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DAVID NASCIMENTO DA SILVA REQUERENTE.: DAYANE 

“ NASCIMENTO DA SILVA ESPÓLIO.: FRANCISCO VANILTO DA 
SILVA REQUERENTE.: MARIA MARILIA NASCIMENTO DA SILVA 
REQUERENTE.: JHAMESON NASCIMENTO DA SILVA . e FICA 
INTIMADO DA PARTE. DESPOSITIVA DA SENTENÇA PROFERIDA 
EM 30/03/2010, ADIANTE TRANSCRITA EM SUA PARTE 

" DISPOSITIVA: E VISTOS ETC... ISTO POSTO, COM AMPARO NO 
ART 269, INCISO 1 DO CPC C/C O ARE 1.829 DO CCB, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO E POR CONSEQUÊNCIA, DEFIRO O 
ALVARÁ PARA AUTORIZAR À GENITORA DAS REQUERENTES, À 
SRA. ANA CÉLIA DO NASCIMENTO, A RECEBER JUNTO À 

AGÊNCIA” DO BANCO DO BRASIL AS QUANTIAS 
CORRESPONDENTES AO PIS/PASEP DEPOSITADAS EM NOME 
DO FALECIDO, O SR. FRANCISCO VANILTO DA SILVA, PIS/PASEP 
“Nº 122.24675.72.2.003.” - INT. DR(S). DEMETRIUS LIBERATO 

SILVEIRA AGUIAR. vo 

4) 141-08.2009.8.06.0116/0 - BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE.: BANCO FINASA S/A REQUERIDO.:" PEDRO 
VICTOR DA SILVA JUNIOR. . “ FICAM INTIMADOS DA SENTENÇA 
PROFERIDA EM 08/04/2010 ADIANTE TRANSCRITA EM SUA * 
PARTE DISPOSITIVA: GVISTOS ETC... ISTO POSTO, COM 
ARRIMO NO ART. 330, INCISO H DO CPC, JULGO PROCEDENTE 
À PRESENTE AÇÃO DE FORMA ANTECIPADA, E POR 
CONSEQUÊNCIA, CONCEDO A POSSE E À PROPRIEDADE DO 
VEÍCULO DESCRITO NA EXORDIAL EM FAVOR DA PARTE 
AUTORA, TUDO NOS TERMOS DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 
911/69. FICA DE LOGO FACULTADA À AUTORA À VENDA 
EXTRAJUDICIAL DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, 
PELO QUE DEVERÁ SER OFICIADO AO DETRAN AUTORIZANDO- 
SE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 4 TERCEIROS QUE A 
AUTORA INDICAR, NA FORMA DO ART. 20 DO DECRETO EM 
REFERÊNCIA. CONDENO APARTE PR OMOVIDA NO PAGAMENT [6 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 
QUE ORA ÁRBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR 
DA CAUSA...” - INT. DR(S). IVA DA PAZ MONTEIRO , RAFAEL 

. VELLOSO FONTENELLE CAMELO E RODRIGUES , ANNA 

IVANOVNA DE LUCENA MORENO . , 

5) 151-18.2010.8.06.0116/0 - PROCEDIMENTO SUMÁRIO 

REQUERIDO.: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL REQUERENTE,: 
RAIMUNDO DE SOUSA CANDIDO . “ FICA INTIMADO PARA 
COMPARECERÁAA UDIENCIA DE CONCILIAÇÃ O DESIGNADA PARA 
O DIA 06/05/2010 ÀS 11:30 HORAS NO FÓRUM DE MADALENA.” 

- INT. DR(S). “ANTONIO MARCUS VINICIUS CATUNDA GUÉRRA . 

6) 165-36.2009,8.06.0116/0 » REINTEGRAÇÃO ! MANUTENÇÃO 
DE. POSSE REQUERENTE.: FRANCISCO CARDOSO DIAS 
REQUERIDO.: LUCIA MONTEIRO DIAS .-“ FICAM INTIMADOS 
PARA COMPARECEREM d AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIA 12/05/2010 ÀS 11:00 HORAS NO FÓRUM 
DE HADALENA.” - INT. DR(S). RAIMUNDO ANDRADE MORAIS 
; PEDRO GLAUTON 'GONCALVES MONTEIRO , FRANCISCO 
CLAUDIO OLIVEIRA SILVA, FILHO , PATRICIA OLIVEIRA GOMES 

7) 283-48.2009,8.06.0116/0 - PETIÇÃO REQUERENTE.: ANTONIO 
LOPES FERREIRA FILHO REQUERIDO.: INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL - INSS . “ FICAM INTIMADOS PARA 
COMPARECER AAUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARÁ 
O DIA 13/05/2010 ÀS 09:08 IIORAS NO FÓRUM DE MADALENA.” 
“INT. DR(S). MANOEL CESAR FERREIRA E SILVA, CARLOS HILDO 
GURGEL POMPEU , 

8) 293-56.2009,8,06,0116/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERIDO.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - - 

INSS REQUERENTE.: MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA . 
FICAM INTIMADOS PARÁ COMPARE CEREM À A UDIENCIA DE 
CONCILIA ção DESIGNADA PARÁ O' DIA 13/05/2010 ÀS 11:00 
HORAS NO FÓRUM DE-MADALENA.” - INT, DR(S). JOSE ELMAR 
FURTADO ARRUDA JOAO KENNEDY CARVALHO 
ALEXANDRINO . . , 

9) 363-73.2009.8.06.011 6/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERENTE.: ANTONIA MARILIA MARIANO DE SOUSA 
REQUERIDO.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
INSS. “FICAM INTIMADOS PARÁ COMPARECEREMA AUDIENCIA 
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DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 13/05/2010 ÀS 10:30 
HORAS NO FÓRUM DE MADALENA.” - INT. DR(S). MARIA 
AUXILIADORA CUNHA PIRES , JOAO KENNEDY CARVALHO 
ALEXANDRINO . : : 

10) 381.94. 20094 8.06.0116/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: EDINETE FIRMINO NOGUEIRA REQUERIDO.: 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. “ FICA 

INTIMADO PARA COMPA RECERAÁ UDIENCIA DE CONCILIAÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIA 13/05/2010 ÀS 09:30 HORAS NO FÓRUM 
DE MADALENA.” - INT. DR(S). JOAO KENNEDY CARVALHO' 
ALEXANDRINO , MARIA AUXILIADORA CUNHA PIRES . 

11) 560-28,2009.8.06.0116/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BANCO GE CAPITAL S/A REQUERIDO .: BANCO 

VOTORANTIM S/A REQUERENTE,: FRANCISCA OCILENE DA 
SILVA SOUTO . “ DESPACIHO: qR.H. VISTA AO 4 UTOR PARA SE. 
MANIFESTAR SOBRE AS CONTESTAÇÕES E DOCUMENTOS. 

PÁZO DE 10 (DEZ) DIAS...3..” - INT, DR(S). DAVI COSTA PODEUS 
» FRANCIS TED FERNANDES , JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 
FILHO, ZHANDRA GOMES DE CARVALHO, ROBERTO FAUSTINO 
MAIA , 

12) 561-13.2009.8:06.0116/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BANCO BRADESCO S/A REQUERENTE.: JOSÉ 
PEREIRA SOUTO REQUERIDO.: BANCO VOTORANTIM S/A". “ 

“FICA INTIMADO PARA NO PRAZO DE DEZ DIAS SE MANIFESTAR 
SOBRE AS CONTESTAÇÕES, NOS TERMOS DO DESPACHO, 
ADIANTE TRANSCRITO: 4RH. VISTA AO AUTOR PARA SE 
MANIFESTAR SOBRE AS CONTESTAÇÕES E DOCUMENTOS..." 
- INT. DR(S). EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA , 
WILSON SALES BELCHIOR , ROBERTO FAUSTINO MAIA , 
MARCOS CESAR DE OLIVEIRA FREITAS . 

13) 563-80.2009.8.06.0116/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERIDO.: BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO.: BANCO 
VOTORANTIM S/A REQUERENTE.: MARIA PAZ PEREIRA . *.. 

DESPACHO: gR.H. VISTA AO AUTOR PARÁ SE MANIFESTAR - 
SOBRE AS CONTESTAÇÕES E DOCUMENTOS. PRAZO DE 10 . 
(DEZ) DIAS...g..” - INT. DR(8). JORGE CHAVES SOARES NETO , 
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO , ROBERTO FAUSTINO - 

MAIA , RODRIGO SARAIVA MARINHO . 

14) 566-35.2009.8.06.0116/0 - AÇÃO PENAL REU.: FRANCISCO 
LEANDRO DE AMORIM DENUNCIANTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO 
VITIMA.: VANDERLI TAVARES DA SILVA . “ DESPACHO: RH. 
INTIME-SE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O 
DEFENSOR DO ACUSADO, PARA NO PAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 
APRESENTAREM O ROL DE TESTEMUNHAS QUE PRETENDAM 
OUVIR EM PLENÁRIO NA SESSÃO DO DIA 18 DE MAIO DE 2010. 
NESTA OPORTUNIDADE AS PARTES PODERÃO REQUERER 
DILIGÊNCIAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS (ART: 422 DO CPP). - 
INTIME-SE O RÉU PARÁ JULGAMENTO...g..” - INT. DR($). 
DEMETRIUS LIBERATO SILVEIRA AGUIAR . á 

15) 569-87.2009.8.06.0116/0 — PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BANCO BMC S/A REQUERIDO,: BANCO DO BRASIL 
S/A REQUERIDO.: BANCO VOTORANTIM S/A REQUERENTE.: 
VALTER LOPES DA SILVA . “ DESPACHO: (R.H. AO AUTOR PARA 
RÉPLICA, NO-PAZO DE 10 (DEZ) DIAS...;..” - INT: DR(S). RAFAEL 
PORDEUS COSTA LIMA FILHO , ROBERTO FAUSTINO MAIA , 
WILSON SALES BELCHIOR , FÁBIO ARAÚJO DE LIMA , LUIS 
CARLOS MONTEIRO LAURENÇO, MARCOS CESAR DE OLIVEIRA 
FREITAS . , 

16) 570-72.2009.8.06.0116/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERIDO: BANCO BMC 5.A REQUERIDO.: BANCO DO BRASIL 
S/A REQUERIDO.: BANCO VOTORANTIM S/A REQUERENTE.: 

- MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA . “ DESPACHO: GRI. - 
VISTA AO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE AS 
CONTESTAÇÕES E DOCUMENTOS. PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS...g..” - INT. DR(S). RODRIGO SARAIVA MARINHO , 
EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA , JORGE CHAVES 
SOARES NETO , ROBERTO FAUSTINO MAIA , JOSE EDGARD DA 
CUNHA BUENO FILHO . 

17) 5-74.2010.8.06.0116/0 - DESAPROPRIAÇÃO REQUERENTE.: 
. VA 
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COMPANHIA DE ÁGUA É ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 
REQUERIDO.: RAIMUNDO ANDRADE MORAIS . “ FICAM 
INTIMADOS PARA COMPARECEREM A AUDIENCIA DE 
CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 12/05/2010 ÁS:10:30 
“HORAS NO FÓRUM DE MADALENA.” — INT. DR(S). MARIA 
RACHEL DE ANDRADE COSTA, FRANCISCO FIRMO BARRETO 
DE ARAUJO . ” 

- 
E) " 

18) 606-17.2009.8,06.0116/0 - PETIÇÃO REQUERIDO.: BANCO 

PANAMERICANO REQUERENTE.: JOAQUIM MOURA NUNES . 
FICAM INTIMADOS PARÁ COMPARECEREM d AUDIENCIA DE 
CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O. DIA 12/05/2010 ÀS 1 :38 

HORAS NO FÓRUM DE MADALENA." - INT, DR(S). RONALDO 
“NOGUEIRA SIMÕES , IVA DA PAZ MONTEIRO . + 

JUIZ TITULAR: Dr. FABIANO DAMASCENO MAIA 
“ DIRETOR DE SECRETARIA: CLAUDIO ARTHUR SOUSA 

LOPES 
EXPEDIENTE nº 047/2010, 12 de ABRIL de 2010 

“ OAB | SEQ. 
CE 9871 “4 

MG 10287 
MG 20835E ' 
CE 15067 
CE 21294 
SP 221.271 

1) 559-93.2009.8.06.0116 — AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DÁNOS 
MORAIS E MATERIAIS, PROMOVENTE.: PEDRINA LOPES DA 
SILVA; PROMOVIDOS: BANCO BAC 8.4 BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S.A, BANCO VOTORANTIM S.A e 
BANCO DO BRASIL S.A e 
DESPAÇHO: “... AO AUTOR PARA RÉPLICA EA 16 (DEZ) 
DIAS..* FICAM INTIMADOS: DR. ROBERTO FAUTINO MAIA, 
ADVOGADO DA PROMOVENTE, ANA FLAVIA PERERIA 
GUIMARÃES, MATHEUS MAGALHÃES TEIXEIRA, EMANUEEL 
FERREIRA GOMES SILVA MOURA, JORGE CHAVES SOSARES 
NETO, PAULA RODRIGUES DA SILVA, ADVOGADOS DOS 
PROMOVIDOS. . . 
Ea sema demo o mem er seio caro Ear tr tg rr mtr eme 

  

  

  

  

sUtZCA) TITULAR : VALENCIA MARIA AINES DE soUZa 

. AQUINO 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCA SILVINO 

TABOSA x 
EXPEDIENTE Nº 22/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 « 

OAB SEQ. OAB “SEQ. 
CE/8913 ] CE/I0113 2 

9) 284-96,2006.8. 06.0117/0 - DIVÓRCIO REQUERENTE .: NILFTON 
CESAR SANTOS MACIEL REQUERIDO.: MARY LUCIA DASSILVA 
MACIEL . “PELA PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO 
NÁ QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA 
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 20J0, AS 
09:307h.” - INT. DR(S). AUGUSTO CESAR SOARES CAMPOS . 

) 

2) 66-63.2009.8.06.0117/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/ 
68 REQUERENTE.: RYAN DIOGO DA SILVA PARENTE, REP. POR : 

LEANY FERREIRA DA SILVA REQUERIDO.: RUAN DIEGO SILVA 
PARENTE . “PELA PRESENTE, FICA FOSSA SENHORIA 
“INTIMADO NÁ QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE, 
REQUERENTE, NOS AUTOS EM EPÍGRAFE, DA AUDIÊNCIA 
DESIGNADA PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 2010, NA SECRETARIA 
DA 1º FARA DO FÓRUM LOCAL.” - INT. DR(S). CIRO ALVES 
MATIAS . , 

2 VARA DA COMARCA DE MARACANAÚ 
JUIZ(A) TITULAR : ANTONIO JURANDY POR TO ROSA 

JUNIOR 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: SUENIA MARIA JORGE | 

- SANTANA 
- EXPEDIENTE Nº 23/2010 EMI: DOZE (12) DE ABRIL-DE 2010 
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OAB. SEQ. OAB SEQ: p 
CE/16100 1 

1) 6837-91.2008.8.06.0117/0 - PETIÇÃO REQUERENTE.: JOAO 
JOSE DE FREITAS NETO . “ INTIMO VS" DO DISPOSITIVO DO 
DESPACHO PROFERIDO POR ESTE JUÍZO: 4... DEFIRO , 
LIMINARMENTE O' PEDIDO CONTIDO NO ITEM 2, DE FIS. 17, 
DOS AUTOS, DEVENDO À REQUERIDA JUNTAR A CÓPIA DO 

- PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINISTRO - PROCESSO. Nº 
2008/130.272 ATÉ À DATA DA AUDI-ENCIA DE CONCILIAÇÃO À 
“SER DESIGNADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE (01( UM 
SALÁRIO MÍNIMO; INTIME-SE-LHE, DIGO, EXPEÇA-SE-LHE 
MANDADO LIMINAR. DESIGNE-SE DATA DE AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO. CITE-SE. MARACANAL, 03/02/2009. ANTÔNIO 
JURANDY PORTO ROSA JÚNIOR. JUIZ DE DIREITO TITULAR. 
FICA, AINDA, INTIMADO DA DATA DESIGNADA PARA 
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: DIA 15/06/10 
ÁS 13:30 MIN ..” - INT, DR(S). AUDIC CAVALCANTE MOTA DIAS . 

  

“JUIZA) TITULAR -: RAQUEL oTOCIi : 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA - 
EXPEDIENTE Nº 44/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 ' 

OAB SEQ. OAB SEQ. 

- CE/10823 | 

1) 8362-83.2000.8.06.0119/0 - Nº ANTIGO: 2001019006940 - ART. 
125 CPB - ABORTO PROVOCADO POR TERCEIROS REU.: 
EDSON ANDRE DO NASCIMENTO REU.: OTONIEL NUNES DE 
SOUSA LIMA ESTAGIARIO.: SIMONE FARIAS LIMA. “JUSTIFIQUE 
A DEFESA O PEDIDO SDE OITIVA DE PERITOS, BEM COMO 
APRESENTE ALEGADA CERTIDÃO DE ANTECETENTES 
DISPOSTA ÀS FLS. 188/189, EIS QUE A MESMA NÃO ACOMPANHA 
A PEÇA. PRAZO DE 05 DIAS. EXP NEC. MARANGUAPE, 15/03/ 
2030. (4) RAQUEL OTOCH - JUÍZA DE DIREITO.” - INT. DR(S). 
EDNA SILVA ALENCAR. 

2º VARA DA COMARCA DE MARANGUAPE 
“ JUIZ(A) TITULAR : GESILIA PACHECO CAVALCANTI 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARIA DO SOCORRO 

MACIEL TEIXEIRA 
EXPEDIENTE Nº 57/2010 EM: NOVE (09) DE ABRIL DE 2010 

k 
OAB SEQ. OAB SEQ. ' 
CE/8323 1 CE/15872 2 
CE/3619 2 CE/7208 2 
CE/15046 3 CE/15046 3 
CE/13705 4 CE/20629 4 Vo 
CE/2532 5 CE/18632 6 , 

" CE/19610 7 CE/6987 Õ] ' 
CE/18338 7 . CE/2916 8 
CE/5549 8 CE/20617 9. 
CE/11287 - 10 CE/9195 10 

1) 1060-90,2006:8.06.0119/0 - TOMBO: 2895 - ART. 157 8 2* CPB 

REU.: EMANOEL MESSIAS ESTEVAO LOPES , “”. — PELA . 
MAGISTRADA FOI DITO ESTAR OATO PREJUDICADO EM RAZÃO 
DA AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS A SEREM OITIVADAS, UMA 
VEZ QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO PROVIDENCIOU À 

DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE INTIMA ÇÃO. EM SEGUIDA À 
MAGISTRADA REDESIGNOU A AUDIÊNCIA PARA À 
CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO, CRIMINAL PARÁ O DIA 
01.06.2014, ÀS 12:08 HORAS. FICAM OS PRESENTES AO ATO 

INTIMADOS. EXP. NEC.”..” - INT, DR(S). CLEBSON MARQUES 

DA COSTA. 

2 1223-70.2006.8:06.0119/0 - TOMBO: 6434 - INDENIZAÇÃO 
REQUERIDO.: BANCO DO BRASIL S/A - AG. MARANGUAPE 

REQUERENTE.: MARIA JOSE DE FREITAS . “FICAM INTIMADAS 
AS ADVOGADAS INFRAMENCIONADAS PARA DEPOSITAREM NA 

. SECRETÁRIA DESTE JUÍZO O ROL DE TESTEMUNHAS, ATÉ 10 

(DEZ) DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DESIGNADA 

+ ” 
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PARA O DIA 08/07/2010, ÀS 09:09 HORAS.” - INT. DR(S). ALINE 
BARBOSA LOURENCO , MARIA VALDELY DA COSTA RIBEIRO , 
MARIA JOSE LOURENCO DE FREITAS . ; 

3) 1271-29.2006.8.06.0119/0 - TOMBO: 6428 - ANULAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL REQUERENTE.: FRANCILINA NETA DA SILVA 
SOUZA REQUERENTE.: FRANCILINA NETA DA SILVA SOUZA .- 
“FICA INTIMADO(A) O(A) *  ADVOGADO(A) 
INFRAMENCIONADO(A), DO TEOR DA SENTENÇA A SEGUIR 
TRANSCRITA: .. 
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECRETAR A NULIDADE DO 
ASSENTO DE NASCIMENTO DA PROMOVIDA MARIA DE FÁTIMA 
DA SILVA SOUZA, O QUE FAÇO COM SUPEDÂNEO NO ART. 113 
DA LEI 6.015/73. E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINO OQ 
CANCELAMENTO DO REFERIDO ASSENTO REGISTRADO SOB: 
O Nº 15669 ÀS FLS. 88 DO LIVRO A-!5 DO CARTÓRIO DO 

. REGISTRO CIVIL DA SEDE, DESTA COMARCA. CUSTAS EX LEGE. 
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ECONÔMIA PROCESSUAL 
EVITANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE 
SUPRIMENTO DE REGISTRO CIVIL, CUJA PROVA ORAL E 
DOCUMENTAL ENCONTRA-SE. PRODUZIDA NO BOJO DESTES 
AUTOS. DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO 
DE REGISTRO CIVIL DESTA COMARCA PARA QUE SE PROCEDA, 
AO REGISTRO DE NASCIMENTO DA PROMOVIDA MARIA DE 
FÁTIMA DA SILVA SOUZA COMO SENDO FILIIA DE RAIMUNDO 

” - PEREIRA DE SOUZA E DE MARIA DE JESUS VIANA DE OLIVEIRA, 
TODOS QUALIFICADOS NOS AUTOS. PUBLIQUE-SE. REGISTRE- 
SE. INTIMEM-SE E, TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇAM-SE 
OS MANDADOS AO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 

"COMPETENTE FAZENDO-SE ACOMPANHAR DE CÓPIA DESTA 
DECISÃO. MPE(CE), 29/09/2009 (4) DR" SANDRA ELIZÁABETE 
JORGE LANDIM, JUIZA DE DIREITO..”- INT. DR(S). AYLA MARIA 

- DE SOUZA ARRUDA, AYLA MARIA DE SOUZA-ARRUDA . 

4) 1365-69.2009.8.06.0119/0 - TOMBO: 8015 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FABRICIO DE 

1 ASSIS E SOUSA . “FICAM INTIMADOS(A) OS(A) AD VOGADOS(A) 

INFRAMENCI ÔNADOS, (4) PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO, À SER REALIZADA NA SALA DAS AUDIÊNCIAS 
DA 2º VARA DESTA COMARCA, NO DIA 16/04/2010, ÀS 09:30 

- HORAS,” - INT. DR(S). DEJARINO COSTA DOS SANTOS FILHO , 
LUIS GONZAGA FERNANDES NETO .: 

  
5) 1480-32.2005.8.06.0119/0 - TOMBO: 2507 - ART 17 5 ÚNICO, 
DA LEI 10.826/2003 REU.: CICERO DE OLIVEIRA LUCENA REU.: 
CICERO DE OLIVEIRA LUCENA REU.: CICERO DÉ OLIVEIRA 
LUCENA . “RH REDESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

“PARA O DIA 08.06.107ÁS 11:30 HORAS. EXP NEC, MARANGUAPE, 
12/02/2010"..” - INT. DR(S). PEDRO PESSOA CAMARA . 

- 6) 1706-95.2009.8.06.0119/0 - TOMBO: 8179 - PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO. KR 

INFORMATICA E EDIOMAS . “FICA INTIMADO O ADVOGADO 

INFRAMENCIONADO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

* CONCILIAÇÃO, A SER REALIZADA NA SALA DAS 4 UDIÊNCIAS 

DA 2º VARA DESTA COMARCA, NO DIA 16/04/2010, AS 99:00 

HORAS..” - INT, DR(S). PEDRO SORIO SILVA . 

7) 1985-81.2009.8.06.0119/0 +, TOMBO: 8502 - PETIÇÃO 
REQUERENTE.: MARIA ALVES DE SOUZA 
OS ADVOGADOS INFRAMENCIONADOS PARA DEPOSITAREM 
NA SECRETARIA DESTE JUÍZO O ROL DE TESTEMUNHAS, ATÉ 
10 (DEZ) DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

| DESIGNADA PARA O DIA 22/07/2010, “ÀS 11:00 HORAS.” - INT. 
DR(S). SERGIO LIMA SALES , JOSE WILSON LIMA SALES , KÁTIA 
LIMA SALES LEITE . 

') 

8) 2056-59.2004.8.06.0119/0 - TOMBO: 5526 - INDENIZAÇÃO 

REQUERENTE.: FERNANDO BORGES MOREIRA MONTEIRO 
. REQUERENTE.: JOANA MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE 

MARANHAO REQUERENTE..; LUIZ ARAMICY BEZERRA PINTO 

REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO MENDES BEZERRA 
REQUERIDO.: REGINA MARTA DE MOURA RODRIGUES 

REQUERENTE.: ROSSANA SOARES MOREIRA DE SOUSA - 
REQUERENTE.: SENHORINHA ARACY BEZERRA PINTO . 
“FICAM INTIMADOS OS ADVOGADOS INF RAMENCIONADOS . 
PARA DEPOSITAREM NA SECRETARIA DESTE JUÍZO O ROL DE 

.EX POSITIS, JULGO, POR SENTENÇA, 

- “FICAM INTIMADOS   

TESTEMUNHAS, ATÉ 10 (DEZ) DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA -DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PÁRA O DIA 15/07 
2010, ÀS 11:30 HORAS.” - INT. DR(S). JOSE LEONIDAS DE 

- FREITAS , JANUARIO SOUZA NETO . 

