PAULO ADRIANO SIQUEIRA BRAGA – MAT.200901. 

OF. DE JUSTIÇA: WANDERVAL TAVARES DE SOUZA – MAT.235 
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MOTORISTA: JOSÉ AFRÂNIO FERNANDES DE MELO – MAT.93340

PLANTONISTA DA INFORMÁTICA:  LUCAS SANTOS GOMES – MAT. 400041 – NO TRIBUNAL.    

PLANTÃO PUBLICADO EM OBEDIÊNCIA A RESOLUÇÃO Nº 71, DE 31/03/2009 DO CNJ, PUBLICADA NO D.J. DE 
03/04/2009.

ENDEREÇO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, s/n – Cambeba – 1º andar  -  Fone / fax: (85) 3216.2607

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATO NORMATIVO Nº 001/2010

ESTABELECE NORMAS PARA A NUMERAÇÃO DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ SEGUNDO 
A ORDEM CRONOLÓGICA DE CRIAÇÃO DOS CARGOS DE PROCURADOR DE JUSTIÇA E NUMERA OS CARGOS ATUAIS.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 31, VI, da Lei Complementar 
Nº 72, de 12 de dezembro de 2008, Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará observando a necessidade 
de numerar as Procuradorias de Justiça segundo a ordem cronológica de criação dos respectivos cargos de Procurador de 
Justiça, conforme proposição da Procuradora-geral de Justiça,

RESOLVE editar o ATO NORMATIVO 001/2010 nos seguintes termos: 

Art. 1º As Procuradorias de Justiça do Estado do Ceará são Órgãos da Administração do Ministério Público com cargos de 
Procurador de Justiça, assessores, estagiários e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções atribuídas em lei.

Art. 2º As Procuradorias de Justiça serão numeradas segundo a ordem cronológica de criação dos respectivos cargos de 
Procurador de Justiça.

§ 1º – A numeração dos cargos de Procurador de Justiça deverá considerar como marco cronológico inicial a Lei Estadual Nº 
10.675, de 08 de julho de 1982, em cujas disposições finais criaram os primeiros dezessete cargos de Procurador de Justiça, e 
a lista de antiguidade dos Procuradores de Justiça publicada após a edição de citada lei.

§ 2º Os cargos de Procurador de Justiça criados após a edição da lei estadual retro nomeada deverão ser numerados 
obedecendo numeração em ordem crescente, a partir da ordem inicial e  segundo a data de criação de cada cargo, da seguinte 
forma:

I – oito cargos criados na Lei Estadual Nº 11.754, de 14 de novembro de 1990;

II – seis cargos criados na Lei Estadual Nº 12.372, de 29 de novembro de 1994;

III – dezesseis cargos criados na Lei Estadual Nº 14.435, de 06 de agosto de 2009.

§ 3º As listas de antiguidade de Procurador de Justiça de cada ano em que se deu a criação dos cargos de Procurador de 
Justiça deverá orientar a atualização da respectiva Procuradoria de Justiça.

Art. 3º Fica aprovado o anexo único do presente Ato Normativo, referente à numeração dos  cargos atuais de Procurador de 
Justiça. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

 PLENÁRIO DE SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 
28 de abril de 2010.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues
Procuradora de Justiça

Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins
Procuradora de Justiça

Osemilda Maria Fernandes de Oliveira
Procuradora de Justiça
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Marylene Barbosa Nobre
Procuradora de Justiça

Rita Maria de Vasconcelos Martins
Procuradora de Justiça

Francisca Idelária Pinheiro Linhares
Procuradora de Justiça

Maria Perpétua Nogueira Pinto
Procuradora de Justiça

Eliani Alves Nobre
Procuradora de Justiça

Rosemary de Almeida Brasileiro
Procuradora de Justiça

José Maurício Carneiro
Procurador de Justiça

José Valdo Silva
Procurador de Justiça

Oscar d’Alva e Souza Filho
Procurador de Justiça

Carmem Lídia Maciel Fernandes
Procuradora de Justiça

Francisco Gadelha da Silveira
Procurador de Justiça

Vera Lúcia de Carvalho Brandão
Procuradora de Justiça

Zélia Maria de Moraes Rocha
Procuradora de Justiça

Sheila Cavalcante Pitombeira
Procuradora de Justiça

João Batista Aguiar
Procurador de Justiça

Maria Neves Feitosa Campos
Procuradora de Justiça

Paulo Francisco Banhos Ponte
Procurador de Justiça

Maria Magnólia Barbosa da Silva
Procuradora de Justiça

Benon Linhares Neto
Procurador de Justiça

Marcos Tibério Castelo Aires
Procurador de Justiça

Maria de Fátima Soares Gonçalves
Procuradora de Justiça

Emirian de Sousa Lemos
Procuradora de Justiça

Luiz Eduardo dos Santos
Procurador de Justiça

Roza Lina do Nascimento Maia
Procuradora de Justiça

Maria Fátima Franco Ribeiro
Procuradora de Justiça



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

7Disponibilização: Sexta-feira, 4 de Junho de 2010 Fortaleza, Ano I - Edição 2

Lúcia Maria Bezerra Gurgel
Procuradora de Justiça

Maria José Marinho da Fonseca
Procuradora de Justiça

Manuel Lima Soares Filho
Procurador de Justiça

Vanja Fontenele Pontes
Procuradora de Justiça

Ana Lúcia Ponte Marques
Procuradora de Justiça

Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva
Procuradora de Justiça

José Wilson Sales Júnior
Procurador de Justiça

Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro
Procuradora de Justiça

ANEXO ÚNICO
Numeração das Procuradorias de Justiça
1ª Procuradoria de Justiça – Roza Lina do Nascimento Maia
2ª Procuradoria de Justiça - José Maurício Carneiro
3ª Procuradoria de Justiça- Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
4ª Procuradoria de Justiça- João Batista Aguiar
5ª Procuradoria de Justiça- José Valdo Silva
6ª Procuradoria de Justiça- Paulo Francisco Banhos Ponte
7ª Procuradoria de Justiça- Marcos Tibério Castelo Aires
8ª Procuradoria de Justiça- Sheila Cavalcante Pitombeira
9ª Procuradoria de Justiça- Osemilda Maria Fernandes de Oliveira
10ª Procuradoria de Justiça- Vanja Fontenele Pontes (removida após aposentadoria do Dr. Benjamin Pacheco)
11ª Procuradoria de Justiça- Marylene Barbosa Nobre
12ª Procuradoria de Justiça- Rosemary de Almeida Brasileiro
13ª Procuradoria de Justiça- Luiz Eduardo dos Santos
14ª Procuradoria de Justiça- Carmem Lídia Maciel Fernandes
15ª Procuradoria de Justiça- Maria Fátima Franco Ribeiro
16ª Procuradoria de Justiça- Eliani Alves Nobre
17ª Procuradoria de Justiça- Maria Neves Feitosa Campos
18ª Procuradoria de Justiça- Maria Perpétua Nogueira Pinto
19ª Procuradoria de Justiça- Benon Linhares Neto
20ª Procuradoria de Justiça- José Gonçalves Monteiro
21ª Procuradoria de Justiça- Oscar d’Alva e Souza Filho
22ª Procuradoria de Justiça- Maria Luiza Fontenele de Paula Rodrigues
23ª Procuradoria de Justiça- Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins
24ª Procuradoria de Justiça- Vera Lúcia de Carvalho Brandão
25ª Procuradoria de Justiça- Emirian de Sousa Lemos
26ª Procuradoria de Justiça- Zélia Maria de Morais Rocha
27ª Procuradoria de Justiça- Francisca Idelária Pinheiro Linhares
28ª Procuradoria de Justiça- Francisco Gadelha da Silveira
29ª  Procuradoria de Justiça- Maria de Fátima Soares Gonçalves
30ª Procuradoria de Justiça- Rita Maria de Vasconcelos Martins
31ª Procuradoria de Justiça - Maria Magnólia Barbosa da Silva
32ª Procuradoria de Justiça - Manuel Lima Soares Filho
33ª Procuradoria de Justiça - Lúcia Maria Bezerra Gurgel
34ª Procuradoria de Justiça- (Vanja Fontenele Pontes – removida para 10ª Procuradoria de Justiça)
35ª Procuradoria de Justiça- Maria José Marinho da Fonseca
36ª - Procuradoria de Justiça - José Wilson Sales Júnior
37ª Procuradoria de Justiça - Ana Lúcia Ponte Marques
38ª Procuradoria de Justiça- Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro
39ª Procuradoria de Justiça- Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva
40ª  Procuradoria de Justiça -  aguardando provimento
41ª  Procuradoria de Justiça -aguardando provimento
42ª  Procuradoria de Justiça - aguardando provimento
43ª  Procuradoria de Justiça - aguardando provimento
44ª  Procuradoria de Justiça- aguardando provimento
45ª  Procuradoria de Justiça- aguardando provimento
46ª  Procuradoria de Justiça - aguardando provimento
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47ª  Procuradoria de Justiça - aguardando provimento