9) 2161-60.2009.8.06.0119/0 - TOMBO: 8550 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL REQUERENTE.: DECIO 
GONÇALVES DE QUEIROZ . “FICA INTIMADO O ADVOGADO 
INFRAMENCIONADO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, A SER REALIZADA NA SALA DAS AUDIÊNCIAS 
DA 2º FARA DESTA COMARCA, NO DIA 09/07/2010, ÀS.10:00 

HORAS.” - INT. DR(S). LUIZ CARLOS DE BRITO. 

10) 885-28.2008.8,06.0119/0 - TOMBO: 3638 - ART. 187 s2 2º “crE 
REU.: ARAILSON SILVA be AMORIM REU.: JOAO BATISTA 

MOREIRA SOARES . “º... R.Hl. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA '07.06.2010,645 9:00 

HORAS. EXP NEC. MARÂNGUAPE,03/02/2010".." INT. DR(S). 
JOSE VALDSON CAVALCANTE FERREIRA, JUARINA NOGUEIRA 
DOS REIS . 

+ 

2º VARA DA COMARCA DE MARANGUAPE 

- JUIZ(A) TITULAR : GESILIA PACHECO CAVALCANTI 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARIA DO SOCORRO 

« MACIEL TEIXEIRA 
EXPEDIENTE Nº 58/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. : OAB SEQ. 
CE/11942 I CE/11287 ro 
MP 1 CE/14073 2 
CE/7054 3 CE/16477 3 - 
CE/3648 O 3 -CE/15067 4 
CE/21044 5 CE/546] 6 
CE/9195 6 

E) 

“ 1) 1303-39,2003.8.06.0119/0 - TOMBO: 1926 - ART. 129 3 2º CPB 
REU.: MIGUEL BEZERRA CAVALCANTE JUNIOR REU.: 

FRANCISCO IOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE REU.: 
FRANCISCO GILAILSON ALVES CAVALCANTE . ““.. PEDI OS 
AUTOS. REDESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 
10.06.2010 ÀS 9:00 HORAS.EXP NEC. MARANGUAPE, 12/6024 
18"..” - INT, DR(S). AFONSO CORDEIRO TORQUATO NETO, 
JOSE VALDSON CAVALCANTE FERREIRA , DEFENSOR PÚBLICO 
MARÍLIA OLINDA. 

2) 159-83.2010.8.06.0119/0 - BUSCA E ' APREENSÃO 
REQUERENTE.: BANCO ITAUCARD S/A . “FICA INTIMADO(A) 
O(A) ADFOGADO(A) INFRAMENCIONADO(A) DO DESPACHO 
SEGUINTE: R. H. DIGA, 4 PARTE AUTORA, SOBRE ÀS PEÇAS DE 
FLS. 27/28. EXP NEC. MPE(CE), 23/02/2010 (4) DR" GESÍLIA 
PACHECO CAVALCANTI JUIZA DE DIREITO..” - INT. DR(S). 
'HELAINE CRISTINA PINHEIRQ FERNANDES . .. ' 

* 

3) 1641-03.2009.8.06.0119/0 - TOMBO: 7941 - PROCEDIMENTO 

. ORDINÁRIO REQUERENTE.: BANCO DO NORDESTE DO, 
- BRASIL S/A. REQUERIDO.: ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITE - 
ME . “FICAM | INTIMADOS os  ABVOGADOS 
INFRAMENCIONADOS DO TEOR DA SENTENÇA A SEGUIR 
TRANSCRITA: ..À VISTA DO EXPENDIDO E DO MAIS OUVE DOS 
AUTOS CONSTA, POR SENTENÇA, PARA QUE PRODUZA SEUS 
JURÍDICOS E REGULARES EFEITOS, JULGO PROCEDENTE, O 
PEDIDO FORMULADO PELO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A, PELO QUE CONDENO ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITE 
ME AO PAGAMENTO DA QUANTEA DE R$ 5.997,86 (CINCO MIL | 
NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS 
CENTAVOS), CORRIGIDA DESDE À CITAÇÃO, ATRAVES DO INPE 
OU INDICE OFICIAL QUE O SUBSTITUA, ACRESCIDA DE JUROS 
MORATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. CONDENO 

“ AINDA O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 10% (DEZ POR 
CENTO) SOBRE O VALOR DÁ CAUSA. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-, 

SE. INTIMEM-SE. MPE(CE), 11/03/2010 (4) DR ANA KAFRENÁ 
DA SILVA FREITAS, JUIZA DE DIREITO - AUXELIANDO..” - INT. 
DR(S). FRANCISCO CESAR GONCALVES DA SILVA , DAVID 
SOMBRA PEIXOTO , MIGUEL OSCAR VIANA PEIXOTO . 

d) 2129-89,2008.8.06.0119/0 - TOMBO: 7665.- BUSCA E 

” 

  

 



) ' 
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APREENSÃO REQUERENTE.: BANCO FINASA S/A . “FICA 
INTIMADA A ADVOGADA INFRAMENCIONADA DO TEOR'DA 

* SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: ... DESTARTE, TENHO 

COMIGO QUEA NOTIFICA ÇÃO EXTRAJUDICIAL ACOSTADAÃOS 
AUTOS E NULA DE PLENO DIREITO, POR INFRINGIR 

FORMALIDADE LEGAL, PELOS ARGUMENTOS ÁCIMA 
EXPENDIDOS, PODENDO SER DECLARADA EX OFFICIO, EM 
QUAL FASE PROCESSUAL, POR SER NORMA COGENTE. 
CONSEQUENTEMENTE, QUEDA O FEITO CARENTE DE 

* NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PÁLIDA, PRESSUPOSTO DE' 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. MORMENTE PORQUE O 
AUTOR, INTIHADO PARA ACOSTAR AOS AUTOS DOCUMENTO 
JURIDICAMENTE VÁLIDO, NÃO O APRESENTOU. ISTO POSTO, 
POR VERIFICAR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 
CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO, QUAL SEJA, À COMPROVAÇÃO 
DA MORA OU O INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, COM 
FUNDAMENTO NO ART 3º DO DECRETO LEI Nº 911/69 C/C ART 
267, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE, MPE(CE), 11/03/2610 
(A) DRº ANA KAFRENA DA SILVA FREITAS, JUIZA DE DIREITO - 

= AUXILIANDO..” - INT; DR(S). EMANUELLE FERREIRA GOMES 
SILVA MOURA. 

5) 420-29,2002.8.06.0119/0 - TOMBO: 4205 - ORDINÁRIA 
OUTRAS REQUERENTE.: MARIA DAS GRAÇAS LIMA 
MONTEIRO . “FICA INTIMADO(A) O(A) ADFOGADO(A) 
INFRAMENCIONADO(A) PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A SER REALIZADA NA SALA DAS 
AUDIÊNCIAS DA 2º VARA DESTA COMARCA, NO DIA 29/07/2010, 
ÀS 09:90 HORAS.” - INT, DS) RAFHAEL PINHEIRO VITORINO , 

DE HOLANDA . 

6).61-11.2004.8.06.0119/0 - ART. 155 $ 4º CPE REU.: PAULO 
ANDRE DE SOUZA REU.: MARIO CESAR BONIFÁCIO . “2.R. H. 
REDESIGNO AUDIÊNCIA PARA CONTENUA ção DA INSTR UÇÃO 
CRIMINAL PARÁ O DIA 10/06/10, ÀS 11:30 HORAS. ATENTE: SEM 
SECRETARIA PARÁ O NOVO ENDEREÇO FORNECIDO PELO RÉU 
PAULO ANDRÉ DE SOUSA À FL 212.EXP NEC. MARANGUAPE. 

"12/02/2010". - INT. DR(S). SAMIA MARIA MENESES BRILHANTE 
+ JUARINA NOGUEIRA DOS REIS. 

  

JUIZ(A) TITULAR : MARIA VERA LUCIA DE SOUZA SALERI" 
DIRETOR(A) DF SECRETARIA: MARIA VANDA MENDES DE 

MESQUITA 
EXPEDIENTE Nº 32/2010 EM: DEZ (10) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEÓ. OAB SEO. 
CEj10780 3 1 CE/17297 2 
CEM238 o 2º. CE16199 3 
CE/6389. AO, CE/6559 5 ' 
CE/19524 6 CE/10262 7 
“CEAN9I32 8 CE/19603 8 
CE/6559 9 -  CE/6559 10 
CE/1513] W CE/S980 4 12 

1) 117-96.2008.8.06.0121/0: - TOMBO: 2634 - EXECUÇÃO 
FISCAL EXEQUIDO.: POSTO CAMPO GRANDE DE PETROLEO 

- DE TRANSP LTDA .EXEQUENTE.: IBAMA/MASSPE 
“SENTENÇA: “t.) FRENTE AO EXPOSTO E TENDO EM VISTA 
O PAGAMENTO NOTICIADO PELO EXEQUENTE, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO. APÓS O TRÂNSITO EM JULADO DESTA 

DECISÃO, DÊ-SE BAIXA NA. DISTRIBUIÇÃO, E ARQUIVE-SE. (...). 
MARIA VERÁ LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA DE DIREITO." - 

INT. DR(S). JOSE MARCUS DE ARAUJO SOARES . "A 

2 138-77.2005.8.06.0121/0 - TOMBO: 16042005 - ALVARÁ 
REQUERENTE.: PAULO GILSON NEVES REQUERENTE.: MARIA 
VANDERLANE NEVES DE SOUZA . “ DESPACIIO: “O PEDIDO 

DE FLS. 02 EXAURIU-SE COM À SENTENÇA DE FLS. 16/19, NÃO 
— COMPORTANDO O PEDIDO DE FLS, 21. TORNEM OSA (UTOS Ao 
ARQUIVO.” MARIA VERÁ LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA DE 
DIREITO. - INT. DR6S).. FRANCISCA ROGERIA PEREIRA DE   

SOUSA, MARIA TERESA CLÉVIA VINAS ALBUQUERQUE .- 
) 

3) 141-56.2010.8,06.0121/0 - TOMBO: 6962010 - AÇÃO PENAL 

QUERELANTE.: MARIA ROSANGELA FARIAS MARIANO . 
“DESPACIIO: “COMPROVE 4 QUERELANTE QUE A PRESENTE 
AÇÃO FOI INTENTADA DENTRO DOS SEIS MESES PREVISTOS 
NO ARE 38, DO CPP - ART: 395, II DO MESMO DIPLOMA LEGAL. - 
EXP NEC. EM, 18/03/2010 (4) MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA 
SALERI - JUÍZA DE DIREITO”.” - INT. DR(S). ADRIANA ABREU 

DESA. 

4) 173-61.2010.8.06.0121/0 - TOMBO: 1322010 - LIBERDADE: 
PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA REU.: IRANILDO ARAUJO 
DE SOUSA . “INTIMAÇÃO: “ ...0 REQUERENTE FOI 
BENEFICIADO COM À SUSPENSÃO DO PROCESSO PREVISTA 
NO ART 89 DA LEI 9099/95, EM 11/03/2010, OCASIÃO TAMBÉM 
EM QUE FOI DETERMINADA SUA SOLTURA. DESTARTE O 
PRESENTE PEDIDO PERDEU O OBJETO, RÁZÃO PELA QUAL 
JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO. ... PR. 1 MASSAPÉ, 15 DE 

“ MARÇO DE 2010. (A) MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI - 
JUÍZA DE DIREITO”..” - INT. DR(S). CLAUDIO PAULA PESSOA 
DIAS. 

5 179-10.2006.8.05.0121/0 - TOMBO: 1042006 - ART. 155 CPB- 

FURTO APENADO.: ANTONIO DE SOUSA APENADO.: ANTONIO 
DE SOUSA . “INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “.. O CASO DESTES 
AUTOS SE AMOLDA À PREVISÃO LEGAL TRANSCRITA, MOTIVO 
PELA QUAL JULGO EXTINTA À PENÁ DE ANTONIO DE SOUSA, 
PARA QUE PRODUZA OS SEUS DEVIDOS E LEGAIS EFEITOS, E, 
EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINO 4 EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 
DESOLTURA E O ARQUIVAMENTO DESTE PROCESSO. .. 
BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVE-SE, APÓS O TRÂNSITO 
EM JULGADO. BR. E | MASSAPÉ, 1! DE MARÇO DE 2010. (A) 
MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI - JUÍZA DE DIREITO”” 
- INT. DR($). ANTONIO DO NASCIMENTO LINO . o 

6) 269-47.2008.8.06.0121/0 - TOMBO: 25702008 - EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS REQUERIDO.: JOAO BATISTA DA CONCEIÇÃO 
. “DESPACHO: “INTIME-SE NA FORMA REQUERIDA ÀS FLS. 18/ 

19 PELO MP EXP NEC. MASSAPÉ, 30. DE MARÇO DE 2010. 

MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUIZA DE DIREITO.” - 
INT/DR(S). GERVANIA CAVALCANTE VASCONCELOS . 

7)  283-94.2009.8.06.012140) - TOMBO: -3382009 - 
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REQUERENTE.: MARIA 
FRANCISCA BARBOSA DA SILVA REQUERIDO.: INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS . “DESPACHO: 
“MANIFESTE-SE À PARTE AUTORA SOBRE 4 CONTESTAÇÃO. 
EXP NEC. EM 05/04/2010. MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SÁLERA, 
JUÍZA DE DIREITO.” * - INT. DR(S). ROSSANA MAGALHAES 
FARIAS . : 

8) 334-13.7006.8.06.0121/0 - TOMBO: 18902006. - 
« INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE REQUERIDO : "JOSE DOS 
SANTOS MARCELINO . “DESPÁCIO: “MANIFESTEM-SE AS 
PARTES SOBRE O LAUDO DE FLS. 70/72. EXP NEC. EM 25/03/ 

- 2010. MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA DE 
DIREITO.”.” - INT. DR(S). RAPHAEL MELO VASCONCELOS , 
JOSE FROTA CARNEIRO NETO .. . 

9) 467-89.2005.8.06.0121/0 - TOMBO: 732005 - EXECUÇÃO 
CRIMINAL APENADO.: ANTONIO FRANCISCO RIPARDO SILVA 
. “DESPACHO: “.. FRENTE AO EXPOSTO E FUNDAMENTADA 
NOS FUNDAMENTOS ACIMA INDICADOS, RECONHEÇO NÃO 
TER O RÉU ANTONIO FRÂNCISCO RIPARDO SILVA O DIREITO 

“AO LIPRAMENTO CONDICIONAL, NESTA OPORTUNIDADE. 

AGUARDE-SE O CUMPRIMENTO DA PENÁ. CIÊNCIA AO MP- 

EXP NEC. MASSAPÉ, 1º DE MARÇO DE 2010. (À) MARIA VERÁ 

LÚCIA DE SOUZA SALERI - JUÍZA DE DIREITO”. " INT. DR(S). 
ANTONIO DO NASCIMENTO LINO . . 

> 19) 502- 78. 2007.8.06.0121/0  - TOMBO: 22442007  - 
INTERDIÇÃO REQUERENTE.: FRANCISCA DE JESUS AMORIM - 

SILVA INTERDITÂNDO.: FRANCISCA FRANCIMAR AMORIM 
SILVA. “DESPACHO: “(..). ACOSTE 4 REQUERENTE A ANUÊNCIA 
DE FRANCISCO EDVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, NO 
PRAZO DE CINCO (05) DIAS. EXP NECE. EM 30/03/2010. MARIA 

. DÊSE . 
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VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI, JUÍZA DE DIREITO.”.” - INT. 
DR(S). ANTONIO DO, NASCIMENTO LINO . ' 

11) 537-09.2005.8.06.0121/0 - TOMBO: 14132005 - ARÉ 155, 8 
4º, IV DO CPB REU.: JOSE LUCIANO PERSA EUGENIO, REU: 

FRANCISCO AUDI DE SOUSA MANSO . “DESAPCHO: “TENDO 
EM VISTi QUE OS DENUNCIADOS FRANCISCO AUDI SOUSA 

MANSP E JOSE LUCIANO PERSA EUGENIO, FORAM INTIMADOS 
PARA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARÁ O DIA 16/12/2009 E AQUI 
NÃO COMPARECEREM, DECRETO A REVELIA E, EM 
CONSEQUÊNCIA, DETERMINO O SEGUIMENTO DO PROCESSO 
SEM A SUA PRESENÇA. CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ DATA 
PRÓXIMA DESIMPEDIDA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E . 
JULGAMENTO, EM CONTINUAÇÃO, BEM COMO POR SE 
ADEQUAR MAIS AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL, 
DETERMINO AABERTURA DE VISTA ÀS PARTES, PARÁ DIZEREM 
SE TÊM DILIGÊNCIAS À REQUERER, NO PRAZO DE TRÊS(03) 

DIAS. NÃO SENDO REQUERIDA QUALQUER DILIGÊNCIAS, 
ABRA-SE VISTA ÀS P ARTES PÁRA, EM DEZ (18) DIAS, 

APRESETAREM MEMORIAIS. EXP NEC. MASSAPÉ, 1! DE MARÇO 
DE 2010. (A) MARIA VERA LÚCIA DE SOUZA SALERI - JUÍZA DE 
DIREITO.” 

12)  909-55,2005.8.06.0121/0  - TOMBO: , 12202005 - 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE REQUERENTE.: MARIA 
VANDA DE SOUSA PEREIRA . “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/06/2010, ÀS 10 
HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DR. LUIZ CARLOS 
MAGALHÃES AGUIAR, SITUADO NÁ RUA PREFEITO BETO LIRA, 
S/N, CENTRO, MASSAPÊ. ”- INT. DR(S). JOSE GERARDO SOARES 
FILHO . 

  

  

  

JUIZ(A) TITULAR : FRANCISCO ANASTACIO CAVALCANTE 
NETO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARIA DO SOCORRO 
+ GOMES DA SILVA 

EXPEDIENTE Nº 29/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. 
CE/20532 “1 

CAB SEQ. 
CE/3629 2 

£) 1227-56.2010,8.06.0123/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: TARCÍSIO CAMILO DE 
OLIVEIRA REQUERENTE.: MARIA DO SOCORRO LOPES DE 
OLIVEIRA . “AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS 
CONSTITUTIVOS DO DIREITO, REQUISITO PARA CONCESSÃO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INDEFIRO O PEDIDO À TAL 
PROPÓSITO FORMULADO... FRANCISCO ANASTÁCIO 
CAVALCANTE NETO, JUIZ DE DIREITO..” - INT. DR(S). ANTÔNIO 
WASHINGTON FROTA . 

2), 43-02.2009.8.06.0123/0.- AÇÃO PENAL: AUTOR.: JUSTIÇA 

PÚBLICA REU.: CLAUDIO ROBERTO LOPES DE SOUSA . “FICA 
FOSSA SENHORIA DEVIDAMENTE INTIMADO PARÁ 

COMPARECER À 3º VARA DO FÓRUM DA COMARCA DE SOBRAL- 
CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2010, ÀS 9:10 HORAS, PARA 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO... FRANCISCO ANASTÁCIO 
CAVALCANTE NETO, JUIZ DE DIREITO..” - INT. DR(S). JOSE 
ALBERTO DA SILVA. : 

um mm ma em me mr mem -—— — = 

JUIZ(A) TITULAR : ANGELO BIANCO VETTORAZZI 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSE CRISTENY BRILHANTE 

EXPEDIENTE Nº 54/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEO. SEQ. OAB 
CE/11882 | CE/11450 2 
CE/14741 3 CE/11450 3 

CE/l4741 3 — CE/11450 3 

  

" 

' 

- INT. DR(S5). LINTOR JOSE LINHARES TORQUATO 

Ni 

.DO NASCIMENTO . 

  

CE/11450 4 CE/I 1450 4 
CE/11450 5 CENA 5 
CE/14741 5. - CE/11450 5 N - 
CE/11450 6 CE/11450 6 
CE/11450 q * CE/)1450 7 

1) 304-24.2010.8.06.9125/0 - TOMBO: 4 - DEMARCAÇÃO / 
DIVISÃO  REQUERENTE.: NADIR GOMES LANDIM 
REQUERENTE.: ESPOLIO DE ODILON VASQUES LANDIM 
REQUERIDO.: FRANCISCO NEUDO GOMES LANDIM 

REQUERIDO.: ANTONIO GOMES LANDIM . “DESPACHO-DE FLS. 
76H: INTIME-SE À PARTE AUTORA P/ SE MANIFESTAR SOBRE A 
CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. 
APÓS, VOLTEM-ME CONCLUSOS. M. VELHA, 08/04/10. ANGELO 
BIANCO VETTORAZZI - JUIZ DE DIREITO,” - INT. DR(S). ANA 
MARIA RODRIGUES DA FONSECA . 

2) 332-89,2010.8.06.0125/0 - TOMBO: 4 - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO REQUERENTE.: PEDRO LUCIANO DE OLIVEIRA . 
“FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 10 
9DEZ) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS À CERTIDÃO DE CASAMENTO 
CIVIL DO ACIONANTE..” - INT. DR(S). JOSE KLEBIO GENUINO 

3) 408-50.2009.8.06.0125/0 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
EXEQUENTE.: ANTONIA MARCIA SILVA LINHARES CRIANÇA! 
ADOLESCENTE.: FERNANDO BELO DA SILVA FILHO CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.: FELIPE DA SILVA BELO ' CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.: FERNANDA MERCIA BELO DA SILVA CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.: FELIPE: DA SILVA BELO: CRIANÇA! 
ADOLESCENTE.: FERNANDO BELO DA SILVA FILHO CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.: FERNANDA MERCIA . BELO DA SILVA 
EXEQUENTE.:, ANTONIA MARCIA SILVA LINHARES .' 
“SENTENÇA Nº 28/2010 2 FLS. 28/29: CUIDA-SE DE EXECUÇÃO 
DE ALIMENTOS EM QUE SÃO PARTES AS ACIMA 
IDENTIFICADAS, ONDE SE RECLAMA O PAGAMENTO DE 
PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS EM ATRASO (JUNHO DE 2089 À 
NOVEMBRO DE 2009) E SUAS DIFERENÇAS (NOVEMBRO DE 
2088 A MAIO DE 2009). O DEVEDOR FOI CITADO, SENDO QUE 
ÀS FLS. 15 FOI JUNTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO 
DÉBITO, NO VALOR DE R$ 198,00. INSTADO ASE MANIFESTAR, 
A PARTE CREDORA INFORMOU QUE O DEVEDOR SE TORNOU 
MAIS UMA VEZ INADIMPLENTE COM A OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR. NOVAMENTE CITADO, O DEVEDOR JUNTOU As 
FLS, 26 COMPROVANTE DE PAGAMMENTO: DO DÉBITO, NO 
VALOR DE R$ 600,00. FINALMENTE, CONSTA À FL. 27-V PEDIDO 
DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO FORMULADO PELA 
GENITORA DOS CREDORES E PELO ADVOGADO, EM RAZÃO 
DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO. POSTO ISSO, E 
COM FUNDAMENTO NÁ REGRA DO ARE 794, I DO CPE, 
EXTINGO À PRESENTE EXECUÇÃO, ANTE A SATISFAÇÃO DA 
OBRIGAÇÃO, REPUTANDO QUITADAS AS DIFERENÇAS DO 
VALOR DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS REFERENTES AOS 
MESES DE NOVEMBRO DE 2008 4 MAIO DE 2009, BEM COMO O 
VALOR INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS 
REFERENTES AOS MESES DE JUNHO DE 2909 A NOVEMBRO ' 
DE 2909. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. APÓS O TRÂNSITO 
EM JULGADO, ARQUIVE-SE. MISSÃO VELHA(CE), 30 DE MARÇO 
DE 2010. ÂNGELO BIANCO VETTORAZEZI - JUIZ DE DIREITO.” 
- INT DR(S). CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO , 
JOSE KLEBIO GENUINO DO NASCIMENTO , CICERA FRANCISCA 
GENUINO DO-NASCIMENTO , JOSE KLEBIO GENUINO DO 
NASCIMENTO . , 

4) 457-91.2009,8,06.0125/0 - TOMBO: 1078 - ALIMENTOS - LEI 
ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERENTE.: VITORIA LORRANE DIAS 
PARENTE REQUERENTE.: FRANCISCO EDSON DIAS PARENTE 

REQUERENTE.: ANDRESSA RAYSSA DIAS PARENTE 
REQUERIDO.: EDSON DIAS DA SILVA REQUERIDO.: EDSON DIAS 
DA SILVA REPR. LEGAL.: LEIDIANA PARENTE 'DE MENESES 
REPR. LEGAL” LEIDIANA PARENTE DE, MENESES 

REQUERENTE.: | VITORIA LORRANE DIAS PARENTE 
. REQUERENTE.: FRANCISCO EDSON DIAS PARENTE 

REQUERENTE.: ANDRESSA RAYSSA DIAS PARENTE 
"SENTENÇA Nº 26/2010 - FLS. 20: CUIDA-SE DE AÇÃO DE 

ALIMENTOS EM QUE SÃO PARTES AS ACIMA REFERIDAS E 
QUALIFICADAS NOS AUTOS. DESPÁACIIADA A INICIAL, FORAM  
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FIXADOS ALIM ENTOS PROFIS! ÓRI Os E DESIGNADA À UDIÊN C) TA 
DE CONCILIAÇÃO. CONSTOU-SE DO TERMO DE À UDIÊNCIA 

“ DE FL. 18 QUE À GENITORA DOS REQUERENTES DEIXOU DE 
COMPARECER EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADA 
PARA INTIMAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. DOUTRA BANDA, 

- O REQUERIDO DEIXOU DE SER CITADO E INTIMADO PELA VIA, 
POSTAL, RAZÃO PELA QUAL TAMBÉM DEIXOU DE 
COMPARECER À AUDIÊNCIA. DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO - 
O PRAZO CONCEDIDO AO ADFOGADO PARÁ INFORMAR O 
ENDEREÇO DA GENITORA DOS REQUERENTES, OS AUTOS 
VIERAM CONCLUSOS PARÁ DECISÃO: FRISE-SE QUE OS AUTOS 
ESTÃO PARADOS POR MAIS DE 30 DIAS POR CULPA DA PARTE 
REQUERENTE, QUE AINDA NÃO INFORMOU O ENDEREÇO 
UNDA POSSA SER ENCONTRADA, À FIM ENSEJAR O 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSTO ISSO, DECLARO EXTINTO 
O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O 
ABANDONO DÁ CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, HI 
DO CPC, TENDODEIXADO DE ADOTAR 4 PROVIDÊNCIA DO 8 1º 
DO MESMO DIPLOMA LEGAL POR" ABSOLUTA 
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. 
TRANSITADA ESTA EM JULGADO, ARQUIVE-SE. MISSÃO VELHA 
(CE), 30/03/2010. ÂNGELO BIANCO VETTORAZZI - JUIZ DE 
DIREITO..” - INT. DR(S). JOSE KLEBIO GENUINO DO 
NASCIMENTO + JOSE KLEBIO GENUINO DO NASCIMENTO... 