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-000.451-1
Reclam1ante: ANTONIO MELO DA SILVA 
Infratores: COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação do Sr. Antônio Melo 

da Silva, sob alegativa que no dia 22/02/2007, adquiriu um colchão casal da marca ORTOBOM, modelo D-45, junto às lojas 
RABELO; que o vendedor de nome Raimundo Josimar lhe disse que o colchão de modelo D-33 custaria 10 (dez) parcelas de 
R$ 39,90 e que o colchão de modelo D-45 sairia por 10 (dez) parcelas de R$ 50,65; contudo, ainda que tenha optado pelo de 
modelo D-45, lhe foi entregue um colchão de modelo D-33, sendo-lhe cobradas, conforme carnê do BANCO FINASA, 10 (dez) 
parcelas de R$ 50,65. Assim, requer, o consumidor, a imediata entrega do colchão adquirido junto à respectiva loja no modelo 
correto (D-45), uma vez que está sendo cobrado por este, além de ter recebido um produto inferior e danificado. Requer, ainda, 
aditivo contratual para postergar os vencimentos das parcelas, pois não recebeu, ainda, o produto efetivamente adquirido. 

O reclamante promoveu a juntada da nota fiscal (fls. 06), confirmando o alegado, tendo reafirmado seu pleito na audiência 
ocorrida em 11.06.2007 às 12:00 horas (fls. 15). No entanto, a demandada, mesmo devidamente notificada (fls. 09/10), não 
compareceu a audiência realizada no setor de conciliação. Recusando-se a atender o pleito autoral,  apesar de o consumidor 
está amparado pelo disposto nos artigos  4º, I; 6º, III, IV e VI; 14; 35, I; 39, II do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 
13, XXIV do Decreto nº 2.181/97.

Pelo representante da empresa BANCO FINASA S/A, foi dito na audiência que sua empresa é mera financiadora da compra, 
tendo procedido de acordo com as informações recebidas pela loja vendedora, no caso a RABELO, informando, ainda, que 
alteração das parcelas somente pode ser feita mediante anuência da loja. 

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. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, elenca o rol dos direitos básicos do 
consumidor, faz menção aos incisos IV e VI, ipsis litteris:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[…]
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
[...]
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
De acordo com o art. 35 do CDC, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 
[...]
I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 

proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

[...]
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades estoque, e, ainda, de 

conformidade como os usos e costumes; 
Em contrapartida, de seu múnus transcrever o conteúdo do art. 13, inciso XXIV do Decreto nº 2.181/97: 
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Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:
[...]
XXIV – deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso, ou restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, 
a critério do consumidor;

O consumidor, como se observa nos autos, optou pela entrega do colchão que lhe foi ofertado no ato da compra. A reclamada, 
apesar de ciente da nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema. Muito pelo contrário nem compareceu 
a audiência marcada no setor de conciliação. O fato é que houve uma infringência visível ao CDC e como tal, o fornecedor 
encontra-se passível de sanção. Decisões judiciais corroboram com esse entendimento:

CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – PUBLICIDADE – OFERTA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO 
FORNECEDOR. O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 
relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos 
consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier 
a ser celebrado. Constatado pelo Eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu a 
entrega de veículo objeto de contrato de compra e venda firmado entre o consumidor e uma de suas concessionárias, submete-
se ao cumprimento da obrigação nos exatos da oferta apresentada. Diante da declaração de falência da concessionária, a 
responsabilidade pela informação  ou publicidade divulgada recai integralmente sobre a empresa fornecedora (STJ – 3.ª T. - 
Resp 363939/MG – rel. Min. Fátima Nancy Andrighi – j. 04.06.2002).

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
 De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos I, II e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 
2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita em 
atender os apelos da reclamante, e, ser reincidente.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a reclamada sanção 
pecuniária no valor de 2.000 (dois mil) UFIRCES, por infração aos arts.  4º, I; 6º, III, IV e VI; 14; 35, I; 39, II do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e art. 13, XXIV do Decreto nº 2.181/97, com fulcro no que dispõe o art.56, inciso I, c/c o art.57,§ único do 
CDC, c/c a súmula n° 01 da JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) 
corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar 
nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL BANCO (Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada não apresente recuso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de pagamento 
da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

Tornando-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.

Intime-se a infratora e seus respectivos advogados.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-002.109-7
Reclam1ante: ESMERALDA CORREA DA MOTA E SOUZA
Infratores: CENTRO LASER OCULAR CLDO LTDA
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação da Sra. Esmeralda 

Corréa da Mota e Souza, sob alegativa que ter realizado duas cirurgias, a primeira no dia 02/03/2007 e a segunda em 
09/03/2007, junto à empresa ora demandada, perfazendo um implante de lente intra-ocular, mediante autorização de seu plano 
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de saúde UNIMED; contudo ao buscar o ressarcimento da aquisição do produto (lente) a UNIMED negou-lhe sob a alegativa de 
que a nota fornecida pela clínica é de serviço, quando deveria ser de venda de produto. Assim, o(a) consumidor, ao requerer 
junto à reclamada CLDO, a emissão de nota fiscal de venda do produto, teve seu pedido negado. Diante deste contexto, o(a) 
consumidor(a) solicitou a devida emissão da nota fiscal da aquisição da lente. 

A reclamante reafirmou seu pleito na audiência ocorrida em 17.08.2007 às 09:00 horas (fls. 13). No entanto, a demandada, 
mesmo devidamente notificada (fls. 09/10), não compareceu a audiência realizada no setor de conciliação, recusando-se a 
atender o pleito autoral, apesar de o consumidor está amparado pelo disposto nos artigos 4º, I; 6º, III; 14, § 1º, I; 39, II e V do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

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 representante legal ao final assinado:

A priori, vale ressaltar que foi garantido aos reclamados, já que estes foram devidamente notificados de todos os atos 
processuais, o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme prevê o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, 
in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (grifei)
(...)”
Ficou constatada a revelia do reclamado, mostrando-se em todo o curso do processo, nos moldes do contraditório e ampla 

defesa, para que este se manifestasse acerca das alegações que foram lhe imputadas.
O art. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos  esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, elenca o rol dos direitos básicos do 
consumidor, faz menção aos incisos IV e VI, ipsis litteris:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – modo de seu fornecimento;
À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 

proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

[...]
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 

conformidade com os usos e costumes;
[...]
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
A consumidora, como se observa nos autos, optou pela devida entrega da nota fiscal. A reclamada, apesar de ciente da 

nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema. Muito pelo contrário nem compareceu a audiência realizada 
no setor de conciliação, para tentou discutir a situação e encontrar forma menos onerosa de resolver o impasse da relação de 
consumo. O fato é que houve uma infringência visível ao CDC e como tal, o fornecedor encontra-se passível de sanção. 
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3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos II e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 
2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita em 
atender os apelos da reclamante.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a reclamada sanção 
pecuniária no valor de 50.000 (cinqüenta mil), por infração aos arts. 4º, I; 6º, III; 14, § 1º, I; 39, II e V da Lei n° 8.078/90, com 
fulcro no que dispõe o art. 56, inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n° 01 da JURDECON. Informo ainda, que o 
valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada CENTRO LASER OCULAR CLDO LTDA  para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 
30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada não apresente recuso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de pagamento 
da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

Tornando-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.

Intime-se a infratora desta decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-002.333-
Reclam1ante: MARCOS ANTÔNIO AMORA CAMPOS TINDO
Infratores: ODONTO SYSTEM
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação do Sr. Marcos 

Antônio Amora Campos Tindo, sob a alegativa de que no dia 04 de janeiro de 2007 firmou contrato de nº 29.078 de prestação de 
serviços de assistência odontológico com a reclamada Odonto System. Embora a reclamada tenha confirmado ao consumidor 
que este receberia seu cartão de plano odontológico e seu manual de rede credenciada em 15 (quinze) dias após a assinatura do 
referido contrato, aquela indevidamente não cumpriu com a propaganda. Acrescenta-se que o reclamante ficou impossibilitado 
de usufruir do plano desde a data de adesão ao plano por falta de carteira de usuário. Diante do exposto, requer o cancelamento 
imediato do referido contrato, sem nenhum ônus e a restituição dos valores mensais pagos, com correção monetária, haja vista 
a reclamada não ter prestado serviço. 