5) 553-09.2009.8.06.0125/0 - TOMBO: 04 - EXECUÇÃO DE' 
ALIMENTOS EXEQUENTE.: LEDIANA SILVANA DA SILVA. 
EXEQUENTE.: LEDIANA SILVANA DA SILVA EXECUTADO.: 
CÍCERO DA SILVA COSTA EXECUTADO.: CÍCERO DA SILVA 
COSTA. 
DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EM QUE SÃO PARTES AS ACIMA 
MENCIONADAS E QUALIFICADAS NOS AUTOS, ONDE SÃO 
COBRADAS. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS EM ATRASO, 
REFERENTES AO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2009, 
NO MONTANTE DE R$ 186;09. EM PARECER DE FL. 12, O 
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, 
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE À TRAMITAÇÃO DE 
OUTRA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (PROC. Nº 
2008.0036:4538-6) ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO 
PARQUET, COM O MESMO OBJETO. O DEVEDOR FOI CITADO, 
HAVENDO DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA ESTRANHA 
AO PROCESSO ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO 
PERSEGUIDO, É O SUGINTO RELATÓRIO. DECIDO. EM RÁZÃO 
DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO ACIMA REFERIDO, REALMENTE 
CARECE À PARTE CREDORA DE INTERESSE PARA MANEJAR À 
PRESENTE AÇÃO. DIANTE DO EXPOSTO, REPUTO AUSENTE O 
INTERESSE PROCESSUAL E, DE. CONSEQUÊNCIA, JULGO 

. EXTINTO'O PRESENTE:PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, O QUE FAÇO COM FULCRO NO ART. 267, INCISO VI 
(ÚLTIMA FIGURA) DO CPC: SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. 
ARQUIVE-SE, APÓS-O TRÂNSITO EM JULGADO. MISSÃO 
VELHA-CE, !2 DE ABRIL DE. 2010. 
VETTORAZZI - JUIZ DE DIREITO.” - INT. DR(S). JOSE KLEBIO 
GENUINO DO NASCIMENTO , CICERA FRANCISCA GENUINO 
DO NASCIMENTO , CICERA FRANCISCA GENUINO DO 

“ NASCIMENTO , JOSE KLEBIO GENUINO DO NASCIMENTO .. 

6) 564-38.2009.8.06.0125/0 - TOMBO: 04 - EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS EXEQUENTE.: MARIA INES DA ORA EXECUTADO.: 
ERIVAN DA SILVA RODRIGUES EXECUTADO.: ERIVAN DA SILVA 
RODRIGUES EXEQUENTE.: MARIA INES DA ORA . “SENTENÇA 
Nº3f - FLS. 21/22: CUIDA-SE DE. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
EM QUE SÃO PARTES AS ACIMA IDENTIFICADAS, ONDE SE 
RECLAMA O PAGAMENTO DE PRESTAÇ ÕES ALIMENTÍCIAS EM 
ATRASO, REFERENTES AOS TRÊS ÚLTIMOS MESES. O DEVEDOR 

* FOI CITADO, SENDO QUE ÀS FLS. 18 FOI JUNTADO 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DÉBITO, NO VALOR DE 
R$ 300,00. INTIMADA POR SEU ADVOGADO PARA, NO PRAZO 
DE 18 DIAS, REQUERER O QUE ENTENDESSE DE DIREITO, A 
PARTE CREDORA NADA MANIFESTOU. FINALMENTE, O 
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, 
EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO, 
CONFORME PARECER DE FIS. 20. É O SUCINTO RELATÓRIO. 
DECIDO. REALMENTE ASSISTE RAZÃO AO MINISTÉRIO 
PÚBLIGO; POSTO QUE O PAGAMENTO DO DÉBITO ENSEJA A 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSTO ISSO, E COM FUNDAMENTO 
NA REGRA DO ART. 794, | DO CPC, EXTINGO A PRESENTE 

“SENTENÇA Nº 29/2010 - FLS. 16: CUIDA-SE DE AÇÃO" 

ÂNGELO BIANCO , 

  

EXECUÇÃO, ANTE 7 ASATISEAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, REPUTANDO 
QUITADAS AS TRÊS ÚLTIMAS PRESTA ÇÕES ALIMENTÍCIAS EM 
ATRASO, REFERENTES AOS. MESES DE JULHO, AGÓSTO E 
SETEMBRO DÉ 2009. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. APÓS O 
TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE. MISSÃO VELITA(CE), , 

5 DE ABRIL DE 2010. ÂNGELO BIANCO VETTORAZZI - JUIZ 
DE DIREITO...” - INT. DR(8). JOSE KLEBIO GENUINO DO 
NASCIMENTO , JOSE KLEBIO GENUINO DO-NASCIMENTO . 

7) 600-30, 2009. 8.06.0125/0. - TOMBO: hd “— AÇÃO DE 
ALIMENTOS REQUERENTE.: LIZIANÊ BENTO DOS SANTOS - 
REPRESENTANDO SEUS FILHOS REQUERENTE.: LIZIANE 
BENTO DOS" SANTOS -REPRESENTANDO SEUS FILHOS 
REQUERIDO.: LUIZ FRANCÍSCO DE SOUZA REQUERIDO.: LUIZ 
FRANCISCO DE SOUZA . “SENTENÇA Nº 27/2010 - FLS. 22/23: 
CUIDA-SE DE AÇÃO DE ALIMENTOS EM QUE SÃO PARTES AS 
ACIMAREFERIDAS E QUALIFICADAS NOS AUTOS. DESPACHADA 
A INICIAL, FORAM FIXADOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 
DESIGNADA AUDIÊNCIA. O REQUERIDO FOI CITADO 
"PESSOALMENTE, PORÉM NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇA io, TAMPOUCO APRESENTOU RESPOSTA NO PRAZO 
LEGÁL. É EM SÍNTESE, O RELATÓRIO. À AUSÊNCIA, DE 
CONTESTAÇÃO PELO REQUERIDO TEM COMO CONSECTÁRIO 
A REVELIA, QUE ORA SE DECRETA, COM 4 PRESUNÇÃO DE - 
VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NÁ INICIAL. EMBORA 

CONSTE DOS AUTOS TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 
(FLS. 10), COM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS, TENHO-O COMO 
NÃO REFERENDADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POSTO - 
AUSENTE A ASSINATURA DE SEU REPRESENTANTE, 
INSERVÍVEL COMO TÍTULO EXECUTIVO, SERVINDO CONTUDO 
coMo PARÂME TRO PARA À FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. PELO 
REFERIDO ACORDO, O REQUERIDO SE COMPROMETEU A - 
PAGAR “À QUANTIA DE R$ 100,00;-Á PARTIR DE 28/02/2009, 4 

, TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE SEUS DOIS 
FILHOS. MENORES. NO TERMO DE AUDIÊNCIA (FLS.“21), 
CONSTA QUE O REQUERIDO EFETUOU O PAGAMENTO DA 
OUANTIA DE R$ 200,00 REFERENTE À 02 (DOIS) MESES DE 
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POR FIM, TENDO EM VISTA QUE O 
ACORDO ENTABULADO FOI CELEBRADO HÁ MAIS DE UM ANO, 
ENTENDO QUE O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ALI 
CONSTANTE CARECE DE ADEQUAÇÃO. POSTO ISTO, ACOLHO 
O PEDIDO INICIAL, E POR CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO O 
PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

- FUNDAMENTO NO ARE .269, INCISO 1 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL, FIXANDO O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA 
EM R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), A SER PAGA POR LUIZ 
FRANCISCO DE SOUSA AOS FILHOS LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
SOUSA E LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUZA ATÉ O ÚLTIMO 
DIA DE CADA MÊS. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. APÓS O 
TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE. MISSÃO VELHA (CE), 
30/03/2010. ÂNGELO BIANCO VETTORAZZI - JUIZ DE - 
DIREITO..” - INT. DR€S). JOSE KLEBIO GENUINO DO 
NASCIMENTO , JOSE KLEBIO GENUINO DO-NASCIMENTO . 

JUIZ(A) TITULAR : NEUTER MARQUES DANTAS NETO 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JAQUELINE MARIA LOPES 

DA COSTA E SILVA 
EXPEDIENTE Nº 44/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB OAB - SEQ. SEO, 

CE/469 a 

1) 7930-46.2004. 8. 06.0112/0 - EXECUÇÃO DA PENA REU.: 
ANTONIO FERREIRA FILHO . “SENTENÇA DE FLS. 73/74: “8... 

DIANTE DO EXPOSTO, ESCUDADO NO CITADO DISPOSITIVO 

LEGAL, C/C O ARTIGO 66, INCISO II, DA LEI N.º 7.210/84, 
DECLARO EXTINTA 4 PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO 
ANTÔNIO FERREIRA FILHO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 
OFICIE-SE À JUSTIÇA ELEITORAL PARA. FINS DE. 
RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO APENADO 
PORVENTURA SUSPENSA, SALVO SE TAL SUSPENSÃO 
DECORRER DE OUTRO MOTIVO. SEM CUSTAS POR EXPRESSA 
PREVISÃO LEGAL. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME(M)- 

+ 
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SE, PESSOALMENTE, O NOBRE REPRESENTANTE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E O ADVOGADO DO CONDENADO. 
CUMPRIDAS INTEGRALMENTE AS DETERMINAÇÕES ACIMA 
DECLINADA, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS COM AS 

CAUTELAS DE ESTILO. MOMBAÇA, AOS 04 DE MARÇO DE 2010. 
(4) NEUTER MARQUES DANTAS NETO JUIZ DE DIREITO” 
CC.” - INT. DR(S). MARIA DE FATIMA, M.CRUZ CORDEIRO . 

Eemes SGA D- DSO ADE ora Voriicscro smtp cio Do DORÊ 

COMARCA DE MORRINHOS 
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JUIZ(A) TITULAR : SUYANE MACEDO DE LUCENA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANTONIO ISAIAS SOUSA 

GOMES 
EXPEDIENTE Nº 48/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 200 . 

OAB OAB SEQ. SEO. 
CE/9227 1 CE/21409 2 
CE/20586 3 CE/9333 4 
CE/9227 5 . CE/1769] 6 

1) 111-94.2010.8.06, 012970 - TOMBO: 492010 - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO REQUERIDO.: FRANCISCO MARDONIO DE 

ARAUJO REPR. LEGAL.: MARIA JOELMA ROCHA REQUERENTE .: 
PATRICIA LILIA ROCHA . “INTIMAÇÃO: PARA SE MANIFESTAR 
SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 12, NO PRAZO DES (CINCO) DIAS.” 
- INT. DRÇS). PAULO ROGERIO ROCHA. 

2) 2109-97.2010.8.06.0129/0 - TOMBO: 812010 - BUSCA E' 

APREENSÃO REQUERENTE. 
CONSORCIO SAGA S/C LIDA. 
P 29. PARTE FINAL: “INTIME-SE À PARTE AUTORA PARA 
INDICAR À QUEM DEVERÁ SER ENTREGUE O VEÍCULO 
APREENDIDO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. MORRINHOS, 08 
DE ABRIL DE 2010. SUVANE MACEDO DE LUCENA, JUÍZA DE 
DIREITO”,” = INT. DR(S). ROBERTA DE OLIVEIRA . 

. ADMINISTRADORA DE 

3 2111-67. 2010. 8.06.0129/0 - BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE,: BV FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO . “INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE P. 17. 
PÁRTE FINAL: “INTIME-SE À PARTE AUTORA PARA INDICAR À 
QUEM DEVERÁ SER ENTREGUE O VEÍCULO APREENDIDO NO 

- PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. MORRINHOS, 08 DE ABRIL DE 2010. 
SUFANE MACEDO DE LUCENA, JUÍZA DE DIREITO".” - ANT. 
DR(S). BRUNO VELLOSO FONTENELLE C. RODRIGUES . 

4) 242-40,2008.8.06.0129/0 - TOMBO: 0142008 - REVISIONAL 
DE CONTRATO DEMANDADO.: ITAUCARD DEMANDANTE.: 
MARIA ESTRELA DOS SANTOS . “INTIMAÇÃO DE DESPACIIO 
(P 200): “VISTOS ETC. CONSIDERANDO O TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SETENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO 
FIRMADO PELAS PARTES, EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA FINS DE 

LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS RELATIVOS À 
ESTE FEITO, EM NOME DE JOSIANE NOGUEIRA GAMA, 

CONSOANTE PETI çÃ O DE FLS. 192. MORRINHOS, 24 DE MARÇO 

DE 2016. SUFANE MACEDO DE LUCENA, JUÍZA DE DIREITO". ” 
- INT. DR(S). JOSE GIOVANI PORTELA . R 

” 

5) 429-14.2009.8.06.0129/0 - TOMBO: 1822009 - AÇÃO DE 
ALIMENTOS REQUERIDO.: FRANCISCO RENIVAN BARROS DO 
NASCIMENTO REQUERENTE.: MARIA DA CONCEIÇÃO DE 

ANDRADE.. “INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: “EX POSITIS, JULGO 
PROCEDENTE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM F ULCRO 
NO ART. 267, HI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENO 

OS REQUERENTESAO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 
SUSPENDENDO À SUA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTNIZ , 
DA LEI N 1.060/50, POR GOZAREM DOS BENEFÍCIOS DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, RESSALTANDO QUE 
PODERÃO SER EXIGIDAS NÁ HIPÓTESE DE MUDANÇÃ, 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PROMOVENTES DESDE QUE 
NO LAPSO TEMPORAL ESTABELECIDO EM LEI. DEIXO DE 
CONDENAR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ QUE NÃO 
HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO, DÊ-SE BAIXA NA RESPECTIFA 
DISTRIBUIÇÃO, APÓS ARQUIVEM-SE COM AS CAUTELAS DE 
PRAXE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.” 

q 

N - 

“INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE o 

  

MORRINHOS, 30 DE MARÇO DE 2010. SUFANE MACEDO DE 
LUCENÁ - JUÍZA DE DIREITO..º - INT. DR(S). PAULO ROGERIO 
ROCHA. 

6) 52-09,2010.8.06.0129/0 - TOMBO: 0172010 - CONVERSÃO 
DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO REQUERIDO: 
MANOEL VALDEMIR MAGALHÃES REQUERENTE.: MARIA DA 
PAZ MAGALHAES. “INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: PARTE FINAL: 
PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONFERTO 
EM DIVÓRCIO À SEPARAÇÃO JUDICIAL HAVIDA, COM 
FUNDAMENTO NO ART. 1.580, $ 1º, DO CÓDIGO CIVIL, 
DECRETANDO À INSUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO MATRIMONIAL 
PREEXISTENTE. TENHO POR EXTINTO O PROCESSO, NOS 
TERMOS DO ARI 269; 1, DO CPC. EM FACE DA SUCUMBÊNCIA, 
ARCARÁ O REQUERIDO COM AS DESPESAS PROCESSUAIS E 
HONORÁRIOS ADVOCA TÍCIOS, ESTE FIXADOS EM R$ 200,00 
(DUZENTOS, REAIS), dd LUZ DO ART. 20, 8:4º, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. . BRI APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 
EXPEÇA-SE MANDADO DE AVERBAÇÃO E, EM SEGUIDA, 
ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS, OBSERVADAS AS FORMALIDADES 
LEGAIS. MORRINHOS, 30 DE MARÇO DE 2010. SUFANE MACEDO 
DE LUCENÁ - JUÍZA DE DIREITO.” - INT. DR$S). EDINARDO 
UCHÔA COSTA FILHO . 
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JUIZ(A) TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO * 

BEZERRA 

EXPEDIENTE Nº 168/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

  

  

    

OAB SEQ. OAB SEQ.- 
CE/13500 1 - 

1) 23015-75.2008.8.06.0001/0 - TOMBO: 212509 - 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO REQUERENTE.: CARLITO 
ALCANTARA DOS SANTOS REQUERIDO.: MAPFRE VERA CRUZ 
SEGURADORA S/A . “AÇÃO DE COBRANÇA RESUMO DO 
DESPACHO DE FLS. 4IF: “INTIME-SE O AUTOR PARA, NO 
PRAZO DE DEZ DIAS, JUNTAR COMPROVANTE DE 
RESIDENCIA...” - INT. DR(S). JOSE MARIA VALE SAMPAIO . 

Dois TETO E TI ca a: u Ta a   

  
PO Teto pio ear SNCT use qo arm = ai 

JUIZ(A) SUBSTITUTO : SAMEA FREITAS DA SILVEIRA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: LEANDRO DE ALENCAR 

BARRETO 
EXPEDIENTE Nº 31/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2910 

. te 

OAB SEQ. 0AB , SEQ. 
- CE/10903 1 CE/15487 2 
CET9LI 3 CE/S7I4 4 
CE/7841 + 5 

1) 282-70.2009.8.06.0134/0 - TOMBO: 8470 - AÇÃO PENAL REU: 
EDILAMAR CARNEIRO CHAVES SILVA VITIMA.: EDUARDO 
COELHO AUTOR.: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO CEARA 
« "CARTA DE INTIMAÇÃO: “FICA O PATRONO JUDICIAL DO 
AC USADO, DEVIDAMENTE INTIMADO PARÁ COMPARECER A 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DIA 09 DE-JUNHO DE 2010, ÀS 

13:30 JIORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DESTA 
COMARCA”..” - INT. DR(S). JOAO JOAB BONFIM LACERDA . 

2) 346-56.2004.8.06.0134/0 - ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/ 

03 VITIMA.: O ESTADO ACUSADO.: VERIDIANO, ALVES 

LINHARES . “CARTA DE INTIMAÇÃO: “FICA OQ PATRONO 
JUDICIAL DO ACUSADO, DEVIDAMENTE INTIMADO PARÁ 
COMPARECER AA UDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DIA 04 DE AGOSTO 

DE 2010, ÀS 13:39 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM , 
DESTA COMARCA?” - 
MACHADO . 

INT. DR(5). MAGIDIEL PEDROSA 

| . 
3) 429-04,2006.8.06.0134/0 - TOMBO: 5893 - ART. 121, $ 2º, IV 

Ea 
  

[ 

x
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DO CPB REU.: ADJÂNIO DEARAÚJIO MARQUES VITIMA.: ERLON 
JOSÉ MELO VIEIRA AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO - “CARTA 
DE INTIMAÇÃO: “FICA O PATRONO JUDICIAL DO ACUSADO, 
DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO, DIA 84 DE AGOSTO DE 2016, ÀS 08:30, NA SALA 
DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DESTA COMARCA”. « INT. DR(S). 
 WAUFRANIO COUTINHO ROCHA . + 

x 

4) 5-54.2009.8.06.0134/0 - TOMBO: R3d1 « AÇÃO PENAL REU.:' 
ESSINO MELO, COUTINHO REU.: JOSE SILVINO VIEIRA SALES 
AUTOR.: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL , “CARTA DE 
INTIMAÇÃO: “FICA O PATRONO JUDICIAL DOS ACUSADOS, 

- DEVIDAMENTE INTIMADO PARÁ COMPARECER À AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO, DIA 04 DE AGOSTO DE 2010, “ÀS 09:30 HORAS, 
NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FORUM DESTA COMARCA”?.” « 
ENT. DR(S). MAURO JUNIOR RIOS . 3 

5) 630-88.2009.8.06.0134/0 - TOMBO: 8650 - AÇÃO PENAL 
VITIMA.: A SOCIEDADE DENUNCIADO.: ANTONIO SAVIO 
RODRIGUES ALVES DENUNCIANTE.: MINISTERIO PUBLICO 
ESTADUAL DO CEARA . “CARTA DE INTIMAÇÃO: “FICA O 
PATRONO JUDI CIAL DO ACUSADO DEVIDAMENTE IN TIMADO - 
PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DIA 16 DE 
JUNHO DE 2610, ÀS 08:30 HORAS, NÁ SALA DE AUDIÊNCIAS 

- INT. DR(S). FREDERICO DO FÓRUM DESTA COMARCA”. 
ANTONIO ARAUJO BEZERRA . 

EM q Eee ceia e TT 

  

  

  

* COMARCA DE PACATU s 

JUIZ(A) TITULAR : DANIELLE PONTES DE ARRUDA 
PINHEIRO . . 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARIA NECI GUIMARAES 
RUFINO 

EXPEDIENTE Nº 19/2010 EM: SETE (07) DE ABRIL DE 2010 

OAB. - SEQ. OAB SEQ. 
CE/18377 1- CE/9835 2 
CE/5461 3 CE/1804] ETA 
CE/16970 4 SP/222303 5 
CE/10395 6 CE/5461 7 
CE/19128 B CE/10395 9 . 
CE/5461 10 CE/16970 n 
CE/2587 12 

1) 1055-12.2009,8.06.0136/0 - BUSCA E APREENSÃO EM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: BANCO BRADESCO 
S.A. REQUERIDO. SANDRA OLIVEIRA SANCHES . “DEFIRO O 
PEDIDO DE DESÁRQUIFAMENTO, MEDIANTE O PAGAMENTO 
DE CUSTAS, SE FOR O CASO.!” - INT. DR(S). ROSELINE SOUZA 
MIRANDA, . 

2) 1245-14,2005.8.06.0136/0 - REVISIONAL DE CONTRATO 
REQUERENTE.: FRANCISCO JORGE FERREIRA VIANA 
REQUERIDO.: BANCO BMC S.A . “SOBRE A CONTRA-PROPOSTA 
INSERIDA AOS FÓLIOS 128, OUÇA-SE O AUTOR EM DEZ DIAS.” 
- INT. DR(S). JOSE IRALDO BARROSO BASTOS FILHO . 

3) 129-31.2009.8.06.0136/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: TAMIRES MIRANDA ALVES 
REQUERENTE.: BRUNO MIRANDA ALVES DA SILVA REPR, 
LEGAL. SILVIA CLAUDIA MIRANDA REQUERIDO.: TARCIZIO - 
ALVES DA'SILVA . “INDEFIRO O PEDIDO DE REDUÇÃO 
POSTULADO, VEZ QUE ESTÁ DESACOMPANHADO DE 
QUALQUER PROVA DO ALEGADO, SENDO NECESSÁRIO A 
PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMO-OS DA AUDIÊNCIA DE, 
INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/04/2010 ÁS I0H30MIN, 
NO-FÓRUM LOCAL, PARA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS 
ARROLADAS PELAS PARTES, CUJO ROL DEVERÁ SER 
APRESENTADO ATÉ DEZ DIAS ANTES DO ATO.” - INT. DR(S). 
SAMIA MARIA MENESES BRILHANTE , HERACLITO SANTOS 
DA ROSA. , 

4) 1419-81.2009:8.06.0136/0 - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS? 
REQUERENTE.: JOÃO LUCAS SOARES BEZERRA REQUERENTE: 
ANNA CLARA SOARES BEZERRA REQUERENTE,: ANNA CLARA 
SOARES BEZERRA REQUERENTE.: JOÃO LUCAS SOARES 
BEZERRA REPR. LEGAL.: MARIA SOLANGE SOARES DA COSTA 

4 

«FÓRUM LOCAL.” - 

  

REPR. LEGAL.: MARIA SOLANGE SOARES DA-COSTA' 
REQUERIDO.: ROSBERG DOMINGOS DA COSTA BEZERRA 
REQUERIDO.: ROSBERG DOMINGOS DA COSTA BEZERRA . 
“INTIMO-O DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE VISTAS PELO 
PRAZO DE 5 DIAS..” - INT. DR(S). JOÃO PAULO DE SOUSA 
BARBOSA NOGUEIRA. 