O reclamante promoveu a juntada do contrato (fls. 08/09) e dos descontos na fatura da Coelce, tendo reafirmado seu pleito 
na audiência ocorrida em 01.08.2007 (fls. 14). No entanto, a demandada, mesmo devidamente notificada (fls. 12/13), não 
compareceu a citada audiência, recusando-se a atender o pleito autoral,  apesar de o consumidor está amparado pelo disposto 
nos artigos  4º, I; 6º, III, IV e VI; 20; 30; 35, III; 39, V do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

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:

A priori, vale ressaltar que foi garantido a reclamada, já que esta foi devidamente notificada de todos os atos processuais, o 
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direito ao contraditório e ampla defesa, conforme prevê o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, in verbis:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (grifei)
(...)”
Ficou constatada a revelia do reclamado, mostrando-se em todo o curso do processo, nos moldes do contraditório e ampla 

defesa, para que este se manifestasse acerca das alegações que foram lhe imputadas.
O art. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

O consumidor é vulnerável na relação consumerista. Por esta razão, segundo o autor Segundo Hélio Zaghatto Gama na 
sua obra Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45),  o consumidor é vulnerável por ser parte mais fraca nas relações de 
consumo. Por isso tem ele direito à boa informação sobre produtos e serviços que recebe e quanto aos contratos que assina. 
Entende-se ainda por vulnerabilidade técnica, o fato de o consumidor não possuir conhecimentos específicos sobre os produtos 
e/ou serviços que está adquirindo, ficando sujeito aos imperativos do mercado, tendo como único aparato a confiança na boa-fé 
da outra parte.  

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, elenca o rol dos direitos básicos do 
consumidor, faz menção ao incisos III, IV e VI, ipsis litteris:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
[...]
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
Os serviços, de outro lado, são considerados impróprios quando se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como quando não atendem às normas regulamentadas de prestabilidade. Se o serviço for inadequado, 
pode o consumidor exigir, alternativamente, a reexecução do serviço, a devolução imediata dos valores pagos ou o abatimento 
proporcional do preço, além de eventuais perdas e danos.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam 
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
Ademais, o art. 30 do CDC, deixa claro que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer 

forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Acerca da transparência e fase pré-contratual, destaca Cláudia Lima Marque et. al. (2004, p. 408):
O princípio da transparência rege o momento pré-contratual, rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um 

simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato 
(arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). 
Tal princípio concretiza a idéia de reequilíbrio de forças nas relações de consumo, em especial na conclusão de contratos de 
consumo, imposto pelo CDC como forma de alcançar a almejada justiça contratual. MARQUES, Cláudia Lima et al. Comentários 
ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

De acordo com o art. 35 do CDC, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
Rizzatto Nunes na obra Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 292-293) preleciona acerca da vinculação da oferta:  
“Terminando a proposição, tem-se o aspecto fundamental da obrigatoriedade da oferta, que irá integra o contrato: ‘obriga 

o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado’. É o fenômeno da vinculação. 
Oferecida a mensagem, fica o fornecedor a ela vinculado, podendo o consumidor exigir o seu cumprimento forçoso nos termos 
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do art. 35. Se o fornecedor quiser voltar atrás na oferta, não poderá fazê-lo, até porque, como de resto decorre da estrutura 
do CDC, a oferta tem caráter objetivo. Feita a própria mensagem que a veicula é elemento comprobatório de sua existência e 
veiculação”.

À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 
proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
O consumidor, como se observa nos autos, optou pelo cancelamento do contrato. A reclamada, apesar de ciente da 

nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema. Muito pelo contrário nem compareceu a audiência marcada 
no setor de conciliação. O fato é que houve uma infringência visível ao CDC e como tal, o fornecedor encontra-se passível de 
sanção. Decisões judiciais corroboram com este entendimento:

CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – PUBLICIDADE – OFERTA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO 
FORNECEDOR. O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação 
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa efetivamente conhecida 
pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato 
que vier a ser celebrado. Constatado pelo eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, 
garantiu a entrega de veículo objeto de contrato de compra e venda firmado entre o consumidor e uma de suas concessionárias, 
submete-se ao cumprimento da obrigação nos exatos termos da oferta apresentada. Diante da declaração de falência da 
concessionária, a responsabilidade pela informação ou publicidade divulgada recai integralmente sobre a empresa fornecedora 
(STJ – 3.ª T. - REsp 363939/MG – rel. Min. Fátima Nancy Andrighi – j. 04.06.2002).

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos I, II,  e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 
2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita em 
atender os apelos da reclamante.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa jurídica 
reclamada sanção pecuniária no valor de 5.000 (cinco mil) UFIRCES, por infração aos arts. 4º, I; 6º, III, IV e VI; 20; 30; 35, 
III; 39, V da Lei n° 8.078/90, com fulcro no que dispõe o art. 56, inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n° 01 da 
JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada ODONTO SYSTEM para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 26 de julho de 
2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
(Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada não apresente recuso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de pagamento 
da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

Tornando-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.

Intime-se a infratora desta decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-002.667-5
Reclam1ante: CARLOS AUGUSTO ARAÚJO PEIXOTO
Infratores: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação do Sr. Carlos 

Augusto Araújo Peixoto, sob alegativa que desde o dia 15/05/2007 vem solicitando manutenção no serviço de TV por assinatura, 
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conforme diversas ligações feitas para o nº 4004.2808, pois sua imagem está com a qualidade ruim. Requerendo a regularização 
do serviço e o estorno do que pagou sem usar o serviço, até a data da manutenção definitiva, devido a propaganda enganosa 
pois de acordo com o publicado a empresa resolveria o problema de seus clientes num prazo máximo de até 3 (três) dias. Razão 
pela qual, requereu  cópia do contrato, bem como a regularização do serviço e o estorno dos messes que pagou sem a utilização 
do serviço.

O reclamante promoveu a juntada da documentação que confirma sua demanda (fls. 12/16), confirmando o alegado, tendo 
reafirmado seu pleito na audiência ocorrida em 27.08.2007 (fls. 19). No entanto, a demandada recusou-se a atender o pleito 
autoral, apesar de estar o consumidor amparado pelo disposto nos artigos  4º, I; 6º, IV e VI; 14, § 1º, I; 20; 39, II e V do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC).

A demandada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, anexou manifestação escrita aos autos (fls. 06), e, na audiência realizada no 
setor de conciliação, informou que foram efetuadas quatro ordens de serviço na residência do reclamante, nas datas de 21 de 
abril/2007, 24 de maio/2007, 28 de maio/2007 e 13 de junho/2007; que, o valor solicitado na inicial já foi estornado; que, como 
proposta de conciliação oferece o envio de um técnico à residência do reclamante para que seja efetuado os reparos devidos 
no prazo de 3 dias úteis.

O consumidor, por sua vez, foi dito que além do ressarcimento das mensalidades que não utilizou o serviço da reclamada, 
requer o ressarcimento dos prejuízos referente às ligações que efetuou à reclamada, perfazendo um total de 17 ligações 
sem obter êxito; requerendo, também, um contrato em que a reclamada coloque quais são as suas obrigações junto aos 
consumidores; que o valor estornado de R$ 122,72 não é o valor das mensalidades em que pagou e não utilizou o serviço da 
reclamada e sim um desconto concedido em uma das ligações em que o reclamante fez para à reclamada.  

Pela representante da SKY foi solicitado um prazo para enviar tais informações à empresa para que possa ser averiguado 
a possibilidade de ser estornado os valores solicitados pelo reclamante; entretanto não foi apresentado aos autos nenhuma 
manifestação escrita.

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 representante legal ao final assinado:

O art. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos  esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

Como pode observar o consumidor é vulnerável na relação consumerista. Por esta razão, segundo o autor Segundo Hélio 
Zaghatto Gama (2004, p. 45),  o consumidor é vulnerável por ser parte mais fraca nas relações de consumo. Por isso tem 
ele direito à boa informação sobre produtos e serviços que recebe e quanto aos contratos que assina. Entende-se ainda por 
vulnerabilidade técnica, o fato de o consumidor não possuir conhecimentos específicos sobre os produtos e/ou serviços que 
está adquirindo, ficando sujeito aos imperativos do mercado, tendo como único aparato a confiança na boa-fé da outra parte.  

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, elenca o rol dos direitos básicos do 
consumidor, faz menção aos incisos IV e VI, ipsis litteris:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
[...]
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – modo de seu fornecimento;
Os serviços, de outro lado, são considerados impróprios quando se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como quando não atendem às normas regulamentadas de prestabilidade. Se o serviço for inadequado, 
pode o consumidor exigir, alternativamente, a reexecução do serviço, a devolução imediata dos valores pagos ou o abatimento 
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proporcional do preço, além de eventuais perdas e danos.
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço. 
À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 

proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

[...]
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 

conformidade com os usos e costumes;
[...]
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
O consumidor, como se observa nos autos, optou pela cópia do contrato, bem como a regularização do serviço e o estorno 

dos messes que pagou sem a utilização do serviço. A reclamada, apesar de ciente da nocividade de tais práticas, nada fez 
para solucionar o problema. Muito pelo contrário nem tentou discutir a situação e encontrar forma menos onerosa de resolver o 
impasse da relação de consumo. Decisões judiciais corroboram com este entendimento:

Não desempenhado satisfatoriamente a empresa os serviços contratados, obrigando a parte a corrigir os defeitos 
constatados em seu apartamento, nada pode exigir como retribuição dos trabalhos que se comprometeu a realizar e o fez de 
forma insuficiente, acarretando prejuízos. Aplica-se o disposto no art. 18º, § 1º, II, da Lei 8.078/90, que assegura à parte lesada 
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O julgamento 
de improcedência da ação ordinária de cobrança até beneficiou a empresa autora, pois não obrigou à devolução das quantias 
recebidas, apenas considerou como satisfatórios os pagamentos já feitos, em face dos prejuízos suportados pela parte que 
contratou os serviços. Sentença confirmada (TJRS – 8.ª Câm. - ApCiv 59807986 – rel. Des. Antônio Carlos Stangler Pereira – j. 
18.05.2000).

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos I, II, e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 
2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita em 
atender os apelos da reclamante.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a reclamada sanção 
pecuniária no valor de 2.000 (dois mil), por infração aos arts.  4º, I; 6º, IV e VI; 14, § 1º, I; 20; 39, II e V da Lei n° 8.078/90, com 
fulcro no que dispõe o art.56, inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n° 01 da JURDECON. Informo ainda, que o valor 
atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 26 de 
julho de 2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL BANCO (Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada não apresente recuso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de pagamento 
da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

Tornando-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.

Intime-se a infratora desta decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-003.213-6
Reclam1ante: MARIA JOSÉ ROCHA CAMBÉ
Infratores: VALOR CAITALIZAÇÃO S/A 
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação da Sra. Maria José 

Rocha Cambé, sob alegativa que firmou, em 04/04/2003, com a reclamada (valor capitalização ) um contrato de seguro de vida 
em grupo, conforme título de n°04.060.000004.000959-3, proposta n°61671, plano 4, prazo de pagamento 60 (sessenta) meses. 
Ressalta-se que embora a consumidora venha solicitando, via telefone, o resgate o referido título capitalização desde janeiro de 
2006, a reclamada, vem indevidamente se negando a realizar o resgate do valor pago. Razão pela qual, requer a restituição dos 
valores pagos com correção monetária, deduzidos os valores contratuais. 

A reclamante reafirmou seu pleito na audiência ocorrida em 10.11.2007 (fls. 26). No entanto, a demandada, mesmo 
devidamente notificada (fls. 16), não compareceu a audiência realizada no setor de conciliação, recusando-se a atender o pleito 
autoral, apesar de o consumidor está amparado pelo disposto nos artigos  4º, I; 6º, IV e VI; 14, § 1º, I; 20; 39, II e V do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC).

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 representante legal ao final assinado:

A priori, vale ressaltar que foi garantido aos reclamados, já que estes foram devidamente notificados de todos os atos 
processuais, o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme prevê o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, 
in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (grifei)
(...)”
Ficou constatada a revelia do reclamado, mostrando-se em todo o curso do processo, nos moldes do contraditório e ampla 

defesa, para que este se manifestasse acerca das alegações que foram lhe imputadas.
O art. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos  esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

Como pode observar o consumidor é vulnerável na relação consumerista. Por esta razão, segundo o autor Segundo Hélio 
Zaghatto Gama (2004, p. 45),  o consumidor é vulnerável por ser parte mais fraca nas relações de consumo. Por isso tem 
ele direito à boa informação sobre produtos e serviços que recebe e quanto aos contratos que assina. Entende-se ainda por 
vulnerabilidade técnica, o fato de o consumidor não possuir conhecimentos específicos sobre os produtos e/ou serviços que 
está adquirindo, ficando sujeito aos imperativos do mercado, tendo como único aparato a confiança na boa-fé da outra parte.  

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, elenca o rol dos direitos básicos do 
consumidor, faz menção aos incisos IV e VI, ipsis litteris:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
[...]
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
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consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I – modo de seu fornecimento;
Os serviços, de outro lado, são considerados impróprios quando se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como quando não atendem às normas regulamentadas de prestabilidade. Se o serviço for inadequado, 
pode o consumidor exigir, alternativamente, a reexecução do serviço, a devolução imediata dos valores pagos ou o abatimento 
proporcional do preço, além de eventuais perdas e danos.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam 
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço. 
À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 

proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

[...]
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 

conformidade com os usos e costumes;
[...]
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
A consumidora, como se observa nos autos, optou pelaa restituição dos valores pagos. A reclamada, apesar de ciente da 

nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema. Muito pelo contrário nem compareceu a audiência realizada 
no setor de conciliação, para tentou discutir a situação e encontrar forma menos onerosa de resolver o impasse da relação de 
consumo. O fato é que houve uma infringência visível ao CDC e como tal, o fornecedor encontra-se passível de sanção. 

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos II e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 
2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita em 
atender os apelos da reclamante.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a reclamada sanção 
pecuniária no valor de 10.000 (dez mil), por infração aos arts.  4º, I; 6º, IV e VI; 14, § 1º, I; 20; 39, II e V da Lei n° 8.078/90, com 
fulcro no que dispõe o art. 56, inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n° 01 da JURDECON. Informo ainda, que o 
valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada VALOR CAITALIZAÇÃO S/A  para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 26 de 
julho de 2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL (Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada não apresente recuso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de pagamento 
da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

Tornando-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.

Intime-se a infratora desta decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 31 de maio de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-003.880-0
Reclam1ante: ERASMO BARBOSA MENDONÇA 
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Infratores: MCDATA – TELEINFORMÁTICA LTDA
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação do Sr. Erasmo 

Barbosa Mendonça, sob alegativa que em 05/12/2006, foi enviado a MCDATA - TELEINFORMÁTICA LTDA um Leitor MP3 
Oregon de 512 MB de memória, conforme comprovante de compra, pertencente ao Sr. Erasmo, para conserto em garantia 
(em nome do consumidor Waldizio Silva de Oliveira), conforme a ordem de serviço nº 0025000358. Ao receber o produto, por 
volta de 01/02/2007, foi constatado que não era o mesmo aparelho, sendo entregue pela fornecedora um MP3 de 128 MB. O 
consumidor não foi consultado sobre a troca e não aceita um produto inferior ao comprado. Requer, portanto, que seja corrigido 
o erro na prestação do serviço, sendo feita imediatamente a troca do produto por outro de mesmo modelo. 

O reclamante reafirmou anexou a Ordem de Serviço (fls. 04), confirmando o alegado, reafirmando seu pleito na audiência 
ocorrida em 03.10.2007 às 09:00 horas (fls. 23). No entanto, a demandada, mesmo devidamente notificada (fls. 21/22), não 
compareceu a audiência realizada no setor de conciliação, recusando-se a atender o pleito autoral, apesar de o consumidor está 
amparado pelo disposto nos artigos  4º, I; 6º, VI; 14, § 1º, I; 18, § 1º, I; do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

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:

A priori, vale ressaltar que foi garantido aos reclamados, já que estes foram devidamente notificados de todos os atos 
processuais, o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme prevê o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, 
in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (grifei)
(...)”
Ficou constatada a revelia do reclamado, mostrando-se em todo o curso do processo, nos moldes do contraditório e ampla 

defesa, para que este se manifestasse acerca das alegações que foram lhe imputadas.
O art. 2º, caput, da Lei nº 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 

se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O art. 6º  do  CDC deixa claro que é direito básico do consumidor:
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – modo de seu fornecimento;
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 o primeiro 
adquirente não seria consumidor.  

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 Nº 3/ JURDECON).

Isto significa que a pretensão do consumidor em relação à substituição do produto, a devolução do valor pago ou abatimento 
proporcional do preço, pode ser dirigida tanto ao comerciante, como ao fabricante ou a qualquer outro fornecedor intermediário 
que tenha participação da cadeia de produção e circulação do bem.  