'5) 1481-24.2009,8.06.0136/0 - ALIMENTOS « LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: EVILASIO TOMAZ MARTINS DA SILVA 
REQUERENTE.: EVILANE TOMAZ MARTINS DA SILVA 
REQUERIDO.: FRANCISCO ROBERTO MARTINS DA SILVA REPR. 
LEGAL.: EDINEUDA TOMAZ VALENTINO . “DEFERIDO O 
PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO, VISTA AO SIGNATÁRIO POR 
CINCO DIAS.” - INT. DR(S). HERACLITO SANTOS DA ROSA. 

6) 1542-84,2006,8.06.0136/0 - ART. 121 & 2º CPB REU.: COSME 
OLIVEIRA DE SOUSA REU.: ANDRE CIGANO VITIMA.: ANTONIO 
MERCIO BEZERRA FIGUEIREDO . “AUDIÊNCIA DE-INSTRUÇÃO 
DESIGNADA PARÁ O DIA 04/05/2010, À£.10:00 HORAS, NO 

INT. DR(S). ZACARIAS ANTONIO OLIVEIRA 
PINTO . . . 

7) 1843-02.2004.8.06.0136/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE.;* 
IMOBILIARIA MARBOSA EMPREENDIMENTOS LIDA - IMEL . 
“PARA O CONFINANTE CITADO POR EDITAL (FLS. 112), 
NOMEIO CURADORA À DRA. SAMIA MARIA MENEZES 
BRILHANTE, OQUE DEVERA SER INTIMADA DO MUNUS, 
INCLUSIVE PARA OFERECER CONTESTAÇÃO, CASO QUEIRA, 
EM QUINZE DIAS..” - INT. DR(S). SAMIA MARIA MENESES 
BRILHANTE . ' 

" 

8) 2025-12.2009,8.06.013610 - . REINTEGRAÇÃO 4 MANUTENÇÃO 
DE POSSE REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA CORDEIRO 
“ANGELO REQUERIDO.: ANGELO SYLKORD ANGELO . “INTIMO 
A PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DU ALEGADO, 
DESIGNADA PARA O DIA 28/04/2010, ÀS IZH3OMIN.. ? - INT. 
DR(S). MONIQUE RIBEIRO DA COSTA . 

9) 359-88.7000.8.06.0136/0 - Nº ANTIGO: 2001083009571 - 
DIVERSAS REQUERENTE.: MARIA NOGUEIRA DA COSTA 
REQUERIDO.: MUNICIPIO DE PACAJUS REQUERENTE.: MARIA 
DO CARMO DE ALMEIDA ABREU REQUERENTE.: MARIA | 
EUNICE BEZERRA DE AGUIAR . “ DESPACHO: CIENTEFIQUEM- 
SE AS PARTES DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO, À QUAL SEGUE 
TRANSCRITA: “CERTIFICO QUE O REQUERIDO FOI INTIMADO 
DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA ÀS FLS. 102/109 NO DIA 24 
DE AGOSTO DE 2009 (FLS. 119), E QUE O RECURSO DE 
APELAÇÃO FOI INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE, NO DIA, 23 
DE SETEMBRO DE 2009, FLS. 120V (ART. 188 DO CPC). 
CERTIFICO AINDA QUE “O EXPEDIENTE ÁS FLS. 112, REFERE- 
SE À INTIMAÇÃO DO PATRONO DAS REQUERENTES, 
CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 120, 
DATADO DE 2 DE JULHO DE 2009.." - INT. DR(S). ZACARIAS 
ANTONIO OLIVEIRA PINTO . 

10) 461-32.2008.8.06.0136/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE.: 

JUDIT PEREIRA DE AZEVEDO REQUERENTE.: JOSIAS PEREIRA 
DE AZEVEDO . 
TEM COMO PARTE FINAL O SEGUINTE: “ANTE O EXPOSTO, 
ESTANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA 4 POSSE 
PACÍFICA, ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO DE QUAISQUER 
INTERESSADOS, NO LAPSO TEMPORAL ASSINALADO NÁ LEI, 
POR PARTE DOS AUTORES EM RELAÇÃO AO IMÓVEL 
USUCAPIENDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.240, $$ 1º E 2º, 
ART 1.241, $ ÚNICO, COMBINADOS COM ART. 183 DA CF/88, E 
AINDA, ART. 941 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO 
PROCEDENTE A AÇÃO PARA RECONHECER À POSSE DOS” 
REQUERENTES EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DESCRITO NA 
INICIAL. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO AO TITULAR 
DO CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO RESPECTIVO PARA 
O NECESÁRIO REGISTRO DÁ SENTENÇA, OBSERVANDO-SE O 
ESTABELECIDO NO ART. 945, DO CPC. CUSTAS DE LEI. PRIC. 
CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE OS 
PRESENTES AUTOS, OBSEVADAS QUE SEJAM AS 
FORMALIDADES LEGAIS. PACAJUS, 30 DE MARÇO DE 2010. 
DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO-JUÍZA DE 
DIREITO..” - INT. DR(S). SAMIA MARIA MENESES BRILHANTE 

-M) 665-81.2005.8.06.0136/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE.: 

“INTIMO-A DA SENTENÇA ÀS FLS. 73/75, QUE . 

- 
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MARIA ASSUNÇÃO OLIVEIRA MONTEIRO REQUERENTE.: LUIZ 
ERNANDES MONTEIRO . “DESPACHO FL 196: “INDEFIRO POR 
FALTA DE AMPARO LEGAL. PROCESSO JULGADO COM 
TRÂNSITO EM JULGADO”,.” - INT. DR(8). IGÃO PAULO DE 
SOUSA BARBOSA NOGUEIRA . 

12) 987-96.2008.8.06.0136/0 - AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA 
DO JÚRI AUTOR.: ITAMAR LIMA ARRUDA VITIMA.: SAMAEL 
MACEDO SILVA LIMA. “SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA 
PARA O DIA 25/05/2010, ÀS 10:00 HORAS, NO FÓRUM LOCAL.” 
- INT. DR(S). JUVENAL LAMARTINE AZEVEDO LIMA. * 

POLAR ARS SP TD RT ELES Tm irem tao Sroe 
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JUIZ) TITULAR :'CLAUDIO IBIAPINA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO ANTONIO DA 

SILVA 
EXPEDIENTE Nº 17/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB " SEQ. OAB SEQ. 
CE/17555 1 CE/14615 l 
CE/10047 1 CE/21858 l 
CE/13688] 1 CE/18179 2 
CE/7464 2 CE/8913 Zz . 
SC/7701 3 - CE/14458 3 
SC/TTO1 | 4 CE/14458 4 
CE/14458 5 SC/7701 5 
SC/770] 6 CE/14458 6 
CE/9075 7 CE/6168 - 7 
CE/11084 7. CE/11778 8 " 
CE/3432 8 CE/8808 . 9 
CE/19553 9 CE/11835 9 
CE/14029 9 CE/8330 9 
CE/13011 9 CE/5186 10 

1) 1162-53.2009.8.06.0137/0 - MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE.: DYEGO BRUNO MONTEIRO BEZERRA - ME. 
IMPETRADO.: BRUNO CAVAIGNAC ARAUJO . “FICAM AS 

ETs Tea 

a 

PARTES, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, INTIMADAS DA . 
SENTENÇA DE FLS, 103/104, QUE DENEGOU A SEGURANÇA 

* POSTULADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO QUE GARANTA AO IMPETRANTE SUÁ PARTICIPAÇÃO 
NA LICITAÇÃO..” - INT. DR(S). BERGSON FERREIRA DO BONFIM , 

+ JOÃO -CLEMENTE POMPEU , GALDINO MADEIRA , SUELINE 
AMARAL DE ALMEIDA , MARIA IZAILDE DE LUNA . 

2) 1361-75.2009.8.06.0137/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: MANOEL PATRICIO FELIX REQUERIDO: 
SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA . “FICAM AS PARTES, ATRAVÉS 
DE SEUS ADVOGADOS, INTIMADAS DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 02.06.2010, ÀS 10:007H, 
Nd SALA DE AUDIÊNCIAS DÁ 1º VARA DA COMARCA DE 
PACATUBA...” - INT. DR(S). PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE 

LIMA , MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE , AUGUSTO 
CESAR SOARES CAMPOS ., 

3) 1757-52.2009.8.06.0137/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: OTILIA FERREIRA DO NASCIMENTO 
REQUERENTE.: MARIA SUERLENE .DO NASCIMENTO 
REQUERENTE.: MARIA ALCIONE DE SOUZA BARROSO 

. REQUERENTE.: FRANCISCO BATISTA DE SOUZA REQUERENTE: 
MARIA FILOMENA DANTAS SALES REQUERENTE.: FRANCISCA 
NATALIA SILVA TELEMACO REQUERENTE.: EZEQUIAS 
FERREIRA MACIEL, REQUERENTE.: CRISTIANE SIMPLICIO DE 
JESUS REQUERENTE.: FRANCISCA IRIS NASCIMENTO DE 
CASTRÓ REQUERIDO.: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL ' 
DE SEGUROS GERAIS S/A. “FICAM OS PROMOVENTES, ATRAVÉS 
DE SEUS ADVOGADOS, INTIMADOS DA DECISÃO DE FLS. 158, 
QUE INDEFERIU, NOVAMENTE, O PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
JUSTIÇA GRATUITA, PELOS FUNDAMENTOS JÁ EXPOSTOS NO 
DESPACHO INICIAL, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS, NO PRÁZO DE 309 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE 
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO..” - INT. DR(S). MARIO 
MARCONDES NASCIMENTO , LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA 

. , . . + 1 

4) 1758-37.2009.8.06.0137/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO   

- 

REQUERENTE.: PAULO JOSE DE OLIVEIRA REQUERENTE: 
PATRICIA DE SOUSA GOMES REQUERENTE.: JOSE REGINALDO 
SILVA DE SOUSA REQUERENTE.: FRANCISCA ALCINA FERREIRA 
SOUZA REQUERENTE.: IVANEIDE GOMES LIMA REQUERENTE.: 
JANAINA JERONIMO MORAIS REQUERENTE.: OZANA 
PORFIRIO NUNES REQUERENTE.: ERONILDA RODRIGUES DE 
SOUZA REQUERIDO.: SUL AMERICA-COMPANHIA NACIONAL 
DE SEGUROS GERAIS S/A REQUERENTE.: ALINE DEBORA 
CARVALHO GOMES REQUERENTE.: ANA MARIA DE PAULA 
PEDROSA REQUERENTE.: CICERO BATISTA DA SILVA 
REQUERENTE.: ELISANGELA BENVINDA DA SILVA . “FICAM 
OS PROMOVENTES, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, 
INTIMADOS DA DECISÃO DÉ FLS. 179, QUE INDEFERIU, 
NOVAMENTE, O PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA 
GRÁTUITA, PELOS FUNDAMENTOS JÁ EXPOSTOS NO 

* DESPACHO INICIAL, E DETERMINOU O RECOLIFIMENTO DAS 
CUSTAS, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE 
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO..” - INT. DR(S). MARIO 
MARCONDES NASCIMENTO , LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA 

5) 1759-22.2009.8.06.0137/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: ROBERTA CRISTINA FACO DIAS REQUERENTE.: 
MARIA ERINEIDE OLIVEIRA RIBEIRO REQUERENTE.: MARIA 
ELIETE PINTO MARTINS REQUERENTE.: REGINALDO PEREIRA 
DE SOUZA REQUERENTE.: MARIA ALDENIRA SILVA NUNES 
FERREIRA REQUERENTE.: ISABEL CRISTINA VASCONCELOS 
REQUERENTE.: FRANCISCA JEANE SOUSA LIMA REQUERENTE: 

- AUDENIZIA ALVES DE SOUSA NUNES REQUERIDO.: SUL 
-« AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS: S/A 
REQUERENTE.: ANA PAULA SILVA SANTOS DE LIMA 
REQUERENTE.: FRANCILENE MENEZES CAVALCANTE 
REQUERENTE.: FRANCISCO! JOAQUIM 'DOS SANTOS 
REQUERENTE.: LEIDIANE DA SILVA PINTO . “FICAM OS 
PROMOVENTES, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, INTIMADOS 
DA DECISÃO DE ELS. 184, QUE INDEFERIU, NOVAMENTE, O 
PEDIDO-DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA, PELOS 
FUNDAMENTOS JÁ EXPOSTOS NO DESPACHO INICIAL, E 
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, NO PRÁZO DE 

“30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 
DISTRIBUIÇÃO..” - INT. DR(S). LUIZ VALDEMIRO SOARES 
COSTA , MARIO MARCONDES NASCIMENTO . 

6) 1760-07.2009.8.06.0137/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - 

REQUERENTE.: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES 
REQUERENTE.: RITA RODRIGUES DE SOUSA REQUERENTE.: 
RITA RODRIGUES DA SILVA REQUERENTE,.: MARIA LIMA DA 
SILVA REQUERENTE.: MARIA SOCORRO DA SILVA REQUERIDO.: 
/FEDERAL DE SEGUROS REQUERENTE.: RAIMUNDO NUNES 
FILHO . 
ADVOGADOS, INTIMADOS DA DECISÃO DE FLS. 133, QUE 
INDEFERIU, NOVAMENTE, O PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
JUSTIÇA GRATUITA, PELOS FUNDAMENTOS JÁ EXPOSTOS NO 
DESPACHO INICIAL, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENÁ DE' 
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.” - INT. DR(S). MARIO 
MARCONDES NASCIMENTO , LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA 

: 7) 347-22.2010.8.06.0137/0 - MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE... MARUSKA ANDREZZA BASTOS BRITO 
IMPETRADO.: GERENTE DO BANCO BRADESCO S/A DA CIDADE 
DE PACATUBA . “FICAM AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS 
ADVOGADOS, INTIMADAS DA SENTENÇA DE FLS. 60, OBE 
EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS 
TERMOS DO ART. 301, 81º, CICART 267, INCS. VE VI DO CPC.” 
- INT. DR(S). FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR , 
ALDENISE DE MATOS MONTEIRO , NUNO ALVARES DE MATOS 
MONTEIRO . 

8) 535-49.2009.8.06.0137/0 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
REQUERENTE.: MARIA ALDENIR ALVES REQUERIDO.: BANCO 
ABN/AMIRO REAL S.A. . “FICAM AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS 
ADVOGADOS, INTIMADAS DA À UDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIA 29.06.2010, AS 10:00HF, NA SALA DE 
AUDIÊNCIAS DA 1º VARA DA COMÁRCA DE PACATUBA.” - INT. 
DR(S). TEODORICO GUIMARAES NETO , RAFAEL PORDEUS 
COSTA LIMA FILHO . º . 

9) 633-68.2008.8.06.0137/0 - ART. 121 CPB- HOMICÍDIO 

“FICAM OS PROMOVENTES, ATRAVÉS DE SEUS É 
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AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO REU.: ANGELO DANIEL 
ROSENO DE SOUZA VITIMA.: ANTÔNIO MARCOS SANTOS SOUSA 
« “FICAM OS ADVOGADOS DA DEFESA INTIHADOS PARA SE 
MANIFESTAREM NOS TERMOS DO ART. 422 DO CPR 
CONFORME DETERMINADO NO DESPACHO DE FLS. 100..7 - 
INT. DR(S). FRANCISCO JOSE DE SENA , GERMANO SOUSA DE 
CASTRO , VERONICA MARIA ALENCAR CAVALCANTE F.DE 
SOUSA , LUIZ ALEXANDRE FERREIRA , PERPETUA SOCORRO 
AMORIM RIBEIRO , MARIA DO SOCORRO GOMES RODRIGUES . - 

10) 752-92.2009.8.06.0137/0 - EXECUÇÃO FISCAL EXEQUIDO.: 
"RAIMUNDO PEREIRA FRANKLIN EXEQUIDO.: MARIA ESTELA 
DAMASCENO FRANKLIN EXEQUENTE.: BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S.A EXEQUIDO:: FRANCISCO EDUARDO DA SILVA . 
“FICA O EXEQUENTE INTIMADO, À TRAVÉS DESEUADVOGADO, 
PARA, MANIFESTANDO-SE SOBRE À CERTIDÃO, DO OFICIAL 
DE JUSTIÇA DE FLS. 43, ATUALIZAR 0 ENDEREÇO DO 
DEVEDOR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.” - INT. DR(S). 
ANTÔNIO WAGNER MARTINS CONDE . . 

2º VARA DA COMARCA DE PACATUBA 
JUIZ(A) TITULAR : SOLANGE MENEZES HOLANDA 

. - DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANTONIO ERIMAR DE 
SOUZA MALVEIRA 

EXPEDIENTE Nº 86/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/18179 1 CE/7464 1 
CE/11835 2 CE/18179 3 
CE/8179 4 CE/7464 5. 
CE/8330 6 CE/18179 To 
CE/5718 8 CE/18179 9 
CE/7464 Io CE/8847 nm 
CE/8330 12. CEH8179 13 

1) 1474-29,2009.8.06.0137/0 - DIVÓRCIO LITIGIOSO 
" REQUERENTE.: RAIMUNDO CASTRO E SILVA REQUERIDO.: 
ELIETE BRITO E SILVA. “ FICA FOSSA SENHORIA INTIMADO(A) 
COMO ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE, PARA 
COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARÁ DESTA 
COMARCA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010, ÀS 9H09MIN, À FIM 
DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.” INT. DR(S). 
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA, MARIA DO CARMO 
MOURA CAVALCANTE . , L- 

2) 1616-33.2009.8.06.0137/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: CLEBSON SEVERIANO RODRIGUES 
REPR. LEGAL.: KATIA MARIA SEVERIANO REQUERIDO.: JOSE 
CLEBER RODRIGUES DE FREITAS . “FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE, 
PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DESTA 
COMARCA, NO DIÁ 24 DE MAIO DE 2010, AS JOH3OMEN, À FIM 

DÉ PARTICIPAR DÁ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO..” - INT. DR(S). VERONICA MARIA ALENCAR 
CAVALCANTE FDE SOUSA . 

3) 1621-55.2009.8.06.0137/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: MARIA LUCIA SOUZA RIOS 
REQUERIDO.: FERNANDO ANTONIO MARTINS LIMA . “FICA 
FOSSA SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
.PROMOFVPENTE, PARA COMPARECER NA SECRETÁRIA DÁ 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2010, 
ÀS LOFHOOMIN, À FIM DE PARTICIPAR DA.AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO...” - INT, DR(S). PEDRO 
HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA . ' . 

4) 1738-46.2009.8.06.0137/0 -" DIVÓRCIO LITIGIOSO 
REQUERENTE.: MARIA DE LOURDES MAIA DA SILVA 
REQUERIDO.: LUIS COSTA E SILVA . “ FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE, 
PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DESTA 
COMARCA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010, ÀS IUIZOMIN, À FIM 
DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO..”- INT. DR(S). 
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA . 

5) 256-29.2010,8.06.0137/0  - DIVÓRCIO  LITIGIOSO 
REQUERENTE.: MARIA ENEDINA DA CRUZ REIS REQUERIDO.: 
NEOMAR NOBRE REIS. “FICA VOSSA SENHORIA INTIMA DO(A) 
COMO ADFOGADO DA PARTE PROMOVENTE, PÁRA 
COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DESTA 

REQUERENTE: 
"RENATO PINHEIRO DE LIMA . 

+ REQUERIDO. FRANCISCA VIEIRA REBOUÇAS . 

“REPR. LEGAL.: MARIA MACIEL DE SOUSA .   

COMARCA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2010, ÀS I0H00MIN, À 
FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO..” - INT. 
DR(S). MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE . , 

6) 312-62.2010.8.06.0137/0 - ALIMENTOS-- LEI ESPECIAL Nº 
5478/68 REQUERENTE.: GABRIELY SOFHIA VIEIRA NOGUERA - 
MENOR REQUERENTE.: GADRIEL VIEIORA NOGUERA-MENOR 
REPR, LEGAL.: ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO 
REQUERIDO.: AFONSO NOGUEIRA DE OLIVEIRA . “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARA COMPARECER NÁ SECRETÁRIA DA 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2010, 
ÀS JOHS0MIN, À FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO..” - INT. DR(S). PERPETUA 
SOCORRO AMORIM RIBEIRO . , 

7)  324-76.2010.8.06.0137/0 DIVÓRCIO 
REQUERENTE.: MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
REQUERIDO.: FRANCISCO EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS . “ 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA 
PARTE PROMOVENTE, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 
.2010, ÀS J0H40MIN, À FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE. 
CONCILIAÇÃO.” - INT. DR(5). PEDRO HENRIQUE DE 
CAVALCANTE LIMA . 

Ê - . 
8) 346-37.2010.8.06.0137/0 - DIVÓRCIO LITIGIOSO 
REQUERENTE.: FRANCISCO EDIMAR OLIVEIRA LIMA 
REQUERIDO.: MARLUCIA VIEIRA DE ANDRADE OLIVEIRA . * 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA 
PARTE PROMOVENTE, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 
2010, ÀS JHVOMIN, À FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIA ÇÃO.” - INT. DR(S). MARIA JOSE SOLANGE FAÇANHA 
BRITÓ, 

9) 405.25.2010.8.06.0137/0 - DIVÓRCIO LITIGIOSO 
IRISVANDA OLIVEIRA.LIMA REQUERIDO.: 

“ FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE, 
PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DESTA 
COMARCA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2810, ÀS JHHZOMIN, A 
FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO..” - INT. 
DR(8). PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA . 

10) 450-29.2010.8.06.0137/0 - SEPARAÇÃO LITIGIOSA 
REQUERENTE: ILANA LARA MARQUES FERREIRA 
REQUERIDO.: DIOCLECIO FERREIRA DA COSTA . “ FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DÁ PARTE 
PROMOVENTE, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DÁ 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 
2010, ÀS 13HI40MIN, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO...” - INT. DRCS). MARIA DO CARMO MOURA 
CAVALCANTE . 

11) 452-96.2010.8.06.0137/0 - DIVÓRCIO LITIGIOSO 
REQUERENTE.: JOSE LUCIANO DAS CHAGAS REBOUÇAS 

“ FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARA COMPARECER NÁ SECRETARIA DA 
SEGUNDA VARÁ DESTA COMARCA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 
2010, ÀS SIOOMIN, À FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO...” - INT. DR(S). SASKIA CRISTHINE BEDE 
CAMILO . 

12) 867-16.2009:8.06.0137/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: FRANCISCO RAPAEL DE SOUSA 
AGOSTINHO REQUERENTE.: FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA 
AGOSTINHO REQUERIDO.: PEDRO DE SOUSA AGOSTINHO 

“FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVÔGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2010, 
ÀS HEGOMIN,-A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO..” - INT. DR(S). PERPETUA 
SOCORRO AMORIM RIBEIRO . 

13) 961-61.2009.8.06.0137/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: MARIA DO CARMO DOS SANTOS 
REQUERIDO.: ANTONIO NETO DA SILVA . “FICA VOSSA 

' . 
LITIGIOSO 

, 
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SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA 
SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2010, 
ÀS 9HOOMIN, À FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO..” - INT. DR(S), PEDRO 
HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA . 

    Letonie CEI DECIDE asa ie ee tg 4 

COMARCA DE PACOTI 
[GR EP rede de 

JUIZ(A) TITULAR : MARIA TEREZA FARIAS FROTA. 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: LIDENIRA ALVES 

. CAVALCANTE , 
EXPEDIENTE Nº 65/2010 EM: TREZE (13) DE ABRIL DE 2010 

    

    RE ETA Tt Mi 2 E ami, Aa   

ne t 

OAB SEQ. OAB, SEQ. 
CE/I4TI4 1 CE/2835 1 
RN/3061 1 

1) 436-47,2007.8.06.0138/0 - TOMBO: 01101607 - REPARAÇÃO - 
DE, DANOS REQUERENTE.: FRANCISCO ALESXANDRO 
TORQUATO NOBRE REQUERIDO.: VLADEMIR GONZAGA 
NOJOSA . “PELO PRESENTE FICA VOSSA SENITORIA INTIMADO. 
PARÁ COMPARECER PERANTE A 1º VARA DA COMÁRCA DE 
MARANGUAPE/CE, NO DIA 05/MAIO/2010, ÀS 08:30H5, COM A 
FINALIDADE DE PARTICIPAR DE À UDIÊNCIA DESIGNADA NOS 

. AUTOS DA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA OITIVA DÁ 
TESTEMUNHA ARROLADA PELO PROMOVIDO, SR, RAIMUNDO 
ARIALDO VIEIRA,” « INT. DR(S). ADRIANO GEOFFREY DE GOIS * 
ARAUJO , JOSE TARCISIO LUZ , CARLOS ALBERTO DE ARAUJO 

re 

=. == anca qem qem O ee o ctg em Do 

COMARCA DE PARACURU 
dE RRICERSEAR 05 SAO TATODO SEMDE SS UE SRU CT cam 4 

(JUIZ(A) TITULAR : REJANE EIRE FERNANDES ALVES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSÉ EDVALDO DA SILVA - 
EXPEDIENTE Nº 43/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

  

  

" OAB 1 SLQ, -OAR SEQ. 
* CE/12961 1. 

1) 1127-02.2000.8.06,0140/0 - Nº ANTIGO: 2003121001953 -ART. 
155 8 4º CPB REU.: CARLOS EDUARDO GOMES BRAGA . “FICA 
INTIMADO O ADVOGADO DO ACUSADO PARA COMPARECER A 
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ASSINALADA PARA * 
O DIA 20/04/2016, AS 14:00 HORAS NA SECRETARIA DE VARA 
ÚNICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PARACURU SITO À AV SÃO 
JOÃO EVANGELISTA 525 CAMPO DE AVIAÇÃO PARACURU/CE.” 
- INT. DR(S). IVAN MONTE CLAUDINO JUNIOR. . - 

VARA UNICA DA COMARCA DEP ARACURU 
JUIZ(A) TITULAR : REJANE EIRE FERNANDES ALVES 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSÉ EDVALDO DA SILVA 
EXPEDIENTE Nº 44/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

” 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CEAZIIO 1 - 

1) 399-19.2004.8.06.0140/) - ART, 302 CTB- HOMICÍDIO 
CULPOSO COM VEÍCULO AUTOMOTOR REU.: FRANCISCO 
ALCANTARA BRUNO VITIMA.: WERBERSON HELBER DA SILVA 
SANTOS . “FICA INTIMADO O ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA 
COMPARECER À AUDIENCIA DE INS: TRUÇÃO E JULGAMENTO 
NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2010, AS 12:00 HORAS, NO FÓRUM 
DA COMARCA DE PARÁCUR U/CE, SITO À RUA SÃO JOÃO 
EVANGELISTA, 525, CAMPO DE AVIAÇÃO, PARÁCUREYCE..” - 
INT, DR(S). RONCALLI DE FREITAS PAIVA . - 

=. = =—2E mt 7 ST ma =. mm tá 

COMARCADE EPINDORETÁMA — 

JUIZ(A) TITULAR : REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ROSANA MARIA TIMBO 

PINTO . 
EXPEDIENTE Nº 251/2010 EM: NOVE (09) DE ABRIL DE 2010 ' 

  

H — 

OAB. 'SEQ. OAB SEQ. 
CE/17560 o CE/16539 l 
CE/8400 2 CE/10051 3 
CE:5201 3 "* CE/17560 3 
CE/17560 4 PR : 

1) 403-62.2009.8.06,0146/0 - TOMBO: 728 - AÇÃO PENAL REU.: 
GIDEL MACEDO DE LIMA REU.: GOTARDO PEREIRA DE AQUINO 
VITIMA.: JOÃO MARCULINO DE OLIVEIRA AUTOR; 
MINISTÉRIO PÚBLICO . “INTIMO ESA. PARA COMPARECERE, M 
* AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIÁ 29 DE 
ABRIL DE 2010, ÀS 09:30 HORAS, NO FÓRUM DE AQUIRAZ, NA 
2º VARA, SITO NA AF VIRGILIO COELHO, Nº, 112, CENTRO, 
AQUIRAZ-CE.. ” - INT. DR(S). SAMUEL DE OLIVEIRA ABATH , 
PEDRO JAZON DE SOUSA CRISOSTOMO . 

2) 503-17.2009.8.06.0146/0 - TOMBO: 765 - PEDIDO DE PRISÃO 
| PREVENTIVA REU.: FRANCISCO ERAQUE ROQUE AUTOR.: 
MINISTÉRIO. PÚBLICO . “ INTIMO ESA. SOBRE O TEOR DA 

LADO, FAZ-SE NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA MEDIDA 
EXTREMA PARA GARANTIR À ORDEM PÚBLICA E PARA 
ASSEGURAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, VEZ QUE O 
PARÁADEIRO DO ACUSADO SE ENCONTRA AINDA FORA DO 
ALCANCE DESTE JUÍZO. COM ESTEIO NOS ARGUMENTOS 
PASTAMENTE LANÇADOS NOS AUTOS, FLS. 129 E I31, 

PINDORETAMA, 08/04/2010. REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO..” 
- INT. DR(S). GERALDO MAGELA RIOS FILHO '. 

3) 727-86.2008.8.06,0146/0 - TOMBO: 602 - ART. 155, S 4, IEL 
DO CPB REU,: IRANILSON SOUSA DE LIMA AUTOR.: JUSTIÇA 
PÚBLICA VITIMA.: LUIS CANDIDO SILVA REU.: OTÁCILIO 
LOPES DA SILVA REU, IRANILSON: SOUSA DE LIMA AUTOR.; 

+ JUSTIÇA PÚBLICA VITIMA.: LUIS CANDIDO SILVA REU.: 
OTACILIO LOPES DA SILVA . “INTIMO PSA. PARA 
COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE INSTR UÇÃO DESI GNADA 
PÁRA O DIA 19 DE MAIO DE 2010, ÀS 08:45 HORAS, NO FÓRUM 
DESEMBARGADOR JOSE OLAVO DE RODRIGUES FROTA, NA 2º 
PARÁ, SITO NA GALERIA GENTIL CARDOSO, Nº 28, 1º ANDAR, 
CENTRO, CRATEÚS-CE;.” - INT. DR(8). SUZY CERES E SANTOS 
FRANCO , CARLOS CRUZ DANTAS ; SAMUEL DE OLIVEIRA 
ABATH. 

4) 778-63.2009.8.06.0146/0 - TONIBO: 830 - AÇÃO PENAL REU.: 
MARCILON, NASCIMENTO FREITAS VITIMA.; MARINHO 
RODRIGUES DA COSTA AUTOR:: MINISTÉRIO PÚBLICO . « 
INTIMO ESA. PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIÁ 28 DE ABRIL DE 2010 ÀS J0:40 HORAS, 

NO FÓRUM DE PINDORETAMA, SITO NA RUA ODILIO MAIA 
GONDIM, S/N, PINDORETAMA-CE..” - INT. DR(S). SAMUEL DE 
OLIVEIRA ABATH : 

VARA UNICA DA COMARCA .DE PINDORETAMA 

JUIZ(A) TITULAR : REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ROSANA MARIA TIMBO 

PINTO 

EXPEDIENTE Nº 252/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 , 

OAB . SEQ. OAB SEQ. 
CE/5201 l CE/20593 2 
CE/99000 3 CE/99000 * 3 
CE/16539 4 CE/17560 5 
CE/12140 6 . , 

1) 196-29.2010.8.06.0146/0 - TOMBO: 858 - RELAXAMENTO DE 
PRISÃO REU.: ANTONIO WILLIANS RODRIGUES'DOS SANTOS 
- “INTIMO KSA. SOBRE O DESPACHO DE FLS. 09V: APRESENTE 
O REQUERENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO REU 
RAFAEL FERNANDO DA SILVA NO PLEITO RESPECTIVO, NO 
PRAZO DE 4S(QUARENTA E OITO) HORAS. PINDORETAMA, 077 
“04/2010. REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO. JUIZA DE DIREITO..” 
- INT. DR(S). CARLOS CRUZ DANTAS . 

2) 198-96.2010,8.06,0146/0 - TOMBO: 859 - RELAXAMENTO DE 
PRISÃO REU: TIAGO DO CASTA GADELHA . “INTIMO VSA. 
SOBRE O DESPACHO DE FLS.I2V: APRESENTE O 
PETICIONANTE, SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS E 
COMPROVANTE DE OCUPAÇÃO LÍCITA, coMo DEMONSTRADO   

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE FLS 152/153: [..] POR OUTRO . 

INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.[..J]
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PELO CO RÉU PARADIGMA. PINDORETAMA, 09/04/2010. REGMA- 
AGUIAR-DIAS JANEBRO. JUÍZA DE, DIREITO.” - INT. DR(S). 
CHARDSON GONÇALVES DASILVA 

3) 30-36.2006.8.06,0146/0 - TOMDO: 229 - ART. 302 CTB- 
HOMICÍDIO CULPOSO COM VEÍCULO AUTOMOTOR 
AUTOR.: JUSTIÇA PÚBLICA REU: LUIZ AMERICO DE 
MEDEIROS PEIXOTO . “INTIMO PSA. DA SENTENÇÃ DE FLS. 
F48/752: [.. 4 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A 
AÇÃO PENAL, PARA ABSOLVER LUIS AMERICO DE MEDEIROS . 
PEIXOTO, JÁ QUALIFICADO, DAS IMPUTAÇÕES QUE.LHE 
FORAM FEITAS, AMPARADO NOS DITAMES DO ARTIGO 386, 
INCISO VIE DO CPE SEM CUSTAS. BRL PINDORETAMA, Jô7127 
2009. REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO. JUÍZA DE DIREITO. 
INT. DR(S). ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO LUIS ALVES 
DE ARAUJO, ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EURIANE * 
AUGUSTO FERREIRA - 16326 - CE. 

4) 404-86.2005.8.06.0146/0 - TOMBO: 344 - ART. 214 CPB- 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR VITIMA.: MARCELA SILVA 

* ROCHA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO REU.: RAIMUNDO 
NONATO CARNEIRO DOS SANTOS ..“INTIMAR VSA, SOBRE O 
DESPACHO DE FLS. 209: “AO APELADO PARA AS CONTRA- 
RAZÕES, NO PRAZO'DA LEL” PINDORETAMA, 25/03/2010. 
REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO. JUÍZA DE DIREITO..” - INT. 
DR(S). PEDRO JAZON DE SOUSA CRISOSTOMO . 

5) 471-12.2009.8.06.0146/0 - TOMBO: 764 - AÇÃO PENAL 
VITIMA.: À COLETIVIDADE REU.: JEAN COSTA SILVA AUTOR.: 
MINISTÉRIO PÚBLICO . “ INTIMO VSA. SOBRE O DESPACHO 
DE FLS. 156:” RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO. À PARTE 
ADVERSA PARA CONTRA-RAZÕES, NO PRAZO DA LEI.” 
PINDORETAMA, 06/04/2010. REGMA AGUIAR DIAS JANEBRO..” 
“INT. DR(S). SAMUEL DE OLIVEIRA BATE. 

, 

6) 54-59.2009, 8. 06. o1460 - TOMBO: 219 - AÇÃO PENAL- REU;: 

CLÁUDIO WAGNER BARROS ROCHA AUTOR.: JUSTIÇA PÚBLICA” 
“INTIMO VSA. SOBRE O DESPACHO DE FLS.337: “ À PARTE 

AD VERSA PARA APRESENTAR AS CONTRA-RAZÕES, NO PRAZO 
DA LEL” RINDORETAMA, 25/03/2010. REGMA AGUIAR DIAS 
JANEBRO. JUIZA DE DIREITO.." - INT. DR(S). FRANCISCO 
EVERARDO RODRIGUES DA ROCHA . 

  

  

JUIZ(A) TITULAR :-MARIA MARTINS SIRIANO. 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 

CAVALCANTE 
EXPEDIENTE Nº 95/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/9800 , “1 CE/9800 oq 

1) 340-35.2010.8.06.0151/0 - LIBERDADE PROVISÓRIA COM 

OU SEM FIANÇA REU.: JOSE HUMBERTO DE QUEIROZ FILHO 
REU.: JOSE HUMBERTO DE QUEIROZ FILHO . “PEDIDO DE 
LIBERDADE PROVISÓRIA, APENSO À AÇÃO PENAL Nº 1723- 
35.2009.8.06.0151/0, INTIMAÇÃO DA DEGISÃO/DESPACHO DE 
FLS. 15/16, À SEGUIR PARCIALMENTE TRANSCRITO” ANTE O | 
EXPOSTO E O QUE MAIS DOS AUTOS CONSTA, ATENTÁ AINDA 
AO PARECER MINISTERIAL DE FLS. 11/14 E UMA VEZ OUE 
PERSISTEM OS MOTIVOS PELOS QUAIS ORIGINALMENTE FOI 
DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JOSÉ 
HUMBERTO DE QUEIROZ FILHO, CONFORME ANTES 
EXPLICITADO, HEI POR BEM, INDEFERIR O PEDIDO DE 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO 'PELO 
ACUSADO JOSÉ HUMBERTO DE QUEIROZ FILHO, O QUE FAÇO 
COM FULCRO NO ART.312 DO CPP, ANTE AS RAZÕES 
AN TERIORMENTE ADUZIDAS. PROCEDA-SE ÀS INTIMA çÕE: s 
NECESSÁRIAS E, DECORRIDO O PRAZO'PARA EVENTUAIS 
"RECURSOS, ARQUIVE-SE OS PRESENTES AUTOS, 
PROCEDENDO-SE A BAIXA DEVIDA E DEMAIS ca UTELAS 
LEGAIS, INCLUSIVE ÀS CERTIFICAÇÕES NECESSÁRIAS Nos 
AUTOS PRINCINPAIS, com JUNTADA DE CÓPIA DÁ PRSENTE 
DECISÃO. CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUI) XADAÁ, DE 
ABRIL DE 2010" (4) MARIA MARTINS SIRIANO. JUÍZA DE 
DIREITO.” - INT. DR(S). MOACIR ALENCAR DE AGUIAR,   

MOACIR ALENCAR DE AGUIAR . 

2º VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
JUIZ(A) SUBSTITUTO : EZÉQUIAS DA SILVA LEITE 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARCOS AURELIO DUARTE 
LIMA . 

EXPEDIENTE Nº 153/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 
r 

OAB SEQ. OAB SEQ.' 
CEM, 1 CE/BO4M 2 
CE/10952 3 CE/1870 3 
CE/18044 4 “SP/118906 5 
SP/231747 6 : . 

1) 174-33.2010,8.06.0151/0 - BUSCA E APREENSÃO EM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERIDO.: ACRIZIANO LOPES 
DA SILVEIRA REQUERENTE.: BANCO FIAT S.A . “€..) DESSA 

, FORMA, ATE, ATO AO PEDIDO DE FOLIA 25, FORMULADO PELA 
PARTE PROMOVENTE, DECRETO À EXTINÇÃO DO PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO. DO MÉRITO, E O FAÇO COM ARRIMO NO 
"ARTIGO 267, INCISO VIH, C/CO ARTIGO 158, PARÁGRAFO ÚNICO, , 
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEM CUSTAS. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SÉ. COM O TRÂNSITO ' 
EM JULGADO, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS. 

- QUIXADÁ-CEARÁ, 06 DE'ABRIL DE 2010. (A) EDSON FEITOSA 
DOS SANTOS FILHO - JUIZ DE DIREITO AUXILIAR - 
RESPONDENDO.” - INT..DR(S). PROCURADOR DRA HELAINE 
CRISTINA PINHEIRO FERNANDES. , 

2) 2038-63.2009,.8.06.0151/0 - TOMBO: 20099383 - 
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REQUERIDO.: MARITIMA 
SEGUROS S.A. REQUERENTE.: TEREZA MARIA ALVES DE 
OLIVEIRA . “R.H. (...) 2. INTIME-SE À PARTE AUTORA PÁRA SE 
MANIFESTAR SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS DE 
NÓLHAS 28 A 51. QUIXADA-CEARÁ, 06/04/10, (AS EDSUN FEITOSA 
DOS SANTOS FILIIO - JUIZ DE DIREITO AUXILIAR - RESP.” - 
INT. DR(S). RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI. 

3) 229-38.2009.8.06.0151/0 - TOMBO: 20098760 - BUSCA E - 
APREENSÃO REQUERENTE.: AYMORÉ CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A REQUERIDO.: MARCOS 

- DOUGLAS BARRETO SARAIVA . “RH. 1 - DEFIRO O PEDIDO. 2 
- FICA O FEITO SUSPENSO PELO PRAZO DE 3MMTRINTA) DAS. 
3- FINDO TAL PRAZO E PERMANECENDO O DESCUPRIMENTO 
DO DESPACHO DE FLS. 19V, O FEITO SERÁ EXTINTO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. 4. INTIME-SE. QXDA, 03/08/2009. 
(A) FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUSA - JUIZ DE DIREITO” 
- INT. DR(S). ROSEANY ARAUJO VIANA , MARIA SOCORRO 
ARAUJO SANTIAGO . , 

y | 
4) 2324-41.2009.8.06.0151/0 = TOMBO: 20099457 - 
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REQUERENTE.: FRANCISCO 
FLAVIO MATIAS DE FRANÇA REQUERIDO.: MARITIMA 
SEGUROS S.A... “RJL INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA FALAR 
SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS DE FOLHAS 26 À 48. 
QUINADÁ-CEARÁ, 06/04/10. (A) EDSON FEITOSA DOS SANTOS 
FILHO - JUIZ DE DIREIRO AUXILIAR - RESP.” - INT. DR(S). 
RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI . -. 

5) 2920-25.2009.8.06.0151/0'- TOMBO: 20099965 - FALÊNCIA 
DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE, PEQUENO PORTE 
REQUERENTE.: BRASIL & MOVIMENTO S/A - SUNDOWN MOTOS 
REQUERIDO.: JUVENAL HOLANDA BRASIL NETO EPP. “R.H. 
TENDO EM VISTA 4 CERTIDÃO DE FOLHA 67 VERSO, INTIME- 
SE À PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. QUIXADÁ-CEARÁ,, 
06/04/10. (4) EDSON. FEITOSA DOS SANTOS FILHO - JUIZ DE 
DIREITO AUXILIAR - RESP” - INT. DR(S). ATILA ROGERIO 
GONCALVES .. - 

6) 474-49.2009.8.06.0151/0 - TOMBO: 20098806 - BUSCA E 
APREENSÃO REQUERENTE.: CONSORCIO NACIONAL HONDA 
LTDA REQUERIDO.: TANIA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA . 
“RH. TENDO EM VISTA À CERTIDÃO DE FOLHA 42 VERSO E , 
DOCUMENTOS DE FOLHAS 43/51, ÁCOSTADOS POR CÓPIAS 
REPROGRÁFICAS, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA SE 
MANIFESTAR. QUIXADA-CEARÁ, 06/04/19.(4) EDSON FEITOSA 
DOS SANTOS FILHO - JUIZ DE DIREITO AUXILIAR - RESP” - 
INT. DR(S). EDEMILSON KOJ] MÓTODA . 
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JUIZ(A) TITULAR : FLÁVIA PESSOA MACIEL o 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FLAVIO FARIAS LIMA. . 

EXPEDIENTE Nº 265/2010 EM; DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

  

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/3 I CE/3 O Naa 
CE3 04 CE/3 3 
CE3 4 CE/8805 5 

1) 1027-18.2008.8.06.0156/0 - BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE.; AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

- INVESTIMENTO S.A. REQUERIDO.: MARIA DAS GRAÇAS DE 

a 

OLIVEIRA . “PELO PRESENTE, FICAM VOSSAS SENHORIAS 
INTIMADAS, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERER 
O QUE FOR PERTINENTE, BEM COMO SE MANIFESTAR SOBRE 
A CERTIDÃO MEIRINHAL DE FLS. 27V DOS AUTOS A SEGUIR 
TRANSCRITA; “CERTIFICO QUE EM CUMPRIMENTO AO 
RESPEITÁVEL MANDADO RETRO, DEIXEI DE PROCEDER A 
BUSCA E APREENSÃO ORDENADA, POR NÃO LOCALIZAR O 
PEICULO DESCRITO NO MANDADO NO ENDEREÇO 
FORNECIDO OU NESTA CIDADE, APÓS HAVER EFETIVADO 
VÁRIAS DILIGÊNCIAS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.".” 
- INT. DR(S). PROCURADOR ROSEANY ARAÚJO VIANA ALVES, . 
DAB/CE 10952, PROCURADOR, MARIA SOCORRO ARAÚJO 
SANTIAGO, OAB/CE 1870. 

2) 1115-56, 2008.8.06.0156/0 - INTERDIÇÃO REQUERENTE: 
VANISETE DA SILVA INTERDITANDO.: VANUSA MARIA DASILVA * 
. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA,-PARA 
No PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INFORMAR ENDEREÇO 
COMPLETO DA REQUERENTE, OU NO MESMO .PRAZO 
REQUERER O QUE ENTENDER PERTINENTE JUNTO AOS 
APRESENTES AUTOS, CONFORME DESPACHO DE FLS. 25 DOS 
AUTOS.” - INT. DR(S). PROCURADOR FRANCISCA KÁTIA 
HOLANDA ARAÚJO, OABICE 8805. 

3) 188-90.2008.8.06.0156/0 - BUSCA E APREENSÃO 
REQUERENTE.: BANCO FINASA S/A REQUERIDO.: JOSÉ 
ALBERTO OLIVEIRA GOMES . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADA, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) 'DIAS, 
SE MANIFESTAR SOBRE O TEOR DOS OFÍCIOS DE FLS. 43 E 46 
DOS PRESENTES AUTOS, CONFORME DESPAVHO DE FLS. 48 
DOS AUTOS.” » INT. DR(S). PROCURADOR KEILA ROCHA 
RIBEIRO - OAB/CE 18.416D, . ! 

4) 44-48.2010.8.06.0156/0 - CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO 
JUDICIAL EM DIVÓRCIO REQUERENTE.: FRANCISCA DE 
FREITAS E SILVA REQUERENTE.: JOÃO EVANGELISTA DE 
FREITAS. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENIHORIA INTIMA DA 
DA PARTE FINAL DA SENTENÇA DE FLS. 13/14 DOS AUTOS À 
SEGUIR TRANSCRITA: “SENDO ASSIM, DECRETO O DIVÓRCIO 
DO CASÁL, NOS TERMOS DO ART. 226, PARÁGRAFO 6º DA CE E. 
ART. 40 E SEGUINTES DA LEI Nº 6.515/77 E O QUE MAIS DOS. 
AUTOS CONSTA, PONDO TERMO AO CASAMENTO CONTRAÍDO 
PELOS REQUERENTES JOÃO EVANGELISTA DE FREITAS E 
FRANCISCA DE FREITAS E SILVA.” - INT. DR($). PROCURADOR 
BRUNA DE ARAÚJO JACÓ, OAB/CE 22.459. 

5) 87-82.2010.8.06.0156/0 + EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
EXEQUENTE.: ANTÔNIA CLAÚDIA DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO.: FRANCISCO RICARDO DA COSTA NASCIMENTO 
. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, PARA 
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, REGULARIZAR À PETIÇÃO INICIAL 
NOS MOLDES DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC, PRINCIPALMENTE 
QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO, O TÍTULO 
EXECUTIVO E À PROCURAÇÃO DE ADVOGADO, CONFORME 
DISPOSIÇÃO DO ART. 284 DO CPC." - INT DR(S). FRANCISCA 
KATIA HOLANDA ARAUJO . , e 
reto mp am - pe 

  

st
 

JUIZ(A) TITULAR : ROMULO VERAS HOLANDA , 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSIMARIO FREIRE DE 

AMORIM 
EXPEDIENTE Nº 12/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

-. ' 

*P2H3OMIN,   

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/10723 l 

1) 146-66.2007.3.06. 0159/0 - TOMBO: 53 - ART. 184 g 2* CPB 

REU.: ANTONIO RONILDO PLÁCIDO AUTOR.: MINISTÉRIO : 
PÚBLICO . “FICA O NOBRE CÁ USÍDICO DEVIDAMENTE 
INTIMADO PARA COMPARECER À À UDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIA 20/04/2010, ÀS 09:20 HORAS, NA 
SECRETÁRIA DÁ 1º VARA DÁ COMARCA DE IGUATU/CE, NOS 
AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA N.º 681-68.2008.8.06. 0091, À 
QUAL FOI EXPEDIDA NOSÁAUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE 
PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS NA DEN ÚNCIA. 
- INE DR(S). RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO . 