A teor do art. 18 do CDC, indica a existência de três vícios: 1) vicio que torne o produto impróprio ao consumo; 2) vício que 
lhe diminua o valor e 3) vício decorrente da disparidade das características dos produtos com aquelas veiculadas na oferta 
e publicidade. 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:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
O consumidor, como se observa nos autos, optou pela troca do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições 

de uso. A reclamada, apesar de ciente da nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema. Muito pelo contrário 
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nem compareceu a audiência realizada no setor de conciliação, para tentou discutir a situação e encontrar forma menos onerosa 
de resolver o impasse da relação de consumo. O fato é que houve uma infringência visível ao CDC e como tal, o fornecedor 
encontra-se passível de sanção. Decisões judiciais corroboram com 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, § 1º, 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.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APARELHO DE SOM. VÍCIO DO PRODUTO. SOLIDARIEDADE ENTRE O FABRICANTE E O 
COMERCIANTE. SUBSTITUIÇÃO DO BEM QUE SE IMPÕE. 

1. É SOLIDÁRIA A OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE DE APARELHO DE SOM QUE APRESENTA 
DEFEITO, NÃO SANADO. O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS, DE SUBSTITUIR O BEM POR OUTRO DA MESMA 
ESPÉCIE (INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 18 DO CDC), RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR RECEBIDO (INCISO II DA 
MESMA DISPOSIÇÃO LEGAL) À ESCOLHA DO CONSUMIDOR.

2. NÃO SANADO O VÍCIO DO PRODUTO PELO FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL, FICA AO CONSUMIDOR 
FACULTADO EXIGIR A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (200060310029900ACJ, RELATOR JOÃO BATISTA TEIXEIRA, SEGUNDA 
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO D.F., JULGADO EM 19/09/2006, DJ 05/10/2006 P. 
123.

3 - DA DOSIMETRIA DA PENA
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Entretanto, a infratora não possui circunstâncias atenuantes a seu favor.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Assim, aplica-se à MCDATA – TELEINFORMÁTICA LTDA a agravante prevista nos incisos I, II e  IV do referido Decreto, uma 
vez que deixou, mesmo tendo conhecimento do ato lesivo, de evitar ou mitigar suas conseqüências, e, ainda, ser reincidente.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a cada umas das 
pessoas jurídicas reclamadas sanção pecuniária no valor de 15.000 (quinze mil) UFIRCES, por infração aos arts.  4º, I; 6º, VI; 
14, § 1º, I; 18, § 1º, I da Lei nº 8078/90, com fulcro no que dispõe o art. 56, inciso I c/c o art. 57, § único do CDC, c/c a súmula 
nº 01 da JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 
2,4257.

Intime-se as demandadas para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o 
recolhimento no prazo de 10 dias na Caixa Econômica Federal, Agência 919- Aldeota, c/c nº 23.291-8 (operação 006) ou se 
desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso as empresas autuadas não apresentem recurso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de 
pagamento da multa aqui aplicada, ficarão sujeitas as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 
02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

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, art. 34 e 
seguintes da Lei Estadual Complementar 30/02.

Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-003.934-7
Reclam1ante: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARTINS
Infratores:  HDI SEGUROS

1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação d Sra. Ana Carolina 

de Oliveira Martins, sob a alegativa de que adquiriu um seguro para seu veiculo FIAT UNO MILLE 1.0 8V FIRE FLEX 2P, sendo 
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o principal condutor o seu pai, SR. Francisco Cláudio Martins, já que trabalha durante a semana em uma cidade do interior, 
utilizando o veículo apenas aos fins de semana e folgas, ficando o mesmo durante a semana nesta capital, a disposição de 
seu pai. No dia 02/06/2007 ocorreu um sinistro com seu veículo, tendo a consumidora como condutora, procurando então a 
fornecedora reclamada HDI SEGUROS, para que fosse efetuado a cobertura do sinistro. Porém a empresa reclamada negou-
se a fazer a cobertura sob a alegativa de que a consumidora havia apresentado declarações falsas a época da contratação do 
seguro, alega a reclamada que o principal condutor do veículo é a consumidora, e não seu pai, como informado no questionário 
de avaliação de riscos. Razão pela qual, requereu a realização da cobertura do sinistro. 

A consumidora anexou a documento que comprova sua demanda (fls. 11/20), reafirmando seu pleito na audiência ocorrida 
em 04.10.2007 às 12:00 horas (fls. 37). No entanto, a demandada, na citada audiência recusou-se a atender o pleito autoral, 
apesar de a consumidora estar amparado pelo disposto nos artigos 4º, I; 6°, IV, V e VI; 14; 39, II e V; 47 e 51, IV do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

A demanda HDI SEGUROS, apresentou carta de preposição e procuração (fls. 32/33), não apresentando nenhuma 
manifestação escrita, e, na audiência realizada no setor de conciliação, foi dito que não há proposta de acordo.

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. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos  esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

O consumidor é vulnerável na relação consumerista. Por esta razão, segundo o autor Segundo Hélio Zaghatto Gama na 
sua obra Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45),  o consumidor é vulnerável por ser parte mais fraca nas relações de 
consumo. Por isso tem ele direito à boa informação sobre produtos e serviços que recebe e quanto aos contratos que assina. 
Entende-se ainda por vulnerabilidade técnica, o fato de o consumidor não possuir conhecimentos específicos sobre os produtos 
e/ou serviços que está adquirindo, ficando sujeito aos imperativos do mercado, tendo como único aparato a confiança na boa-fé 
da outra parte.  

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, que elenca o rol dos direitos básicos do 
consumidor, faz-se manção aos incisos IV, V e VI, ipsis litteris:

[...]
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestação desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.  É a situação do chamado serviço defeituoso, encontra-se caracterizado no artigo 14, 
parágrafo 1º, inciso I da Lei 8.078/90, ipsis litteris: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento. 
Segundo entendimento dos supracitados mestres:
“A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo 

causal entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a 
obrigação conjunta e qualidade-segurança na terminologia de Antônio Herman Benjamin, isto é, de que não haja um defeito 
na prestação do serviço e conseqüente acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-destinatário finaldo serviço, 
é verdadeiro dever imperativo de qualidade (arts. 24 e 25 do CDC), que expande para alcançar todos os que estão na cadeia 
de fornecimento...” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, 
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Bruno Miragem. – 2. ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 248).
À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 

proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

[...]
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda de 

conformidade com os usos e costumes;
[...]
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
Na esfera consumerista, tanto o consumidor como o fornecedor tem direitos e também deveres, de maneira que a melhor 

doutrina aponta que “ O princípio da transparência rege o momento pré-contratual, rege a eventual conclusão do contrato. É 
mais do que um simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o 
conteúdo do contrato( arts. 30,33,35,46 e 54), ou se falha representa a falha na qualidade do produto ou serviço oferecido(arts. 
18,20 e 35).”  

Por outro lado, O Código de Defesa do Consumidor apresenta importante regra de interpretação das cláusulas em relação 
aos contratos de consumo. Dispõe o art. 47 que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 
consumidor”. 

Ademais, o artigo 51, incisivo IV, do Código de Defesa do Consumidor, afirma serem nulas as clausulas contratuais relativas 
ao fornecimento de serviços que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada. Como se pode observar a Reclamada infringiu ainda § 1º, III do mesmo artigo, ipsis litteris:

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
[...]
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou eqüidade;
A consumidora, como se observa nos autos, optou pelo requereu a realização da cobertura do sinistro. A reclamada, apesar 

de ciente da nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema da consumidora. Muito pelo contrário, sequer 
tentou discutir a situação e encontrar forma menos onerosa de resolver o impasse da relação de consumo. O fato é que houve 
uma infringência visível ao CDC e como tal, o fornecedor encontra-se passível de sanção. Decisões judiciais corroboram com 
esse entendimento:

SEGURO – CLÁUSULA PARTICULAR ABUSIVA – CARACTERIZAÇÃO – PERDA DO DIREITO À IDENIZAÇÃO SE, 
QUANDO DO EVENTO DANOSO, O VEÍCULO ESTIVER SENDO CONDUZIDO POR OUTRA PESSOA, CUJO NOME NÃO 
CONTE DA APÓLICE – NULIDADE, POIS COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA EM RELAÇÃO AO 
QUE PRIMITIVAMENTE FICOU ESTABELECIDO NA APÓLICE – APLICAÇÃO DO ART. 51, IV, DA LEI 8.078/90. Ementa da 
Redação: A cláusula particular constante em contrato de seguro a qual o segurado perde o direito à indenização se, quando do 
evento danoso, o veículo estiver sendo conduzido por outra pessoa, cujo nome não conste da apólice, é nula porque abusiva, a 
teor do art. 51, IV, da Lei 8.078/90, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao que primitivamente 
ficou estabelecido na apólice (1.º TACivSP – 3.ª Câm. Esp. De Férias de Junho de 1999 – ApCiv em Sum. 853.019-2 – rel. Juiz 
Roque Mesquita – j. 14.09.1999 – RT 775/271). 