Cinto ATE CET SEREI E =—.--ua 

“ COMARCADE SANTA  QUITÉRIA 
e q EEE 

  

  

JUIZ(A) TITULAR : EDUARDO GIBSON MARTINS 
- DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARIA GILSILENE BEZERRA 

LOPES - 
EXPEDIENTE Nº 25/2010 EMI: SEIS (06) DE ABRIL DE 2010 

. , E 

DAB SEQ. OAB SEQ. . 
CE/8440 l CE/6779., 2 ' 
CE/8440 2 

1) 228-02.2004.8.06.0160/0 - TUTELA REQUERENTE. RITA 
GOMES DE MESQUITA CRIANÇA/ADOLESCENTE.: BRENDA 
FERNANDES DE MESQUITA . “(EM AUDIÊNCIA) EM FACE DA 
AUSÊNCIA DA REQUERENTE, O MM.º JUIZ REDESIGNOU À 
AUDIÊNCIA EM FOCO PARA O DIA 27.04.2010, ÀS 10:00H, 
DETERMINANDO QUE CONSTE NO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

» DA REQUERENTE QUEA SUA A USÊNCIA À REFERIDA A UDIÊNCIA 
SERÁ CONSIDERADA COMO FALTA DE INTERESSE, NO 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, O QUE ACARRETARÁ NA 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SANTA - 
QUITÉRIA-CE, 02/03/2010. (A) EDUARDO GIBSON MARTINS - 
JUIZ DE DIREITO,” - INT, DR(S). FRANCISCO AIRTON DA SILVA: 

Es 

2) 639-69.2009.8.06.0160/0 - AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE 
REQUERENTE.: ANTONIA YASMIM MARTINS DE OLIVEIRA, 
REP. P/S GENITORA REJANIA MARTINS DE OLIVEIRA BORGES 
REQUERIDO.: RAIMUNDO NONATO BENEVINUTO DE SOUZA . 
“RH EM FACE DA JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME DE 
DNA (FLS. 41), DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O 
DIA 29/04/2010, ÀS 09:00H. PROCEDA À SECRETARIA ÀS 
INTIMAÇÕES E EXPEDIENTES NECESSÁRIOS. SANTA QUITÉRIA, 
05 DE ABRIL DE 2010. (4) EDUARDO GIBSON MARTINS - JUIZ 
DE DIREITO." - INT. DR(S). PASCOAL RODRIGUES DE MESQUITA 
, FRANCISCO AIRTON DA SILVA . 

RT temimr m arm er =" 

COMARCA! DE E SANTANADO ACARAÚ | 
  

JUIZ(A) TITULAR + CYNTINA NOBREGA PEREIRA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: RITA MARIA GOMES * 

CAVALCANTE 
EXPEDIENTE Nº 24/2010 EM: TREZE (13) DE ABRIL DE 2010 

"SEQ. | JOAB | E 
» 

OAB 
CE/19603 

SEQ. 

-” 

1 23- 62. 2007.8. 06. 01610 - SEPARAÇÃO JUDICIAL 

REQUERIDO.: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERENTE.: 

MÁRIA IRENE RIPARDO . .. FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO 

COMO ADVOGADO DA PAR Ti E PROMOVIDA PARA COMPARECER 
NA SEDE DESET JUÍZO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2910, AS 

À FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE 
INT. DR(S). JOSE FROTA CARNEIRO NETO . INSTRUÇÃO." - 

JUIZ(A) TITULAR : JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E 

SILVA 
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DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANA CLEIDE NUNES DOS 

SANTOS 

EXPEDIENTE Nº 81/2010 EM: SEIS (06) DE ABRIL DE 2010” 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/6713 . l “ . CE/2930 2 
CE/3438 3º CE/3438 4 
CE/6433 4 CE/7430 5 

6 rm CE/14815 . 

1) 1592-39.2000.8.06.0163/0 - Nº ANTIGO: 2002026001797 - 
DELITOS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL REU.: 
MARDONIO BARBOSA DE ARAUJO . “DESPACHO: RL INTIME- 
SE O DEFENSOR DO RÉU MARDÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, 
DR. SEVERINO AGUIAR ARAÚJO SANTANA, PARÁ APRESENTAR 
ALEGAÇÕES FINAIS, EM CINCO DIAS. SÃO BENEDITO(CE), 23/ 
03/10. ANTÔNIA DILCE RODRIGUES FEJNJÃO. JUÍZA DE DIREITO. 
«.* - INT. DR(S). SEVERINO AGUIAR ARAUJO SANTANA . 

2) 1765-63.2000.8.06.0163/0 - Nº ANTIGO: 2001026007298 - 
EMBARGOS EMBARGANTE. FAZENDA BOM INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA EMBARGADO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
“DESPACHO: R.HL “INTIME-SE O CAUSÍDICO DÁ CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL DO INTERIO TEOR DA SENTENÇA DE 
FLS. 134/135”. EMPÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM- 
SE. EXPEDIENTES NECESSÁRIOS. SÃO BENEDITO/CE, 25 DE 
MARÇO DE 2010. ANTÔNIA DILCE RODRIGUES FEIJÃO JUÍZA 
DE DIREITO, SENTENÇA FES. 134/135: “VISTOS ETC. (...) ISTO 
POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS 
DO DEVEDOR PARA QUE SEJAM ABATIDOS DO DÉBITO 
EXEQUENDO OS VALORES CONSTANTES DAS GUIAS DE 
RECOLHIMENTO DE FGTS, DE ACORDO COM À COMPETÊNCIA 
CORRESPONDENTE; DEVENDO A EXECUÇÃO PROSSEGUIR 
QUANTO AO RESTANTE DO DÉBITO. CUSTAS E HONORÁRIOS 
“NA FORMA DU ARÉ 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. SÃO BENEDITO/CE, 
17 DE NOVEMBRO DE 2009. JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA 
E SILVA. JUÍZA DE DIREITO. ..”- INT. DR(S), JUVENAL ANTONIO 
ARAUJO DE ARRUDA FURTADO . 

3) 3416-33.2000.8.06.0163/0 - Nº ANTIGO: 1999026090312 - 
EMBARGOS AUTOR.: MARDONIO GOMES DE MELO . 
“"SENTENÇA FLS: 80/81: “(..) “ISTO POSTO, COM FULCRO NO 
ART. 489; DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO 
IMPROCEDENTES OS EMBARBOS PARA QUE À EXECUÇÃO . 

PROSSIGA EM SEUS ULTERIORES TERMOS. SEM CUSTAS E 
HONORÁRIOS EM. FACE DA GRATRUIDADE. PRI”. SÃO 

|, BENEDITO/CE, 24 DE NO VEMBRO DE 2009, JANAYNA MARQUES 
DE OLIVEIRA E SILVA. JUÍZA DE DIREITO." -INT, DR(S). ALDERI 
FURTADO LOPES . 

- 4) 4396-77.2000.8.06.0163/0 - Nº ANTIGO: 1997026000098 - 

EXECUÇÃO AUTOR.: JOSE MARCOS GOMES DE MELO REU.: 
MARDONIO GOMES DE MELO . “"SENTENÇA FLS: 36/37: (...) “ 
ISTO POSTO, COM FULCRO NO ART. 267, 1 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL, INDEFIRO A INICIAL E EXTINGO O FEITO. 
CUSTAS PELO EXEQUENTE”, PRI SÃO BENEDITO/CE, 24 DE 
NOVEMBRO DE 2009. JANAFNA MARQUES DE OLIVEIRA E 

SILVA. JUÍZA DE DIREITO.” - INT. DR(S). ALDERI FURTADO 

LOPES , RICARDO. FERREIRA VALENTE . 

5) 4897-31.2000.8,06.0163/0 « Nº ANTIGO: 0000026001705 - 
REPARAÇÃO DE DANOS AUTOR.: JOÃO HERMÍNIO DA COSTA 
AUTOR.: MARIA DE FATIMA ALVES DE CARVALHO . 
“DESPACHO: R.H. “INTIME-SE A PARTE AUTORA PARÁ 
REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 
10(DEZ) DIAS. SÃO BENEDITO/CE, 02/02/09. ANTÔNIA DILCE 
RODRIGUES FEIJÃO. JUÍZA DE DIREITO..” - INT. DR(S). CARLOS 
ALBERTO MENDONÇA OLIVEIRA . 

6) 541-90.2000.8.06.0163/0 - Nº ANTIGO: 2003026004100 - 
EMBARGOS REU.: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB 
AUTOR.: JOSE MAURO DE CARVALHO ME . “DESPACHO: RH 
“INTIME-SE O EMBARGADO DÁ SENTENÇA DE FLS. 49/52. 

EMPÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE”. SÃO 
BENEDITO/CE, 25 DE MARÇO DE 2010. ANTÔNIA DILCE 
RODRIGUES FEIJÃO”. JUÍZA DE DIREITO, SENTENÇA FLS: 497 
52 “ VISTOS, ETC. (...) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES 
OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA QUE SEJA DADO 
PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO O. CUSTAS E IIONORÁRIOS EM 

Ê 

'   

10% PELO EMBARGANTE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
INTIME-SE. SÃO, BENEDITO/CE, 18 DE NOVEMBRO DE 2009. 
JANAFNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA. JUIZA DE 
DIREITO*..” - INT. DR(S). ANTONIO EDMAR CARVALHO LEITE 

  EDER Em eq e Im 

COMARCA DE SÃO LUIS DO CURU 
a Io ut eras, PA titia me" 

J UIZ(A) TITULAR : ANA CLAUDIA COMES DE MELO 
- DIRETOR(A) DE SECRETARIA: HERBENIA DE BARROS SA 
EXPEDIENTE Nº 13/2070 EM: NOVE (09) DE ABRIL DE 2010 

  

  

    

“OAB, SEQ. OAB SEO. 
CE/568] ] CE/15798 1 
CE/13593 « ] 

“OAB 

MA/6481 l ! 

1) 210-29.2005,8.06.0165/0 - ART. 89 DA LEI 8.666/03 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO REU.: JOSE EVANDRO MARTINS 
MARQUES REU.: HENRIQUE CESAR NASCIMENTO RAMALHO 
REU.: FRANCISCO LAERDIO OLIVEIRA PINHEIRO REU.: 
ADRIANA MARINHO GOMES . “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
DESIGNADA PARA O DIA 19/05/2010, ÀS 10:30 HORAS, NO — 
FÓRUM DE SÃO LUIS DO CURU(CE), SITO À RUA FLORÊNCIO 
TABOSA, S/N, CENTRO..” - INT. DR(S). EVANDRO MARQUES 
JUNIOR, SERGIO RAYMUNDO BAYAS QUEIROZ , KARIME 
MESSIAS LOUREIRO , GRACIELIA HOLANDA DE OLIVEIRA . 

VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO LUIS DO CURU 
JUIZ(A) TITULAR : ANA CLAUDIA GOMES DE MELO 

DIRETOR(A) DE,SECRETARIA: HERBENIA DE BARROS SA 
EXPEDIENTE Nº 14/2010 EN: DOZE (12) DE ABRIL DE-2010 

“SEQ. 
CE/9510 l 

OAB SEO. 
CE/I4710 - d 

1) 29-62.2004.8.06.0165/0 - ART. 155, 8 4º, IV DO CPD AUTOR.: 
MINISTÉRIO PÚBLICO REU.: MIGUEL CARLOTA DO. ' 
NASCIMENTO REU.: JOSE ARACI CRISOSTOMO ARAUJO REU:: 

- ARISTONINO DA CUNHA SOUSA REU.: ANTONIO LIDUINO DOS 
* SANTOS DE OLIVEIRA VITIMA.: COMPANHIA FERROVIARIA 
DO NORDESTE . “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNA DA PARA 
O DIA 28/04/2010, ÀS 10:00 HORAS; A SE REALIZAR NA COMARCA 
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE), SITO Ná AV. EDITE 
MOTA, 201, CENTRO, FONE: 3315-7218..” « INT. DR(S). FABIO | 
ROBERTO GUIMARAES GOMES , ALEXANDRE WAGNER, 
ALBUQUERQUE NERY - 

A 

YV ARA UNICA DA COMARCA DE SÃO LUIS DO CURU |. 

JUIZ(A) TITULAR : ANA CLAUDIA GOMES DE MELO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: HERBENIA DE BARROS SA 

EXPEDIENTE Nº 184/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB 

CE/8308 

SEQ. OAB SEQ. 
1 t + 

1) 154-93.2005.8.06.0165/0 - ART. 129 $ 1º CPB REU.: FRANCISCO 
DAS CHAGAS NUNES DOS SANTOS . “PARA APRESENTAR ÀS 
RAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO DE OS(OITO) DIAS.” - INT. 
DR(S). MARIA CLARA RODRIGUES PINHO . 

Tt -. == 
  

  

D Ted go Eos nm mer =. PR 

JUIZ(A) TITULAR : ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: CLAUDIA NERY. NUNÉS DE 

SOUSA 
EXPEDIENTE Nº 68/2010 EA: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

- OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/10887 1 CE/4120 2" 
CE/4120 3 CE/4120 4 
CE/4120 5 CE/4120 .6 
CE/4120 7 CE/4120 8 
CE/4120 9 CE/120 -. 10 
CE/4120 11 CE/4120 12 
CE/4120 13º CE/4120 14 

 



! 
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CE/4120 15 CE/4120 L6 
CE/4120 17 CE/4120 18 
CE/4120 19 CE/4120 20 
CE/4120 21 CE/4120 22 
CE/4120 “23 CE/ 120 24 
CE/4120 25 CE/4120' 26 
CE/4120 27 CE/4120 28 
CE/4120 » 29 CE/4120 30 
CE/4120] 31 CE/4120 32: 
CE/4120 33 CE/4120 '34 
CE/4120 35 CE/4120 136 
CE/4120 37º CE/4120 38 
CE/4120 . 39 

1) 112-56.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO 
BRADESCO S.A. REQUERENTE.: ELIAS SOARES DE LIMA . 
“SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/ 
2010, ÀS 09HOBMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - 
INT. DR(SJ JOSE EDVALDO DE OLIVEIRA . 

2) 119-48.2010,8.06.0169/0 - TOMBO: DO - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: POLIMPORT COM EXP/ 
POLISHOP . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O 
DIA 02/07/2610, ÀS B9HOGMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO 
NORTE." - INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS 

3) 120-33,2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 09 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: LEROA CENTRAL MODA 
JOVEM LTDA ME .'“SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARA O DIA 02/07/2010, ÀS O9H30MIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO. DO NORTE.” - INT. DR£S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS .' 

4) 121-18.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: GARBO S/A . “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 02/07/2016, ÀS 
HHISMINANO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS. | 

5) 122-03,2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: JOHARA GOLD COM DE JOIAS 
LTDA . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 
02/07/2010, ÀS O9HISMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO, DO 
NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE'FREITAS 

6) 123-85.2010,8.06.0169/0 - TOMBO: DO - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: CASTOR 
ESCLUSIVE STORE REQUERENTE.: FRANCISCO PEREIRA DE 

MELO . “SESSÃO DE € ONCILIAÇÃO ASSSINALADA PÁRA O DIA 
92/07/2010, ÀS 08H30MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO 
NORTE.” - INT, DR(S). ANTÔNIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS 

7) 124-70.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUERIDO,: LOPAN ACESSORIOS P/ AUTOS 
LIDA . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 
02/07/2010, ÀS 08H4SMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO 
NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS 

8) 125-55.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: DO - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 

. PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: TECELAGEM MM LTDA . 
* “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 02/07/ 

2010, ÀS JOH30MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - 
INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

9) 126-40.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUÉRIDO.: SABRICO S/A. “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 02/07/2010, ÀS 
JOHISMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT.   

“09H45 MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORT, 

DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

10) 127-25.2010,8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 

. "PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: IRMAOS GUIMARAES LIDA . 

“SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 02/07/ 
2010, ÀS 10H00MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.”-- 
INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

1) 128-10.2010.8.06.0169/0 - TONIBO: 06 - PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍvEL REQUERIDO.: BANCO FIBRA 
REQUERENTE.: FRANCISCO PEREIRA DE MELO . SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 02/07/2010, ÀS 

2 = INT, 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . . 

12) 129-92.2010,8,06, DL69/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO: ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: CASA BAHIA 
COMERCIAL LTDA REQUERENTE.: FRANCISCO PEREIRA DE 
MELO . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 
02/07/2010, ÀS JH3OMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO 
NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS 

« 13) 130-77.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: LOSANGO RROMOÇÕES DE 
VENDAS LIDA. “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINA LADA PARA 
O DIA 02/07/2010, ÀS JIH4SMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO 
DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE 
FREITAS : o 

14) 131-62.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO IBI S.A 
BANCO MULTIPLO (BANCO IB! 3 REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARA O DIA 02/07/2010, ÀS I2H00MIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS . ' 

15) 133-32.2010,8,06,0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE: CRED 21 - 
MERIDIANO REQUERENTE.: FRANCISCO PEREIRA DE MELO . 

. “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 02/07/ 
2010, ÀS IIHOGMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - 
INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

- ! - 

16) 134-17.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: ATLANTIGO 
FUNDO DE INVESTIMENTO REQUERENTE.: FRANCISCO 
PEREIRA DE MELO . “SESSA O DE CONCILIA ÇÃO ASSSINALADA 
PARÁ O DIA 02/07/2010, AS IOHASMIN, NO FORUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.º - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS . 

17) 244-16.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 90 - PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: FINANCEIRA 
ITAU CBD S.A CRED F REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA 
PEREIRA DE MELO . “SESSÃO, DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARA O DIA 89/07/2010, ÀS O9HASMIN, NO FÓRUM DE 

TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS . , 

18) 245-98.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: CANROO 
COMERCIAL DE ARTEFATOS DE COURO LTDA REQUERENTE.: - 
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO . “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PÁRA O DIA 89/07/2010, ÀS 
IGHASMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTÔNIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . ' 

19) 246-83.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: AMERICAN 
SHOES CALÇADOS LTDA REQUERENTE.: MARIA DE-FATIMA 
PEREIRA DE MELO . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARA O DIA 09/07/2010, ÀS I0H39MIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO ' 
BRILHANTE DE FREITAS - 

20)'247-68.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO
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DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: CASAS BAHIA 

COMERCIAL LTDA REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA 
PEREIRA DE MELO. “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARA O DIA 09/07/2010, ÀS 12H00MIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.” - INT, DR(S). ANTONIO IULIO 
BRILHANTE DE FREITAS . 

21) 248-53.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: LOJAS BESNI 
CENTER LTDA REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA PEREIRA . 
DE MELO . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O 
DIA 09/07/2010, ÀS O8EI3OMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO 
NORTE.” - INT, DR(5). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS , 

' 

22) 249-38.2010.8.06.0169/0 - FOMBO: 00 - PROCEDIMENTO . 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: CRED SYSTEM 
ADMINISTRAÇÕES DE CARTOES DE CREDITO REQUERENTE.: 
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO , “SESSÃO DE” 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 09/07/2010, ÀS 
09H30MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . p 

23) 251-08.2010,8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO . 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: CORELLO 
COMERCIAL LTDA REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA 
PEREIRA DE MELO . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARÁ O DIA 09/07/2010, ÀS G9HISMIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS : 

24) 252-90.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍvEL REQUERIDO.: BANCO IBI AS - 
BANCO MULTIPLO REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA 
PEREIRA DE MELO. “SESSÃO Dis CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PÁRA O DIA 09/07/2010, ÀS IOHISMIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS . t 

25) 253-75.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO ' 
DO JUIZADO ESPEGIAL CÍVEL REQUERIDO.: CREDI 21 
PARTICIPAÇÕES LTDA REQUERENTE.: MARIA DE FATIMA 
PEREIRA DE MELO . “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA 
PARA O DIA 09/07/2010, ÀS IOHOOMIN, NO FÓRUM DE 
TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS, 

26) 254-68.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO: ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: MARIA DE, 
FATIMA PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: PASSARELA 
CALÇADOS MA. “SESSÁ! ODE CONCILIA ÇA JO ASSSINALA DA PARA 

O DIA 09/07/2010, ÀS JHHOOMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO 
“DO NORTE.” - INT. DR(S), ANTONIO JULIO BRILHANTE DE 
FREITAS . . 

27) 255-45.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: TELEDATA 
INFORMAÇÕES E TÉCNOLOGIA . “SESSÃO DE CONCILIA ção 
ASSSINALADA PARA O DIA 09/07/2010, ÀS IHISMIN, NO FÓRUM 
DE TABULEIRO.DO NORTE.” - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS . 

28) 257-15.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: SJV - HERING STORE- 
. “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 09/4077 
2010, ÀS HHASMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - - 
INT. DR(S). ANTÔNIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS , 

29) 258-97.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DE MELO: REQUERIDO.: RPS VOLBENZ 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA .' “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 09/07/2010, ÀS 
09HOOMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . . ' 

30) 259-82.2010.8. 06. 0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO + 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: MARIA DE   

FATIMA PEREIRA DE MELO REQUERIDO.: ÓTICA NOSSA 
SENHORA LAPA IND. COM. LIDA , “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO 
ASSSINALADA PARA'O DIA 09/07/2010, ÀS.08H4SMIN, NO FÓRUM 
DE TABULEIRO DO NORTE." - INT. DR(S). ANTONIO JULIO 

BRILHANTE DE FREITAS . 

31) 51-98.2010.8.06.0169/0 + TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO DO 
BRÁSIL S/A REQUERENTE.: ELIAS SOARES DE LIMA . "SESSÃO 
DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARÁ O DIA 25/06/2010, ÁS 
08H4SMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
'DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . q 

32) 64-97.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 09 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO 
SANTANDER REQUERENTE.: ELIAS SOARES DE LIMA . “SESSÃO 
DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/2010, ÀS 
10HOOMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS , 

33) 65-82.2010.8.06. 0169/0 - TOMBO: 40 - PROCEDIMENTO 

“DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ELIAS SOARES 
DE LIMA REQUERIDO.: FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED F. 
“SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/ 
2910, ÀS OSII30MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - 
INT. DR(8). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

34) 66-67.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: DEMAC PROD, 

— FARMACEUTICOS LIDA REQUERENTE: ELIAS SOARES DE LIMA 
“SE. SSÃO DE CONCILIA ÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 251067 

2010, ÀS O8IF30MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE." - 
INT. DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

35) 67-52.2010,8.06,U169/0 - TOMBO: OU - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO FIBRA 
REQUERENTE.: ELIAS SOARES DE LIMA , “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/2010, AS 
10H45MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). “ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . : 

36) 68-37.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
| DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ELIAS SOARES - 
“DE LIMA REQUERIDO.: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LT 

- “SESSÃO DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/ 
2016, ÀS J0H30MIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE. 
INT, DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

37) 69-22,2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 60 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ELIAS SOARES 
DE LIMA REQUERIDO.: NEGRESCO S.A CREDITO FI. “SESSÃO 
DE CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/2010, Ás 

O9HISMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

38) 70-07.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ELIAS SOARES 
DE LIMA REQUERIDO.: MUSA LINGERIE . “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PÁRA O DIA 25/06/2010, As 
I9JHSMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 
DR(S). ANTONIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

39) 71-89,2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 : PROCEDIMENTO 
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  REQUERENTE.: ELIAS SOARES 
“DE LIMA REQUERIDO.: HSBC BANK BRASIL S/A . “SESSÃO DE 
CONCILIAÇÃO ASSSINALADA PARA O DIA 25/06/2010, ÀS 
08HA4SMIN, NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. 

DR(S). ANTÔNIO JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

x 

“COMARCA DE TAUÁ a 
qe -1.. 

JUIZ(A) TITULAR : ANDRE TEIXEIRA GURGEL 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANTONIO PAIXAO DO + 

E CARMO JUNIOR 
EXPEDIENTE Nº 048/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ.
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—, CE/5826 - l 

1) 217-27.2010.8.06.0171/0 -.AÇÃO PENAL REU.: CICERO 
ARAUJO LIMA “FICA VE SA. DEVIDAMENTE INTIMADA ACERCA 
DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE 
PARAMBU/CE, OBJETIVANDO A" INQUIRIÇÃO DAS 
TESTEMUNHAS DA DEFESA ALI RESIDENTES, E NOTIFICADA 
PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO -DIA 22 DE ABRIL DE 2010, 
ÀS 9H, NESTA VARA.” - INT. DR(S). JOSE VIANA DE ABREU. 

  

  

  
Eu em OE TETE di ec - ERES TIS” NETO CEI. rm en o prrerteme 

JUIZ(A) TÍTULAR : LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE 

- BRITO TERCEIRO 
“ EXPEDIENTE Nº 178/2010,EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

“   

OAB SEQ. OAB. SEQ. 
CE/15649 1 , , 

1) 1538-28.2009.8.06.0173/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: WELIGTON URIAS DOS SANTOS . “INTIMA 
VOSSA SENHORIA PARÁ COMPARECER A AUDIÊNCIA DÊ 
CONCILIAÇÃO, REDESIGNADA PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2010, 
ÀS HH4SMIN, NOS TERMOS DO ART.331 DO-CPC (SE NÃO 
OCORRER QUAL QUER DÁS HIPÓTESES PREVISTAS NAS SEÇÕES 
PRECEDENTES, E VERSAR A CAUSA SOBRE DIREITOS QUE 
ADMITAM TRANSAÇÃO, O JUIZ DESIGNARÁ AUDIÊNCIA 
PRELIMINAR, A REALIZAR-SE NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 
PARA A QUAL SERÃO AS PARTES INTIMADAS À COMPARECER, 
PODENDO FAZER-SE REPRESENTAR POR PROCURADOR OU 
PREPOSTO, COM PODERES PARA TRANSTGIR)..” - INT. DR(S). 
DENIS JUCA MAGALHAES . . 

2º VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ 
JUIZ(A) TITULAR : LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE 
BRITO TERCEIRO 

EXPEDIENTE Nº 179/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. 0 AB SEQ. 
CE/11047 | CE/16387 1 

1) 790-98.2006.8.06.0173/0 - ART. 342 CPB. FALSO . 
- TESTEMUNHO OU FALSA PER REU.: GERARDO DE SOUSA SILVA 

- “INTIMA VOSSA SENHORIA PARA COMPARECER AA UDIÊNCIA 
“DE INSTRUÇÃO, REDESIGNADA PARA O DIA 26 DE MAIO DE 
2010, ÀS 11H:30MIN..” - INT. DR(S). JOSE SA DE ARAUJO , 
FRANCISCO AIRTON VIÉIRA . . 

É TEN raRE CIC ata pagar pt em term items ini id CT Coml 2.1 

COMARCA DE FRAIRI 
  

  
1 em = mo TS mo SEERNET A e aca tm Ee Em e MTM mã 

, JUTZ(A) TITULAR : NATHANAEL CONSOLI 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FLAVIO NUNES CORREIA 

EXPEDIENTE Nº 26/2610 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010. 

OAB SEQ. OAB - | SEQ. 
CEM4847 01 CE7327 Co 
CE/15497 q 

1) 439-22.2006.8.06.0175/0 - ART. 15 DA LEI 10.826/2003 
VITIMA.: A SOCIEDADE . “FICAM VOSSAS SENHORIAS 
INTIMADOS, COMO DEFENSORES DO ACUSADO, PARA 
APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA, NO PRAZO 
“DE, 15 (OUINZE) DIAS..” - INT. DR(S). ALINNE BARRETO 
MENEZES , JOSE ORACI COUTINHO , FABIO RODRIGUES 
COUTINHO . 

“COMARCA DE! UBAJARA os 
VR -——. —..   
o ms. DaLoia EEE o CEL UTC Cita e CE 

JUIZ(A) TITULAR : ELISON PACIIECO OLIVEIRA TEIXEIRA 
" DIRETOR(A) DE SECRETARIA: DIOGENES” [MAGALHAES , 

BONFIM   

EXPEDIENTE Nº 39/2010 EM: NOVE (09) DE ABRIL DE 2910 

OAB SEQ. OAD SEQ. 
CE/11721 1 CE/1172] V 
CE/1172] 2 «CE/1172] 2 E 
CE/844] 3 * CE/7847 4 
CE/7847 4 -CE/11373 5 ' 
CE/11373 5. CE/11373 5 
CE/11373 5 CEI, 6 
CE/11721 6. 

1) 1088-76.2009.8.06.0176/0 - JUSTIFICAÇÃO REQUERENTE.: 
TERESA TEIXEIRA DE ARAUJO. REQUERENTE.: TERESA 
TEIXEIRA DE ARAUJO . “FICA V 8.º INTIMADO DA SENTENÇA 
DE FLS. 17, A OUAL TRANSCREVO ABAIXO:"1. TERESA TEIXEIRA 

DE ARAÚJO, QUALIFICADA NA INICIAL, INTERPÔS 4 PRESENTE ' 
AÇÃO VISANDO JUSTIFICAR-O ÓBITO DE SUA IRMÃ MARIA 
DAS GRAÇAS ARAUJO, OCORRIDO EM 04/07/2009. 2. JUNTOU 

AQ PEDIDO DECLARAÇÃO DE ÓBITO DA IRMÁ (FL. 67 E 12), 3. 
EM PARECER MERITÓRIO DE FLS. 15/16, O REPRESENTANTE 
MINISTERIAL, ANTE A PROVA APRESENTADA, OPINA PELA 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 4. É O RELATÓRIO. 5. À PROVA 
CARREADA AOS AUTOS LOGROU REVELAR O FALECIMENTO 
DE MÁRIA DAS GRAÇAS ARAÚJO. 4 DECLARAÇÃO DE FLS. 12 
REVELA QUE A IRMÁ DA REQUERENTE FALECEU NO DIA 04/07/ 
2009, EM SEU. PRÓPRIO DOMICÍLIO, ÀS 23 HORAS, DE CAUSA 
MORTES NÃO DECLARADA. O REGISTRO E'O RELATÓRIO DE 
ÓBITO EFETUADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO(FLS.13) VEM COLABORAR COM 4 DECLARAÇÃO 
DO IFOSPITAL. 6. DESTE MODO, NOS TERMOS DO ART. 109, $ 
4º DA LEI N.º.6.015/73, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E 
ORDENO QUE SE EXPEÇA MANDADO PARA QUE SEJA LAVRADO 
O ASSENTO DE ÓBITO. DO FALECIDO, ARQUIVANDO OS AUTOS 
EM SEGUIDA. 7. SEM CUSTAS, EM RAZÃO DA POBREZA DA 
PARTE AUTORA. 4 PUBLIQUE-SE. REGISTRE- SE. INTIME-SE. 

UBAJARA, 05 DE MARÇO DE 2010. (A) EDÍSIO MEIRA TEJO 
” NETO JUJZ DE DIREITO AUXILIAR, RESP.” - INT. DR(S). 
MANUEL DE JESUS DA SILVA , MANUEL DE JESUS DA SILVA. 

2) 1217-81.2009,8.06.0176/0 - JUSTIFICAÇÃO REQUERENTE.: 

MARIA CRISTINA DA COSTA FREIRE REQUERENTE,: MARIA - 

* CRISTINA DA COSTA FREIRE - “FICA FP S.º INTIMÁDO-DA 
SENTENÇA DE FLS. 18, A QUAL TÊM O TEOR SEGUINTE:"I. 
MARIA CRISTINA DA COSTA FREIRE, QUALIFICADA NA INICIAL, 
INTERPÔS À PRESENTE AÇÃO VISANDO JUSTIFICAR O ÓBITO 
DE SE USOGRO JOSE RIBAMAR FREIRE, OCORRIDO EM 01/1/ 
2008.. 2.0 JUNTOU AO PEDIDO DECLARAÇÃO DE, DUAS 
TESTEMUNHAS ATESTANDO O ÓBITO E SEPULTAMENTO DO - 
IDOSO (FL. 13). 3. EM PARECER MERITÓRIO DE FLS. 16/17, O 
REPRESENTANTE MINISTERIAL, ANTE A PROVAAPRESENTADA, 
OPINA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 4. É O RELATÓRIO. 5. 
A PROVA CARREADA AOS AUTOS LOGROU REVELAR O 
FALECIMENTO DE JOSÉ RIBAMAR FREIRE. 6. O DOC UMENTO 
SUBSCRITO POR MÉDICO DA UBASF DE MARACANA Er; LS. J3, 
ATESTÁ QUE O IDOSO FALECEU EM SEU PRÓPRIO DOMICÍL fo, 
EM DATA DE 91/11/2008, VÍTIMA DE FALÊNCIA MÚLTIPLA DE 
ÓRGÃOS, DECORRENTE DE EVOLUÇÃO AGRESSIVA DE 
CARCINOMA PULMONAR, E DESIDRATAÇÃO INTENSA. À 
DECLARAÇÃO DE FLS.]5, PRESTADA PELAS TESTEMUNHAS, 
CORRÓBORA TAL AFIRMAÇÃO. 7, DESTE MODO, NOS TERMOS 
DO ART 109, 8 4º DA LEI N.º 6.015/73, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO E ORDENO QUE SE EXPEÇA MANDADO PARA QUE SEJA 
LAVRADO O ASSENTO DE ÓBITO DO FALECIDO, ARQUIVANDO 
OS AUTOS EM SEGUIDA. 8. SEM CUSTAS, EM RAZÃO DA 
POBREZA DA PARTE AUTORA. 9. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE. 
“INTIME-SE. UBAJARÁA, 05 DE MARÇO DE 2010. (4) EDÍSIO MEIRA 
TEJO NETO JUIZ DE DIREITO AUXILIAR, RESP.” - INT. DR(S). 
MANUEL DE JESUS DA SILVA , MANUEL DE JESUS DA SILVA. 

3) 185-07. 2010. 8.06.0176/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
AUTOR.: ANTÔNIA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO.: INSS . 
“FICA V 8.º INTIMADO, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
APRESENTAR RÉPLICA À CONTESTAÇÃO DE FES. 34/39 E 
DOCUMENTOS QUE A ACOMPANHAM, APRESENTADA PELO 

| INSS." = INT. DR(S). FRANCISCO JOSE DA SILVA . 

4) 20-57,2010.8.06.0176/0 - RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 
OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL AUTOR: JOSÉ 
VICENTE DA SILVA FILHO AUTOR.: JOSÉ VICENTE DA SILVA 
FILHO . “FICA VS.“ INTIMADO DA SENTENÇA DE FLS. J6/17, À 
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QUAL SEGUE ADIANTE TRANSCRITA:” VISTOS ETC. 01. JOSÉ | 

VICENTE DA SILVA FILIIO, QUALIFICADO NA INICIAL, 
INTERPÓS A PRESENTE AÇÃO A FIM DE RETIFICAR A DATA DE 
SEU NASCIMENTO NO SEU ASSENTO DE REGISTRO CIVIL. 
ADUZ TER NASCIDO EM 28/07/1952 E QUE FORA 
EQUIVOCADAMENTE REGISTRADA A DATA DE 05/07/1954 EM 
SEU REGISTRO DE NASCIMENTO. 92 JUNTOU AO PEDIDO OS 
DOCUMENTOS DE FLS. 04 4 12. 03. ÀS FLS. J4 E I5 O 
REPRESENTANTE MINISTERIAL OPINOU PELO DEFERIMENTO 
.DO PEDIDO. 04. É O BREVE RELATÓRIO. 05. PASSO 4 DECIDIR. 
86. 4 CERTIDÃO DO ASSENTO DE BATISMO DO REQ UERENTE , 
NOTICIA QUE ELE, DE FATO, NASCEU NO DIA 28/07/1952, 
DIVERGINDO, PORTANTO, DA DATA DE NASCIMENTO 
CONSTANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO CIVIL. 07. EMBORA A - 
CERTIDÃO DE BATISMO TRAZIDA AUS AUTOS NÃO TENHA O 
VALOR PROBANTE DE UM DOCUMENTO PÚBLICO, ELA TOMA , 
RELEVO IMPORTANTE E HÁ DE SER LEVADA EM SUMA 
CONSIDERAÇÃO, UMA VEZ-QUE SE OBSERVA EM SEU BOJO' 
QUE O BATISMO FORA REGISTRADO NO ANO DE 1952, 
PORTANDO, DOIS ANOS ANTES DA DATA DE NASCIMENTO 
FRAZIDA NO ASSENTO DO AUTOR, O QUE DEMONSTRA A - 
VERACIDADE DE SUA ALEGATIVA. 08. ADEMAIS, O PRÓPRIO 
AGENTE MINISTERIAL, COMPETENTE FISCAL DA LEI, FOI 
FAVORÁVEL AO PLEITO, ACEITANDO COMO PROVA CABAL DO 
ALEGADO O DOCUMENTO ACIMA ALUDIDO. 09. DESTE MODO, 
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGO 

- PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELO REQUERENTE, 
“ DETERMINANDO, CONSEQUENTEMENTE, COM BASE NO ART. 

109, 8 4º DA LEI N.º 6.015/73, SEJA RETIFICADO O SEU 
ASSENTAMENTO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, PARA 
QUE NELE CONSTE A DATA DE 28/07/1952, COMO SENDO 4 
DATA CORRETA DE SEU NASCIMENTO. 10. EXPEÇA-SE 
MANDADO AO CARTÓRIO COMPETENTE. 1. PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. INTIME-SE, UBAJARA, 04 DE MARÇO DE 2010. 
(4) EDÍSIO MEIRA -TEJO NETO - JUIZ DE DIREITO AUXILIAR, 
RESP”. - INT. DR(S). FRANCISCO GOMES RIBEIRO , FRANCISCO 

« GOMES RIBEIRO . -. 
' r 4 

5) 205-95.2010,8.06.0176/0 - ALVARÁ JUDICIAL REQUERENTE: 

MARIA EDUARDA MIRANDA DO NASCIMENTO REQUERENTE.: - 
MARIA EDUARDA MIRANDA DO NASCIMENTO REQUERENTE.: 
MARIA EDUARDA MIRANDA DO NASCIMENTO REQUERENTE: 
MARIA EDUARDA MIRANDA DO NASCIMENTO . “FICA E 8.º 
INTIMADA DA SENTENÇA DE FLS. 25/26, A QUAL SEGUE 
TRANSCRITÁ:"TRATA-SE DE PEDIDO DE ALVARÁ LIBERATÓRIO 
ONDE MÁRIA EDUARDA MIRANDA DO NASCIMENTO, 
REPRESENTADA POR SUA GENITORA CLEIDIANE DE SOUZA 
MIRANDA, AMBAS QUALIFICADAS NA INICIAL,-REQUER A 
LIBERA ção DA SUA QUOTA NUMERÁRIA REFERENTE o 

SALDO, DO FGTS E VÍNCULO TRABALHISTA DE SEU GENITOR, 

O DE CUJUS FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO. 
ALEGA QUE METADE DO ALUDIDO SALDO JÁ FORA 
DEVIDAMENTE LIBERA DO dO OUTRO HERDEIRO DO MORTO, 

EM AÇÃO DE ALVARÁ TRAMITADA NESTE JUÍZO. ACOSTOU 
- AOS AUTOS, DENTRE OS DOCUMENTOS, A CERTIDÃO DE ÓBITO 
DE SEU PÁI(FLS.10), O SALDO EXISTENTE EM NOME DO DE 
CUJUS(FLS.15), O ALVARÁ JUDICIAL E A SENTENÇA 
EXPEDIDOS NA REFERIDA AÇÃO DE ALVARÁ(FLS. 16/17). ÀS 

; FLS. 20/24 O REPRESENTANTE MINISTERIAL OPINOU PELO: 
DEFERIMENTO DO PEDIDO, COM A CONDIÇÃO DE QUE A VERBA 
LEVANTADA PELA GENITORA SEJA TOTALMENTE REVERTIDA |. 
EM PROL DA AUTORA MENOR. É O SUCINTO RELATÓRIO. 
DECIDO. NQ CASO VERTENTE,.NÃO VEJO NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. É QUE AO SE OLHAR A CERTIDÃO DE 
ÓBITO DO PAI DA REQUERENTE E OS SALDOS EXISTENTES , 
EM PROL DO FALECIDO, VÊ-SE QUE RESTA DEMONSTRADA À 
LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PLEITEAR A AÇÃO E 4 
EXISTÊNCIA DO OBJETO DO PEDIDO. ADEMAIS, OBSERVA-SE 
TAMBÉM QUE JÁ FORA EXARADA SENTENÇA FAVORÁVEL A 
OUTRO HERDEIRO DO DE CUJUS, EM AÇÃO AUTÔNOMA, COM 
A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA 
LEVANTAMENTO DA METADE DA VERBA REFERENTE ÃO FGTS 
E VÍNCULO TRABALHISTA, FICANDO 4 OUTRA METADE * 
RESGUARDADA EM BENEFÍCIO DA AUTORA. NO MÉRITO, POIS, 
VISLUMBRO ASSISTIR DIREITO À REQUERENTE. É QUE, 
CONFORME JÁ BEM FUNDAMENTADO NASENTENÇA EXARADA 

' 

. INVENTÁRIO OU ARROLAMENT 

  

EM OUTRA AÇÃO DE ALVARÁ DE LIBERAÇÃO DA METADE 
DESTA VERBA, A LEI-6.858, DE 24/11/80, QUE DISPÕE SOBRE OS 
VALORES DEVIDOS E NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELOS 
TITULARES DOS BENEFÍCIOS, EM-SEU ARTIGO PRIMEIRO, 
AMPARA O PEDIDO DA PROMOVENTE. SENÃO VEJAMOS: LEI 
6.858: “ART 1º- OS VALORES DEVIDOS PELOS EMPREGADORES 
AOS EMPREGADOS E OS MONTANTES DAS CONTAS 
INDIVIDUAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 
E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, NÃO RECEBIDOS 

- EM VIDA PELOS RESPECTIVOS TITULARES, SERÃO PAGOS, EM 
COTAS IGUAIS, AOS DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE À 
PREVIDÊNCIA SOCIAL OU NA FORMÁ DA LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA DOS SERVIDORES.CIVIS E MILITARES, E, NA SUA 
FALTA, AOS SUCESSORES PREVISTOS NA LEI CIVIL, INDICADOS 
EM ALVARÁ: JUDICIAL; INDEPENDENTEMENTE DE 

" PORTANTO, ILÁ PLENO 
AMPARO LEGAL O ALVARÁ PLEITEADO: CONSIDERAÇÕES 
POSTAS, DEFIRO O PEDIDO DA INICIAL E DETERMINO A 
EXPEDIÇÃO DEALVARÃA UTORIZANDO A REQUERENTE MARIA 
EDUARDA MIRANDA DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DE SUA 
GENITORÁ CLEIDEANE DE SOUZA MIRANDA, À LEVANTAR — 
JUNTO À EMPRESA EMPREGADORA IRMÃOS PEREIRA E À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, OU QUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, À. 
OUTRA-METADE REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A 
VÍNCULO TRABALHISTA E SALDO DE FGTS DO FALECIDO 
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, CONDIZENTE À 
QUOTA REMANESCENTE DA AUTORA. FICA ADVERTIDA 4 
GENITORA DÁ MENOR QUE, EM OBEDIÊNCIA À RESSALVA 
PREVISTA NO SIS DO ART. 1º DA LEI 6858/80, 4 VERBA 
LEVANTADA DEVERÁ SER UTILIZADA OU PARA AQUISIÇÃO DE 
IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA MENOR E DE SUA º 
FAMÍLA OU PARA DISPÊNDIO NECESSÁRIO A SUA 
SUBSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO. PORTANTO, DETERMINO À 
GENITORA DA INFANTE QUE APRESENTE NO PRAZO DE 30 

DIASAPÓSA LIBERAÇÃO DO MONTANTE, A DEVIDA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DA APLICAÇÃO DA VERBA EM PROL DA AUTORA. 
EXPEÇA-SE ALVARÁ. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. 
UBAJARA, 11 DE MARÇO DE 2810::(4) EDÍSIO MEIRA TEJO 
NETO JUIZ DE DIREITO AUXILIAR, RESP”.” - INT. DR(S). 
MICHELLE DE SOUZA SOBREIRA , MICHELLE DE SOUZA 
SOBREIRA , MICHELLE DE SOUZA SOBREIRA , MICHELLE.DE 

“SOUZA SOBREIRA. 

6) 6-73.2010,8.06.0176/0 - RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 
OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO. CIVIL REQUERENTE.: 
MARIA NETE DE OLIVEIRA AGUIAR REQUERENTE.: MARIA | 
NETE DE OLIVEIRA AGUIAR . “FICA V. S.º INTIMADO DA! 
SENTENÇA DE FLS. 17, À QUAL SEGUE TRANSCRITA , 
“ADIANTE:"MARIA NETE DE OLIVEIRA AGUIAR, QUALIFICADA 
NA INICIAL, INTERPÔS AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
DE CASAMENTO, A FIM DE QUE CONSTE NO ASSENTO DESSE 
REGISTRO SER 4 REQUERENTE, AO TEMPO DO MATRIMÔNIO, 
“AGRICULTORA, E NÃO DOMÉSTICA, CONFORME SE VÊ NO 
ALUDIDO DOCUMENTO. ACOLOU DECLARAÇÃO, EXPEDIDA 
EM CARTÓRIO, DE DUAS TESTEMUNHAS DECLARANDO QUE 
A REQUERENTE JÁ EXERCE À PROFISSÃO DE AGRICULTORA, 
BEM ANTES DE SEU MATRIMÔNIO (FLS.06). EM PARECER 
MERITÓRIO DE FLS. 15/16, O REPRESENTANTE MINISTERIAL 
OPINA PELO DEFERIMENTO DA RETIFICAÇÃO REQUERIDA. É 
O RELATÓRIO. PASSO À DECIDIR. DAS PROVAS COLIGIDAS AOS 
AUTOS RESTOU PATENTE QUE À REQUERENTE, AO SE CASAR, 
EXERCIA A PROFISSÃO DE LAVRADORA. ÀS TESTEMUNHAS 
AFIRMARAM QUE A AUTORA JÁ TRABALHAVA NA 
AGRICULTURA: DESDE SOLTEIRA E AO CONCEBER * 

“ MATRIMÔNIO CONTINUOU À EXERCER À PROFISSÃO. DESTE 
HODO, Nos TERMOS DOS ARTS. 109 E SEGUINTES DA LEI N.º 
6.015/73, JULGO PROCEDENTE O PEDIDOE DETERMINO QUE 

SE EXPEÇA MANDADO PARA QUE SEJA RETIFICADO O 
ASSENTAMENTO DE CASAMENTO DA REQUERENTE, À FIM DE 

QUE NELE CONSTE A PROFISSÃO DE AGRICULTORA PÁRA A , 
PARTE AUTORA. EXPEÇA-SE MANDADO DE RETIFICAÇÃO, POR 
OFÍCIO, NOS "MOLDES DO ART. 109, $ 4º DA LEI N. 6. 015/73. 

- “SEM CUSTAS, EM RAZÃO, DA POBREZA DA PARTE AUTORA. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE, UBAJARA, 05 DE, 

“MARÇO DE 2010. (À) EDISIO MEIRA TEJO NETO - JUIZ DE 
“o DIREITO AUXILIAR, RESP. ".” - INT. DR(S), MANUEL DE JESUS 

DA SILVA , MANUEL DE JESUS DA SILVA . 

1 
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COMARCADE URUBURETAMA 
RE — nmseaçes e ta 

JUIZ(A) TITULAR: LUZIA PONTE DE ALMEIDA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GERVANIA MARIA TEIXEIRA 

SOARES 
EXPEDIENTE Nº 139/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

  

  
E E q   

OAB SEQ. OAB 
CEOs! I t 

1) 136-57.2010.8.06.01780 - DIVÓRCIO LITIGIOSO 
REQUERENTE.: JOAO BATISTA LEITE REQUERIDO.: MARIA 
VALDINISA DE CASTRO SOUSA. “INTIMAÇÃO DA ADVOGADA . 
-DO AUTOR PARA EMENDAR À INICIAL, NO PRAZO DE DEZ (10) 
DIAS, CARREANDO AOS AUTOS DECLARAÇÃO DE PROBREZA 
DEVIDAMENTE PREENCHIDA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 
“DA INFCIAL.” - INT, DR(S) SANDRA PRADO ALBUQUERQUE . 

“VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUBURETAMA 
JUIZ(A) TITULAR : LUZIA PONTE DE ALMEIDA 

DIRETOR(A) 1 DE SECRETARIA: GERVANIA MARIA TEIXEIRA 
SOARES 

EXPEDIENTE Nº 140/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 
Y - 

OAB SEQ. -DAB SEO. 
CE/10588 1 CE/20410 1 

N 

1) 442-94,2008.8.06.0178/0 - EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE.: 
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA 
EXEQUIDO.: MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE PAIVA . 
“INTIMAR O EXEQUENTE POR SEUS PROCURADORES DO 
DESPACHO DE FLS. 37, DOS AUTOS, PARA REQUERER O QUE 
ENTENDER PERTINENTE.” - INT. DR(S). HELIO WINSTON 
BARRETO LEITÃO, FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS 
NETO. o. 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUBURETAMA 
JUIZ(A) TITULAR : LUZIA PONTE DE ALMEIDA . 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GERVANIA MARIA TEIXEIRA 
SOARES , - 

| EXPEDIENTE Nº 141/2010 EM: TREZE (13) DE ABRIL DE 2016 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
“CE/10641 . a . 

1 

1) 133-05.2010.8,06.0178/0 - RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 
OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL REQUERENTE.: 
LUCILENE COELHO PEREIRA . “INTIMAÇÃO PARÁ NO PRAZO 
DE DEZ (10) DIAS, EMENDAR A INICIAL, CARREANDO AOS 
AUTOS DECLARAÇÃO DE POBREZA DEVIDAMENTE 
PREENCHIDA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.” - 
INT. DR(S). SANDRA PRADO > ALBUQUERQUE . 

  

JUIZ(A) TITULAR : WELTON JOSE DA SILVA FAVACIO 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: PEDRO AURELIO SOUSA 

ANGELIM . 
EXPEDIENTE Nº 93/2010 EM: TREZE (13) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/11630 A CE/18173 1. 

1)  161-04.2009,8.06.0179/0  - “TOMBO: 
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO REQUERENTE.: MARIA 
SALMA FONTENELE FROTA REQUERIDO.: MUNICIPIO DE 
URUGCA . “ FICAM OS ADVOGADOS DAS PARTES INTIMADOS 
DO . SEGUINTE TEOR DO DESPACHO DE FL. 44: 
“ESPECIFIQUEM AS PÁRTES AS PROVAS QUE PRETENDEM 

“* PRODUZIR, ESCLARECENDO SUAS FINALIDADES PARA 
. CONVENCIMENTO DESTE JUÍZO ACERCA DE SUAS 
PRETENSÕES”, NO PRAZO DE CINCO DIAS..” - INT. DR(S). 
MARCO ANTONIO DE SOUZA ALVES , ANDRÉ LUIZ BARROS, 
RODRIGUES . 