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos II e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 
2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita em 
atender os apelos da reclamante e deixar de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa jurídica 
reclamada sanção pecuniária no valor de 20.000 (vinte mil) UFIRCES, por infração aos arts. 4º, I; 6°, IV, V e VI; 14; 39, II e V; 
47 e 51, IV da Lei n° 8.078/90, com fulcro no que dispõe o art. 56, inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n° 01 da 
JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada HDI SEGUROS para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, 
efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
(Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada não apresente recuso da decisão administrativa, ou não apresente o comprovante de pagamento 
da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
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cobrança executiva.
Tornando-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.

Intime-se a infratora da decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo n°. 0107-004.708-2
Reclam1ante: CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DA SILVA
Infratores: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
1 – DO RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação do Sr. Carlos 

Henrique Queiroz da Silva, sob a alegativa de que é representante legal da pessoa jurídica CARLOS HENRIQUE QUEIROZ 
DA SILVA – ME, que a reclamada vem cobrando indevidamente as seguintes faturas: vencimento 04/06/2007 (R$ 141,46), 
vencimento 04/07/2007 (R$ 415,31) e vencimento 04/08/2007 (R$ 415,31). Acontece que a carência do contrato assinado entre 
o consumidor e a reclamada terminou em 28/02/2006, de acordo com a nota fiscal de n° 150.983. Salienta-se também que o 
reclamante solicitou o cancelamento em três situações do referido contrato: março de 2006, outubro 2006 e novembro de 2006. 
Entretanto, de forma unilateral, a reclamada renovou o contrato sem prévio acordo das partes. Registra-se que o consumidor 
vinha pagando o plano “Nosso Modo”, valor R$ 415,31, mesmo com sua linha bloqueada parcialmente. Destarte, requer o 
cancelamento dos débitos improcedentes de forma imediata e a paralisação das cobranças.

O reclamante promoveu reafirmou seu pleito na audiência ocorrida em 22.10.2007 às 10:30 horas (fls. 21). No entanto, a 
demandada, recusou-se a atender o pleito autoral, apesar de o consumidor estar amparado pelo disposto nos artigos 4º, I; 6°, 
IV; 14; 39, II e V; 42, § único do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC).

A demandada TIM, apresentou carta de preposição (fls. 19/20) e manifestação escrita (fls. 32/33), e, na citada audiência, 
foi dito que proposto como forma de conciliação o abatimento de 50% do saldo devido, que hoje está em R$ 1.802,55, referente 
até o mês de setembro, podendo ser pago em até 30 (trinta) dias. Foi dito ainda que consta no sistema que os serviços estão 
bloqueado desde julho/2007, que a cobrança está sendo feita porque, após o fim do parcelamento, não foi solicitado pelo 
consumidor o cancelamento da linha, nem devolvido os aparelhos em comodato.

O consumidor, por sua vez, não aceitou a proposta apresentada pela demandada, uma vez que, por diversas vezes, tentou 
cancelar o contrato com a empresa sem obter êxito. Que desde agosto/2006 não utiliza os serviços da operadora por não estar 
disponível. 

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 seu representante legal ao final assinado:

O art. 2º, caput, da Lei nº 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”. O artigo 39 da referida lei considera inadmissível certas práticas, 
enumerando um rol taxativo que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 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.

Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Política Nacional de Relações de Consumo, deverão ser observados e 
aplicados certos princípios que servirão como norteadores das ações dirigidas aso consumidores, tal qual se constata no inciso 
I, in verbis:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos  esclarece Antônio Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério 

Dal Pai Moraes:
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da lei, 
de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do consumidor: 
o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: Síntese, 1999.

O consumidor pessoa idosa, vulnerável na relação consumerista. Por esta razão, segundo o autor Segundo Hélio Zaghatto 
Gama na sua obra Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45),  o consumidor é vulnerável por ser parte mais fraca nas 
relações de consumo. Por isso tem ele direito à boa informação sobre produtos e serviços que recebe e quanto aos contratos 
que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade técnica, o fato de o consumidor não possuir conhecimentos específicos 
sobre os produtos e/ou serviços que está adquirindo, ficando sujeito aos imperativos do mercado, tendo como único aparato a 
confiança na boa-fé da outra parte.  

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na prática, traduz-se na insuficiência, na fragilidade de o consumidor 
se manter imune a prática lesiva sem intervenção auxiliadora de órgãos ou instrumentos para sua proteção. Por se tratar de 
conceito tão relevante, a vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da proteção do consumidor.

O CDC está baseado no princípio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado a atender à legítima expectativa de seu público, 
adotando a lealdade e a honestidade em suas condutas. Não obstante, o artigo 6°, elenca o rol dos direitos básicos do 
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consumidor, faz-se menção ao inciso IV, ipsis litteris:
IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.  É a situação do chamado serviço defeituoso, encontra-se caracterizado no artigo 14, 
parágrafo 1º, inciso I da Lei 8.078/90, ipsis litteris: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento. 
À teor do art. 39 do CDC, é de suma importância ressaltar que  em uma relação de consumo, é vedado ao fornecedor 

proceder com uma série de práticas abusivas que 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:

II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 
conformidade com os usos e costumes;

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Não obstante, o caso sub examine também viola a determinação do art. 42 do CDC  o qual determina que o consumidor 

não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameça e nem exposto a ridículo, quando uma dívida é cobrada.
O consumidor, como se observa nos autos, optou pelo cancelamento da cobrança indevida. A reclamada, apesar de ciente 

da nocividade de tais práticas, nada fez para solucionar o problema. Muito pelo contrário, tentou impor uma condição de acordo, 
quando o Código diz explicitamente que a opção é do consumidor. Decisões judiciais corroboram com esse entendimento:

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 JUSTIFICÁVEL 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. 

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto nº 2.181/97, para a aplicação da penalidade, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

as circunstâncias atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do art. 24 daquele decreto. Dentre as 
condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; ser o infrator primário e ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem 
agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens 
indevidas;  III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, 
tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;  V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em 
detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, 
interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-
se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de 
calamidade. 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe 
o artigo 28 do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem 
auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 
art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

No caso exarado, fica evidenciado que são aplicadas as agravantes dos incisos I, II,  IV e VII referentes ao artigo 26 do 
Decreto 2.181/97. Entretanto, não é aplicada qualquer atenuante já que a reclamada em momento nenhum se mostrou solicita 
em atender os apelos da reclamante, e, ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de maior de sessenta anos.

AO EXPOSTO, variando a sanção de multa entre 200 UFIRCE a 3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa jurídica 
reclamada sanção pecuniária no valor de 2.000 (dois mil) UFIRCES, por infração aos arts. 4º, I; 6°, IV; 14; 39, II e V; 42, § único 
do CDC. da Lei n° 8.078/90, com fulcro no que dispõe o art. 56, inciso I, c/c o art.57,§ único do CDC, c/c a súmula n° 01 da 
JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257.

Intime-se a demandada TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 
30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento no prazo de 10 dias na Agência 919 – Aldeota, c/c nº 23.291-8 da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (Operação 006) ou se desejar oferecer Recurso Administrativo.

Determino ainda que, após o pagamento da respectiva multa administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria 
Executiva deste órgão, munido de comprovante de pagamento com fotocópia, para dar prosseguimento ao processo com a 
devida baixa no sistema.

Caso a empresa autuada TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A não apresente recuso da decisão administrativa, 
ou não apresente o comprovante de pagamento da multa aqui aplicada, ficará sujeito as penalidades do artigo 29 da lei 
complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02).

Art. 29. Não sendo recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa, para subseqüente 
cobrança executiva.

Tornando-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 
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seguintes da Lei Estadual Complementar 30/02.
Intime-se a infratora desta decisão administrativa.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
 Promotor de Justiça
 Secretário-Executivo 

Processo Administrativo n°. 0107-001.5204-7
Reclam1ante: ADELAIDE SOBRAL PEREIRA
Infratores: OI TNL PCS S/A
1 – DO RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação da Sra. Adelaide 

Sobral Pereira,  sob a alegativa de que recebeu ligações a cobrar como consta em sua fatura mensal, porém quando atendeu o 
telefone não executou o aviso de chamada a cobrar, sendo então uma chamada normal, requer o cancelamento das cobranças.

O Reclamante promoveu a juntada da fatura que confirma sua alegativa (fls. 07), tendo reafirmado seu pleito na audiência 
ocorrida em 20/07/2007 às 10:30 horas (fls. 10).

A demandada TNL PCS S/A, anexou defesa escrita aos autos (fls. 12), e, foi dito na audiência que foram feitas diversas 
verificações na linha telefônica, contudo não foi encontrado nenhum vício aparente. Foi feito, ainda, oferta de parcelamento do 
débito, bem como foi ofertado o serviço de bloqueio de ligações à cobrar. 

É o relatório em síntese.
Analisando os presentes autos não restou bem provados os elementos necessários para a aplicação de Sanção 

Administrativa. As provas aqui colacionadas não foram suficientes para fixar multas à reclamada. 
Salienta-se que a decisão administrativa do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON não tem 

poder coercitivo para que a empresa cancele quaisquer cobranças, mas tão somente da aplicação de multa a reclamada, se 
constatada prática infrativa contra o consumidor, prevista na legislação consumerista. Todavia seria necessário perito técnico 
especializado para verificar se realente a linha da consumidora consta algum vício aparente. 

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 a Reclamada cometeu prática infrativa a Código de Defesa do Consumidor, não havendo, portanto, 
fundamento para aplicação da sanção administrativa. 

Desta feita, determino o ARQUIVAMENTO, com base no artigo 18, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 30 de 2002, em 
definitivo, o presente feito, por não haver elementos mínimos de convicção para aplicação da penalidade contra a empresa 
demandada, podendo no entanto, buscar o reclamante o Poder Judiciário, onde após a coleta de maiores elementos de prova 
ser atendido seu pleito. 

Intime-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 01 de junho de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça
Secretário-Executivo 
 
Processo Administrativo n°. 0107-005.633-8
Reclam1ante: JANE TEREZINHA DE CARVALHO
Infratores: TELEMAR NORTE LESTE S/A
1 – DO RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado por este Órgão ante reclamação da Sra. Jane 

Terezinha de Carvalho, sob a alegativa de que solicitou o cancelamento de sua linha  telefônica, porém lhe foi oferecido um 
bônus de 6 (seis) meses de ligações interurbanas gratuitas para que continuasse com sua linha. A reclamante informa que 
aceitou a proposta da reclamada e o bônus foi creditado, sob o protocolo nº 05549690. Afirma ter entrado em contato duas 
outras vezes com a reclamada, para confirmar a procedência desse bônus, e que em todas as vezes os atendentes confirmaram 
o crédito. Informa porém que na fatura com vencimento em 05/08/2007 veio cobranças de todas as ligações interurbanas 
efetuadas. Requer o cancelamento dessas cobranças e das cobranças de ligações interurbanas já realizadas e ainda não 
creditadas na fatura supracitada.

O Reclamante promoveu a juntada das faturas (fls. 06/07), tendo reafirmado seu pleito na audiência ocorrida em 26/10/2007 
às 09:45 horas (fls. 12).

A demandada TNL PCS S/A, anexou defesa escrita aos autos (fls. 10), e, foi dito na audiência que o valor do bônus 
concedido, se restringe ao valor da assinatura e que este vem sendo concedido normalmente.  

É o relatório em síntese.
Analisando os presentes autos não restou bem provados os elementos necessários para a aplicação de Sanção 

Administrativa. As provas aqui colacionadas não foram suficientes para fixar multas à reclamada. 
Salienta-se que a decisão administrativa do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON não tem 

poder coercitivo para que a empresa cancele quaisquer cobranças, mas tão somente da aplicação de multa a reclamada, se 
constatada prática infrativa contra o consumidor, prevista na legislação consumerista. Todavia seria necessário perito técnico 
especializado para verificar se realente a linha da consumidora consta algum vício aparente. 

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 a Reclamada cometeu prática infrativa a Código de Defesa do Consumidor, não havendo, portanto, 
fundamento para aplicação da sanção administrativa. 

Desta feita, determino o ARQUIVAMENTO, com base no artigo 18, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 30 de 2002, em 
definitivo, o presente feito, por não haver elementos mínimos de convicção para aplicação da penalidade contra a empresa 
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demandada, podendo no entanto, buscar o reclamante o Poder Judiciário, onde após a coleta de maiores elementos de prova 
ser atendido seu pleito. 

Intime-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 28 de maio de 2010.

João Gualberto Feitosa Soares
Promotor de Justiça
Secretário-Executivo 
 
EXTRATO 1° ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 018/2009/CPL/PGJ CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, 

ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS 
LTDA

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

CONTRATADA: FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA

DAS ALTERAÇÕES: O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA A CONTAR DE 
26/03/10 E A TERMINAR EM 26/09/10.

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO E FUTURA 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA

. 
EXTRATO DO 4° ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 02/2008/CPL/PGJ CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, 

ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA.

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

CONTRATADA: NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

DAS ALTERAÇÕES: O PRESENTE ADITIVO TEM POR ESCOPO ACRESCER AO OBJETO CONTRATUAL A LOCAÇÃO DE 
MAIS 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA NOVA MODELO KYOCERA MITA MODELO FS 1016 PARA ATENDER A DEMANDA 
DOS SERVIÇOS DA 1ª E 2ª PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE. O PRESENTE ACRÉSCIMO RESULTARÁ EM UM CUSTO 
MENSAL DE R$ 222,86 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). A FRANQUIA MENSAL DE 
CÓPIAS RESULTANTE DA LOCAÇÃO É DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS. TAL INCLUSÃO INICIA-SE EM 01/06/2010.

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO E NOVETTI 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

   
RESOLUÇÃO CPJ Nº 001/2010

EMENTA: DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DA FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. 

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições na forma prescrita 

no art. 12, I, e art. 46, I, ambos da Lei Federal Nº 8.625/93 c/c o art. 29, II e XXIII da Lei Complementar Estadual Nº 72, de 16 
de dezembro de 2008;

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 1° - O presente regimento interno disciplina o funcionamento da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda 

Pública do Ministério Público do Estado do Ceará, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 72/2009 (Lei Orgânica e 
Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará).

Artigo 2º - A Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP se reportará diretamente ao Procurador 
Geral de Justiça.

CAPÍTULO II
Atribuições
Artigo 3º - A Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP é órgão auxiliar e de administração da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará de caráter permanente e tem como missão primordial prestar suporte e 
auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros do Ministério Público do Estado do Ceará que atuam nas Varas da 
Fazenda Pública de Fortaleza.

Artigo 4º - São atribuições da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP:
I - promover reuniões mensais internas, com presença dos seus membros, lavrando ata circunstanciada a ser remetida ao 

Procurador Geral de Justiça;

II - organizar e superintender os serviços auxiliares das Promotorias, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos executados, 
na forma desse Regimento Interno;

III - presidir aos processos administrativos relativos às infrações funcionais de seus servidores, remetendo relatório ao 
Procurador-Geral;

 IV - proceder, na forma desse Regimento Interno, a distribuição dos autos extraprocessuais e administrativos para cada 
Promotor de Justiça;
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V - velar pelo bom funcionamento das Promotorias e o perfeito entrosamento entre os seus integrantes, respeitadas a 
autonomia e independência funcional, encaminhando aos Órgãos de Administração Superior as sugestões para o aprimoramento 
dos seus serviços;

VI - organizar o arquivo geral da Secretaria Executiva;

VII - remeter até o dia 10 (dez) de cada mês, ao Corregedor-Geral, quadro estatístico dos processos administrativos 
distribuídos e devolvidos, relatório das atividades do mês anterior e as resenhas estatísticas recebidas dos Promotores de 
Justiça, caso não sejam remetidas via meio digital;

VIII - remeter ao Procurador-Geral, até o dia 10 (dez) de abril de cada ano, sugestões da Promotoria para a elaboração do 
Plano Anual de Atuação do Ministério Público para o exercício seguinte;

XI - estabelecer permanente articulação com as Secretarias Executivas, Núcleos Operacionais ou equivalentes de outras 
Promotorias de Justiça que atuem na área da Fazenda Pública ou tenham influencia nela para definição de estratégias comum 
em assuntos de âmbito estadual e municipal, visando o intercâmbio de experiências e atuação;

X - realizar e estimular o intercâmbio das Promotorias da Fazenda Pública com entidades públicas e privadas ligadas à área 
fazendária;

CAPÍTULO III
Da Organização
Artigo 5º - A Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP, é organizada da seguinte forma:
I - Membros do Ministério Público do Estado do Ceará integrantes das Promotorias da Fazenda Pública de Fortaleza, 

Funcionários e Estagiários; 
II – Secretário Executivo;
III – Secretaria;
IV - Assessoria técnica.
SEÇÃO I
Integrantes.
Artigo 6º - A Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP é integrada por Membros do Ministério 

Público do Estado do Ceará, Promotores de Justiça que estejam lotados e em exercício junto às Promotorias da Fazenda 
Pública de Fortaleza.

Artigo 7º - Compõem ainda a Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP, na condição de auxiliares, 
os funcionários de carreira e terceirizados e estagiários designados que estejam lotados e em exercício junto às Promotorias da 
Fazenda Pública de Fortaleza.

Artigo 8º - São atividades privativas dos integrantes:
I - exercício do cargo de Secretário Executivo;
II - emissões de pareceres técnicos. 
Artigo 9º - São deveres dos membros da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP:
I - comparecer com assiduidade às reuniões;
II - desempenhar com zelo e presteza os serviços a seu cargo;
III - observar fielmente o plano anual de atuação e os planos de metas.
Artigo 10º - São direitos dos membros da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP:
I - provocar a convocação de reuniões extraordinárias mediante pedido dirigido ao Secretário Executivo;
II - ser cientificado das datas das reuniões;
III - ter a palavra e votar nas reuniões;
IV - não atuar contra a própria convicção.

SEÇÃO II
Secretário Executivo
Artigo 11º - O Secretário Executivo da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP serão escolhidos 

dentre os seus membros integrantes na última quinzena do mês de Dezembro, para um mandato de 1 (um) ano, não sendo 
permitida a recondução.

Artigo 12º - São atribuições do Secretário Executivo da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP, 
dentre outras fixadas neste Regimento Interno:

I - implementar a estrutura necessária ao funcionamento da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – 
SPFP;

II - proceder à coordenação administrativa dos trabalhos desenvolvidos;
III - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, providenciando a comunicação com todos os integrantes;
IV - elaborar e enviar ao Colégio de Procuradores, ao Conselho Superior, ao Procurador Geral de Justiça e a Corregedoria-

Geral anualmente no mês de Dezembro, relatório das atividades da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública 
– SPFP;

V - elaborar e enviar ao Procurador Geral de Justiça, até o 10 (dez) de abril de cada ano sugestões para elaboração do 
Plano Anual de Atuação do Ministério Público para o exercício seguinte.

VI – remeter, até o dia 10 (dez) de cada mês, à Corregedoria-Geral o quadro estatístico de processos administrativos 
distribuídos e devolvidos, relatório das atividades do mês anteior e as resenhas estatísticas recebidas dos Promotores de 
Justiça; 

VII – enviar, até o dia 10 (dez) de cada mês a Corregedoria-Geral as resenhas estatísticas recebidas dos Promotores de 
Justiça, caso não sejam remetidas via meio digital;

VIII - zelar pelos registros das reuniões realizadas e dos procedimentos adotados no âmbito da atribuição da Secretaria 
Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP;

IX - receber e responder às solicitações de apoio técnico científico dos membros da Secretaria Executiva das Promotorias 
da Fazenda Pública – SPFP e de outras Promotorias de Justiça afetas à área fazendária;

X - presidir as reuniões plenárias, tomando parte nas discussões e votações, com direito a voto;
XI – representar a Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP em atos e solenidades ou quando 
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convocado pelos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público;
XII - propor aos integrantes da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP os planos de metas e zelar 

por seu cumprimento;
XII – o Secretário Executivo será substituído nos casos de afastamento ou impedimento pelo Promotor de Justiça mais 

antigo na Promotoria da Fazenda Pública, conforme determina o § 2º do artigo 66 da Lei Complementar Estadual nº 72/2009.
SEÇÃO III
Secretaria
Artigo 13º - A Secretaria será composta por pelo menos dois servidores escolhidos dentre os que compõem o quadro de 

apoio da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP.
Parágrafo único - Enquanto não forem lotados os servidores, as tarefas da secretaria poderão ser cumpridas por ocupante 

de cargo de confiança ou estagiário da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP .
Artigo 14º - À Secretaria compete:
I - orientar, coordenar e fiscalizar o serviço de recepção e atendimento ao público;
II - secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - manter sob sua guarda livros, fichas, documentos e papéis da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública 

– SPFP;
IV - prestar as informações que lhe forem requisitadas ou solicitadas e expedir certidões;
V - agendar compromissos dos membros da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP;
VI - guardar e indexar os bancos de dados;
VII - cuidar da reposição do material de escritório e copa;
VIII – gerenciar na forma prevista em lei o suprimento de fundos destinado a pequenas despesas da Secretaria Executiva 

das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP, sob orientação do Secretário Executivo;
IX - providenciar a expedição e recepção, via protocolo, dos documentos pertinentes;
X - providenciar o encaminhamento de documentos recebidos dos Promotores de Justiça dos respectivos processos 

administrativos, ou, na dúvida, ao Secretário Executivo;
XI – providenciar a recepção, encaminhamento e devolução dos processos judiciais junto às Varas da Fazenda Pública, 

fazendo o trânsito entre às Promotorias e Juízos;
XII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Secretário Executivo.
SEÇÃO IV
Assessoria Técnica
Artigo 15º – A Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP contará com assessoria de profissionais 

especializados nas áreas afins.
Artigo 16º - Cumpre à assessoria técnica:
I - fornecer subsídios técnicos para questões afins às suas respectivas áreas;
II - emitir pareceres em casos que envolvam conhecimentos específicos;
III - prestar auxílio permanente na construção do banco de dados da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda 

Pública – SPFP, no âmbito de suas respectivas áreas, visando a agilização a emissão de pareceres técnicos e jurídicos junto a 
processos administrativos e judiciais, bem como para a propositura de ações judiciais nas Varas da Fazenda Pública;

IV – implementar e atualizar rotineiramente o cadastro de Ações Judiciais e Recursos impetrados pelo Ministério Público 
do Estado do Ceará junto às Varas da Fazenda Pública, emitindo relatório mensal e informando aos membros da Secretaria 
Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP sobre o tramite processual visando agilização de seus julgamentos junto 
ao Poder Judiciário;

V - participar, quando convidada, das reuniões da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP.
CAPITULO IV
Do Desligamento
Artigo 17º - Será desligado da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda Pública – SPFP o servidor que:
I - completar o mandato;
II - requerer seu afastamento;
III - tiver cessada sua designação a pedido do Secretário Executivo da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda 

Pública – SPFP;
IV - for designado para exercício de atribuições incompatíveis com da Secretaria Executiva das Promotorias da Fazenda 

Pública – SPFP.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 18º - Esse regimento interno será submetido à aprovação pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do 

Estado do Ceará.
Artigo 19º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará.
Artigo 20º - Este regimento interno entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 

PLENÁRIO DE SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 
24 de fevereiro de 2010.
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RESOLUÇÃO CPJ Nº 002/2010

EMENTA: Altera a Resolução Nº 010/2009. 
 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições na forma prescrita 

no art. 12, I, e art. 46, I, ambos da Lei Federal Nº 8.625/93 c/c o art. 29, II e XXIII da Lei Complementar Estadual Nº 72, de 16 
de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO Considerando a postulação de membros do Ministério Público  para o reexame das disposições da 
Resolução Nº 010/2009, que alterou a Resolução 003/2002 para adequá-la às Resoluções do Conselho Nacional do Ministério 
Público, notadamente em torno do disciplinamento sobre o prazo para conclusão de inquérito civil e demais procedimentos, 
RESOLVE alterar a Seção III de citada Resolução nos seguintes termos: 

Art. 1º A Seção III e os artigos 9º, 10º e 11º passam a ter seguinte redação: 
Seção III
Do Prazo de Conclusão

Art.  9º  O Inquérito Civil  deverá ser concluído no prazo de até 12 (doze) meses, prorrogável pelo mesmo prazo, quantas 
vezes forem necessárias, cabendo ao Órgão de Execução motivar a prorrogação de forma fundamentada, dando-se imediata 
ciência ao Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 10º O Procedimento Administrativo deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável somente uma 
vez por igual prazo, cabendo ao Órgão de Execução motivar a prorrogação de maneira fundamentada,  dando-se ciência ao 
Conselho Superior do Ministério Público. 

Parágrafo Único  - Ao final do prazo, o Órgão de Execução proporá a ação cabível, promoverá seu arquivamento, formalizará 
termo de compromisso e ajustamento de conduta ou o converterá em Inquérito civil. 

Art. 11º A peça de Informação deverá ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável, quando necessário, por até 
30 (trinta) dias, cabendo ao Órgão de Execução motivar a prorrogação nos próprios autos. 

Parágrafo Único  - Ao final do prazo, o Órgão de Execução proporá a ação cabível, promoverá seu arquivamento, formalizará 
termo de compromisso e ajustamento de conduta ou o converterá em Inquérito civil. 

Art. 2º Ficam revogados os artigos 9º, 10º e 11º da Resolução 010/2009. 

Art. 3º Esta Resolução entra  em vigor  na data de sua publicação, competindo à Secretaria dos Órgãos Colegiados promover 
a consolidação do novo texto, apresentando-o ao Colegiado em seguida. 

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

PLENÁRIO DE SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 
24 de fevereiro de 2010.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
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