  

SEO. a 

2008001208 

< 

  

VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA 

JUIZ(A) TITULAR : WELTON JOSE DA SILVA FAVACIIO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: PEDRO AURELIO SOUSA 
4 ANGELIM | 

EXPEDIENTE Nº 93/2010 EN: TREZE (13) DE ABRIL DE 2010, 

OAB SEQ. OAB SEQ.: 
CE/11630 1 CE/8173 a 

1) 162-86'2009.8.06.0179/0 - TOMBO: 2009001209 - 
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REQUERENTE.: MARIA ELSA 

. FONTENELE FROTA REQUERIDO.: MUNICIPIO DE URUOCA.. 
FICAM OS ADVOGADOS DAS PARTES INTIMADOS DO SEGUINTE 

| TEOR DO DESPACHO DE FL. 46: ESPECIF. IQUEM AS PARTES AS 
“PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR PARA FINS DE. 
CONVENCIMENTO DESTE JUÍZO ACERCA DE SUAS 
PRETENSÕES, NO PRAZO DE CINCO DIAS..” - INT. DR(S). 

+ MARCO ANTONIO DE SOUZA ALVES , ANDRÉ LUIZ BARROS 
RODRIGUES . 

FE SR emana 7 elo tomas Mui eum e md gi ro mm 

COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
EEE CTA EI UE TES E a cama ID E RS tt = 

JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 

EXPEDIENTE Nº 275/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

  

  
  

x 

OAB SEQ. - OAB -— SEQ. 
CE/IT7I8 | CE/8956 Lo 

1) 803-02.2008.8.06.0182/0 - AÇÃO CAUTELAR REQUERENTE.: 
BARTOLOMEU .FERNANDES DE ARAÚJO REQUERIDO.: LUZ 
HUMBERTO PIZARRO RIVERA REQUERIDO.: LÉLIO TOSI 
SOUSSUMI . “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PÁRA O 
DIA 27/04/2010 À PARTIR DAS 09 HORAS E 30 MINUTOS A SE 
REALIZAR Ná SALA DAS AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE VIÇOSA |, 
DO CEARÁ - CE.” - INT. DR(S). STARLEY JONNES PINHO 
FERNANDES ., OLINTHO FRANKLIN GADELHA . Í o 

VARA UNICA DA'COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
- JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 

EXPEDIENTE Nº 276/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 

OAB SEQ. OAB sEQ. 
CE/7328 ] CE/17718 1 
CE/8956 1 

t 

1) 1079- 33.2008.8.06. 0182/0 - REINTEGRACAO DE POSSE 
REQUERIDO.: BARTOLOMEU FERNANDES DE ARAÚJO 
REQUERENTE.: LUIZ HUMBERTO PIZARRO RIVERA : 
“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 27/04 | 
2016 A PARTIR DAS 98 HORAS E 360 MINUTOS A SE REALIZAR 
NA SALA DAS AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE VIÇOSA DO CEARÁ - 
CE.” - INT. DR(S). JOSE DE- SALES NETO , STARLEY JONNES 
PINHO FERNANDES , OLINTHO FRANKLIN GADELHA . 

s VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 

EXPEDIENTE Nº 277/2010 EM: DOZE (12) DE ABRIL DE 2010 
Ed 

OAB' SEQ. | OAB SEQ. 
CE/21757 1 CE/20115 1 
CE/19667 1 . 

k 

1) 1359-67,2009.8.06.0182/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO BMC S/A 
REQUERENTE.: CESÁRIA LUZIA MACHADO DE CARVALHO . 
“INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE-FLS. 49 DE TEOR SEGUINTE: 
““HOMOLOGO, POR SENTENÇA, PARA QUE PRODUZA SEUS 
JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, O ACORDO CELEBRADO ENTRE 
AS PARTES, RECOMENDANDO QUE A ELE SE DÊ FIEL 
CUMPRIMENTO, O QUE FAÇO COM FUNDAMENTO NO ART. 
269, INCISO HI, DO CRC. CUSTAS ISENTAS. ... 
CHRISTIAN DE OLIVINDO FONTENELLE ”, HENRIQUE 
AUGUSTO NUNES DE VASCONCELOS , DIEGO PETTERSON 
BRANDAO CEDRO . 

2». INT DR(S)..
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18-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
  

  

r ! , h ; , " Ra a 

EXTRATO DO 5º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 052/2008/CPL/PG] CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARA, ATRAVES 

DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EXPRESA NORTH SEGURANÇA LTDA. 

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

CONTRATADA: NORTH SEGURANÇA LIDA . 

DAS ALTERAÇÕES: FICA ESTABELECIDO POR MEIO DESTE O REAJUSTE DOS VALORES MENSAIS RETROATIVOS A JANEIRO DE 
2010 DOS POSTOS DE VIGILÂNCIA CONTRATADOS POR ESTA PGJ. OS NOVOS VALORES UNITÁRIOS SERÃO DETALHADOS ABAIXO: 
1 

SITUAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO/2010 

DESCRIÇÃO QT. UNITÁRIO CUSTO MENSAL 

SEGURANÇA ARMADA- 08 HORAS DIÁRIAS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - Is0H/MÊS o 1.620,7) 1.520,71 

1 

SEGURANÇA ARMADA- 24 HORAS ININTERRUPTAS- SEGUNDA A DOMINGO- NOHAEÉS * o? 6.597,29 - 46.181,03 

SITUAÇÃO A PARTIR DE MARÇO/010 * - 

. DESCRIÇÃO “os , QT. UNITÁRIO CUSTO MENSAL 

q SEGURANÇA ARMADA- 08 HORAS DIÁRIAS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - JBOH/MÊS q 1.620,71 162071 
, , x 

SEGURANÇA ARMADA- 24 HORAS ININTERRUPTAS- SEGUNDA A DOMINGO- 720H/MÊS o 6.597,29 52.77832 

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO E NORTH SEGURANÇA 

LTDA... ; 
' 

N pao. - 
e 

EXTRATO DO 6º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 052/2008/CPL/PGI CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARA, ATRAVÉS 

DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA NORTII SEGURANÇA LTDA, 
a 

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

"CONTRATADA: NORTH SEGURANÇA LIDA 1 r . 

DAS.ALTERAÇÕES: OQ PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER AO CONTRATO UM POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12 
(DOZE) HORAS INTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

ARACATL A REFERIDA ALTERAÇÃO REPRESENTA UM ACRÉSCIMO NO VALOR MENSAL DE R$ 3.406,36 £TRÊS MIL, QUATROCENTOS 

E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E UM PERCENTUAL DE 07,436% (SETE VÍRGULA QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS POR 

CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. SEGUE ABAIXO QUADRO DEMONSTRATIVO DA REPERCUSSÃO AO 

CONTRATO. 

- . ' “ 
SITUAÇÃO ATUAL 

1 
DESCRIÇÃO . NR ' Qr. UNITÁRIO CUSTO MENSAL 

me 

SEGURANÇA ARMADA- 08 HORAS DIÁRIAS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - LS0H/MEÊS o! 1.629,71 1.629,71 

. 1 

' SEGURANÇA ARMADA- 24 RORAS ININTERRUPTAS- SEGUNDA A DOMINGO- 720H/MÊS 08 6.597,29 52.778.32 . : > > Í 
. 4 + 

' 
SITUAÇÃO C/ ADITIVO (A) .- . . “ 

DESCRIÇÃO - QT. UNITÁRIO CUSTO MENSAL 

SEGURANÇA ARMADA- 08 HORAS DIÁRIAS - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - IBOH/MÊS 01 620,71 O 1.620,71 

SEGURANÇA ARMADA- 24 HORAS ININTERRUPTAS- SEGUNDA À DOMINGO- 720H/MEÊS ; 08 6.597,20 52.77832 

“ a 

1 SEGURANÇA ARMADA- 12 HORAS DIÁRIAS - SEGUNDA A DOMINGO - 360HIMÉÊS 01 340636 3.406,36 

-1 , . 

A REFERIDA ALTERAÇÃO SE DARÁ A PARTIR DE 01/04/2010 

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA MARIA vo PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO E NORTH SEGURANÇA | 

LTDA. - : 
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, Vo “DECISÃO ADMINISTRATIVA * V 
Processo Administrativo nº. 0108.016.678-0 

Reclamante: LAUREMIR GONDIM MONTEIRO 1. 
=“. Reclamada: TELEMAR NORTE LESTE S/A É PAGGO 

. ADMINISTRADORA DÉ CRÉDITO LIDA. “ls 
I- DO RELATÓRIO 2 

= Pricedimento administrátivo . instaurado pela Sra. LAUREMIR 

| GONDIM MONTEIRO, em face ta” empresas TELEMAR, NORTE 
LESTE S/A E OI PAGGO pelo fato destas negarem- se a efetuar acordo 

para pagamento de débito prê-programado sem a inclusão de juros 
financeiros, operação a-qual considera indevida. A reclamante alegou 

inicialmente ter gontratado ;o serviço e manifestado o interesse em 
regularizar o débito gerado, de .inaneira que seu intento se concretizou 
diante da operadora de telefonia: Posteriormerite, estabeleieu contato 

“com a administradora do crédito para relatar-o otorrido. e rêsolver o 

problema, porém encontrou, óbices em sua pretensão. Desta feita, 

compareceu a este órgão de Proteção e Defesa do Consuinidor requerendo 
a solução para o Seu problema, -a saber: o £ancelamento, da cobrança , 

indevida decorrente da aplicação de juros.- - ' 
Notificada regularmente, 'a reclâmada TELEMAR NORTE LESTE SIA 

, apresentou breves informações (fl. 15), salientando que as condições 

| do acordo feito.em caráter. especial e declarando também que o débito 
| atuál do consumidor junto da administradora ÓI PAGGO é 'de R$ 778,08 

(setecentos e setenta e oito reais e oito centavos), devéndo aquele í 

entrar em cóntato com esta para a conclusão da negociação. Ss 
Em, audiência designada para o: "dia 01.04.2009, as «partes reclamante e 

, Teclamada - <comparecerâm' a presente sessão cônciliatória. A reclamante . 

“então reiterou os termos da exordial, fequerendo uma Proposta de, 
* parcelamento de seu débito junto ao- “fornecedor OL A parte reclamada 

Oi Fixo, através de seu preoposto Bolivar Bastos Gonçalves, declarou — 
na que as linhas de nº 85 8899 5733 85 8899 5641 foram miigradas para 

o plano pré-pago & a linha 85 fa8i 3256 foi. migradã para o'plano 
básico de minutos. Foi afirmado ainda que o “consumidor possuí débito 

junto aos fornecedores Oi e Oi Paggo, informando que trará em uma 
próxima audiência um levantamento acerca dos" valores dos, débitos e 

- eventuais propostas e parcelamento. Nesse momento, o reclamante 

Pos solicitou 'a apresentação do detalhamento de- faturas da Oi Paggo, já que' 

” alega nunca ter utilizado-os serviços deste fornecedor: Diante de tais 
circunstâncis, o conciliador Emanuel José Matias Guerra remarcou à 

"audiência para momento posterior, “eientificando as paites da data de 
07.04.2009, 

e. - Em nova audiência, realizada no dia 07. 04. 2009. as. partes reclamante- 
“e reclamada compareceram” a nova sessão. Dando continuidade ao ato 

. antérior, a parte reclamante Oi apresenta como proposta de 

4 , 

ro 

o “ parcelamênto que para o débito da Oi Fixo consiste em uma entrada de 
20% (vinte por.cento) com mais '6 parcelas e no- que" tange à Oi Móvel 

“uma entrada de 30% (trinta por cento) com- mais 5 parcelas, 'salientando- 

se que os boletos serão enviados à residência do reclamante. Foi realizada" 
inda pesquisa junto aos órgãos de' proteção, | ao crédito e se constatou, 

que vão há qualquer, inscrição no nôme do reclaminte por-parte das 

reclamada. No tocante ao débito da Oi Paggo, a última fatura com 
. venciménto em 24/04/2009 perfazia 0 valor de R$ 778,08 (seteceriios 

, | e setenta eroito reais e qito centavos), caso O reclamante queria realizar 

“ o pagamento; deverá entrar em contato com a administradora através 

do telefone 08002860312. Nesse' momento, o cônsumidor aceitou as. 
propostas referentes ao parcelamento da Oi Fixo é Oi Móvel. O 
primeiro( Oi Fixo) com 20% (vinte por cento) de entrada e o restante 

em 6 parcelas, num valor total de R$ 230,38 (duzentos e trinta reais e , 

trinta e oito centavos), valor que será atualizado na "data do vencimento. 

O segundo ( Oi Móvel), com 30%(trinta por cento) de “entrada e mais 5 

parcelas, num valor total de R$ 696,68 (seiscentos .e noventa e seis 

reais e sessenta e oito. centavos), sendo igualmente atualizado até a data 
do vencimento. O reclamante acrescentou que desde o mês de julho de 

4 2008 solicitou o anelamento do serviço Velox, mas que houve, cobrança o 
em meses posteriores. Em 'tazão disso, o consumidoé requer à retirada 

1 da cobrança desse valor, ressaltando-se que dentro do parcelamento 
aceito, encontram-se incluidos os valores. inevidos do Velox. Requeréu” - 

ainda que a empresa” mande um preposto em sua residência pará levar 6 
aparelho de modein. Novamente, o Setor de Conciliação considerou - 

ser necessária a remarcação-do feito, com a sugestão. de inclusão do 
fornecedor Oi Paggo, para a apresentação da proposta de parcelamento. , , 
Em 3º (terceira) audiência realizada neste órgão, realizada na data de n 

08.06.2009, as partes reclamante e reclamada compareceram a nova 
, sessão. Dando- continuidade à audiência anterior, foi afirmado pelo | 

representante da reclamada Oi “que 05 parcelêmentos informados em, 

audiência anterior não foram efetivados em razão dos ajustes requeridos 

  

» parcelamento junto à Oi Fixo e Ci Móvel, sendo feita através de um | 

  

pelo reclamante. Foi afirmado que o débito poderá ser pago quanto ao 

Oi Fixo com uma entrada sb valor de R$ 25,94 (vinte e cinco reais er - 

-noventa e quatro centavos) com mais 6 parcélas nó svalor- de R$ 19, 79 
(dezendve reais e setenta e hove- centavos) e no tocantei ao "Oi Móvel 
poderá ser dada uma entrada de. 30% (trinta por-cento), que perfaz o 

valor de R$ 221,14 mais 5 parcejas. de R$ 113,20 (cento e treze reais . 
e vinte “centavos), valores válidos para acordo a se cêlebrado na presente” 

data, Acerca da Oi Paggo, a empresá solicita. queo reclamante entre em 
contato pelo número 080028603 12 para firmar acordo. “Nessa” hora, 0 

- consiimidor aceitou as propostas, - aguardando que lhes fossem enviadas 
as- faturas para, pagamento-e que Seja enviado um funcionáric*para 

, recolher o'medem. O conciliador à à frente docaso, Emanuel José Matias 

Guerra, constatou quê o pleito do consumidor diante'dá Oi foi plenamente 
. solucionado, pois inclusive” “foi celebrado um acordo -para pagamento. 

+ -CDE: * . o. É 

Porém, 'observou ser sirgação diferenteá da empresa Oi Paggo, a qual 

limitou-se a requerer que o reclamante entrasse em contato por telefone. * 

Sendo assim, encamirhou os autos para à Promotoria de, Justiça, com a, - 

"sugestão de aplicação de multa e exclusão, da  emprésa OL do féito ora 
. delineado. . . . 

É o Relatório em síntese. . Co 
IL-= DO DIREITO : 

O Programa Estadual de Proteção « e Defésa do Consuinidor - 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- Defésa do Consumidor do Estado do Ceará, 
com o fim precipuo de coordenar a Política-do Sistema Estadual de 

Proteção“e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições é — 
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 II de Í 
Setembro" de 1990 e Decreto Federal 2.1B1, de 1997, na forma' do 

“parágrafo “único do art. 56 do CDC, & n9, art. 18, parágrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, tendo, Portanto, competência 'parã dirimir a. 

matéria e aplicar sanções administrativas. : reto 

Ao analisar os autos do procêsso administrativo aquí formulado, se 

percebe ser mais um caso de problemas na prestação” dos: serviços 

t r 

Ca 

Ê 
relaciónados à prestação do serviço de telefonia. Pretiminarmente, nao 

cumpre ressaltar que a reclamante goza de condição privilegiada, de 

consumidora, e, portanto, faz juz à suas prerrogativas (proteção múxima) 
quanto todo tipo de operação duvidosa, logo mais especial e diferenciado 

' deverá sera, Seu tratamento, segundo. estabelece o art. o inciso I do 

4 

Art. 4º A Politica Nacional das Relações de, Consumo tem por. 
objetivo v atendimento: das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dé seus 
"interesses econômicos, a melhoria da sua-qualidade de vida,'. 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os- seguintes princípios: * t 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
merendo de consumo. ' . 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 
Herman V Benjamif' ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: * te . 

  

: “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 poito 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 dei, que se ponha a salvaguardar” o: consumidor” , 

MORAES, , Paulo Valério Dal Pai. Código. de defesa do! 
consumidor: o principio da vulnerabilidade no "Contrato, na 

publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

“Síntese, 1999. . À 

.Da mesma forma,: a ãdministradora de crédito eletrônico nião “obsêrvou 
um-direito básico que-torna fundamental a íruição e regulação do serviço 
de telecomunicações, desde o mais simples até o mais complexo. Segundo 

“a Lei 8. 078/90, o “quesito informação 'é pressuposto de validade de 

- qualquer, relação que beneficie consumidor e fêmecedor, à à médida de 
- suas prestações. Decorre de princípio basilar, no'caso,'o princípio da 

transparência, o qual rege o momento pré-contratual (inicio « da oferta). 
Seguindo tal raciocinio, torna-se implicito que bem antes do momento 

' da efetiva contratação do serviço deve-se ter em mente que. qualquer * 
informação sobre;a natureza daquele serviço que está sendo contratado, 

se configurando como requisito essencial que traz segurança jurídica às 
“relações civis. Entende-se: que nas ocasiões em que este direito não é 
- observado da forma como deveria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte 

*. 
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contratante, litigar diretamente contra tal, fito, já que” fere O requisito 

-de veracidade intrínseco numa relação-de consumo, Consequentemente, 
tais situações estão imbuidas de altas doses de i insegurança Jurídica e 

insatisfação generalizada, aindá mais no tocante aos contratos de adesão, 

Suja, natureza deve sempre ser observada, sob risco do contratante não 
“ser prejudicadá em momento posterior; Ao não estender de fonna mais 

e “piopagada. o direito de infórmação para.a contratante, a contratada; - 
infringiu o art. 6º, inciso III do-CDCr » - ea ge 

3 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: , — 

HI - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e “serviços com es ecificação correta de uantidade,. 

caracteristicas. composição, qualidade e preço, bem como sobre: 

    

  

; 25 riscos que apresentem. - - . 

Reforçando esse argumento, leciona Sérgio Cavalieri Filho: . 

“Destarte, além de informar ao consumidor (devêr de inforinar) 

e de esclarecêlo (dever. de esclarecer) tem o fornecedor 

- especialista, diante de um consumidor não espécialista, o. dever 

de aconselhá-lo e orientá-lo (dever dê aconselhamento), o que 

siguifica dotar o consumidor de todas as informações e 

- indicações necessárias, bem assim .a posição critica do 
| especialista, para que possa escolher entre as diversas opções. 

— que se lhe apresentam.” FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa . 

* de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlns, 2008, pág. 84). 

Após, não ter informado ém momento oportuno sobre as-nuances do * 
“débito, a reclamada também se valeu de prática abusiva, constantes 

-* previstas no ordenamento “consumerista que devem ser vedadas não só 
pelo, forte tecé de abusividade que trazem em seu bojo, mas também por 
viciarem à autonomia da vontade do “côónsúmidor, ainda que muitas 

« Vezes de forma sutil e descompromissada. aos olhos desatentos da 
coletividade. Nesse caso, a instituição reclamada infringiu o art. 39, 
inciso IV do CDC, ipsis litreris: . , > 
Art. 3, Ê. vedado ao fornecedor de produtos ou SLrviçOS; dentre 

,gutras práticas abusivas: R a = 
“IV - prevalecer-se de fraqueza ou ignorância'ilo consumidor, 
tendo em vista sun idade, saúde. . conhecimento qu condicão 

sócial, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; 
A doutrina de Ada Pelegrini” 'Grihover é certeira em sua reflexão acerca 

da matéria e define taxativamente que: - To ' - : 
e Prática abusiva (lato Sensu) é a “desconformidade” com os 

. padrões mercadológicos de: boa conduta em relação: ao 

consumidor. São to, condições estas que ferem os alicerces da: 

ordem jurídica, “seja, pelo prisma da boa-fé, seja pela ótica:da 

  

“ordem pública e dos bons costumes(...) as Práticas abusivas(...) 

muitas vezes, dpesar. de- não ferirem o requisito da veracidade, 

" carreiam altas doses de imoralidade econômica e opressão. Em + 

outros casos, simplesmente dão causa a danos'substanciais 

“contra 0 consumidor. Manifestam-se através de uma série“de 

atividades, pré e- pós-contratuais, ; assim como propriamente ' 
contrátunis, contra as quais o consumidor não tem defesas, ou, ' 

se as tem, não se sente habilitado-ou “incentivado a, exercê-la. 2 

GRINOVER; Ada Pelegrini. Código ide “Defesa do Consumidor 
comentado pelos: autores do Anteprojeto. Rio de Janeird: 

“Forense, 2007. 7º Ed. , pág 319 Í ' ... de 
1 Interessante se faz, tecér algumas, considerações no caso sub oculi, uma: 

. Vez que existem fortes elementos, que tipificam a- responsabilidade da 
âdministendora de cartão. ora demandada. Segundo o que foi apúrado, o 
reclamante optou por celebrar proposta de parcelamento de valorês 

” referentes a'débito de telefones fixo e móveis, tendo sido estipulado 

proposta: de acbrdo para 6 pagamento da obrigação peciniária, Contudo, 
a hipótese de prática 'indevida pérmanece presente e caracterizada, 

tendo em vista que "houve A aplitação de juros financeiros quando! do 
.. atraso no. pagamento e com isso se gerou ônus excessivo do lado 
- hipossuliciênte da relação. léso ocorreu porque'a Oi Paggo atrela ao 

contrato de prestação de serviço de telefoma uma margem de concessão 

* de crédito que na maioria das vezes nãt'é solicitada, fato que por 'si só, 
: - corrobora tom uma atitude deveras parecida com a chamada venda”, 

casada. A reclamante foi prejudicada por atitude desleal e prática abusiva, 
conforme se confirmará ao término. Va 
Inicialmente, observou-se que a administradora de crédito fi igurou como 
a indior responsável “pelo infortúnio da consumidora, já que, cabe'a sua + 

* figura, dentê outros, o dever de oferecer determinado serviço com 
certa polidez e cautela pura que o corisumidor não tenha a sua “margem 

de-autonomia viciada e portanto, a sua realidade” distorcida. A empresa- 

. teclamada, ao não disponibilizar nenhuma medida para “entar prevenir 
tal situação assumiu uma grande parcela de responsabilidade por não ter 

demonstrado qualquer. interesse em evitar fatos como os ora 

“ apresentados. É bem conveniente ressaltar que cabe às grandes empresas , 

" infrativa conseqiiêricias danosas à   

se esipenharem ao estremo para desenvolver Ineennismos que busquem 
oferecer opções menos onerosas na resolução, dos problemás, como 

decorrência da- aplicação. da boa-fé objetiva que deve imperar nesse” tpo 
| de Telação bilateral de consumo. O pápel das empresas tâmbém é.o de” 

“ fomentar a ofdem econômica e estender os.seus serviços a gama de 
consumidores que deles esperam e depeéndem, loga, “devem - 
obrigatoriamente dispor de entendimentos que sempre “visem uma 

melhor. relação para com 05 seus clientes. o 
Inadvertidamente, a administradora de crédito pecou. Pecoi! polo 

- Jamêntâvel: fato de ter infringido os dispositivos - mormativos da Lei 

.8.078.90, já que não só onerou dé forma, desmedida a condição do 
consumidor, mas também não-zelow pelo repásse do direito à informação, 
Tainbém se valeu de prática abusiva, u uma vez-se prevaleceu da ignorância 
do consumidor para impingir-lhe determinando” serviço de crédito 0. 

qual não derivou de sua autonomia da vontade e portanto, passível de 

vício. a ro ' 
“Conforme se vê por parte da reclamada ao tongo do-processo 

administrativo instaúrado. a todo tempo houve/a prevalência de uma - 
postura esquiva e indiferente no  Jocante à sua disponibilidade em firmar - 

entendimento razoável acerca da“situação e,assim, atender o pléito, 
sem prejuizos para ambas as partes, principalmente: para si. Ao não. 

atender a tentativa pacífica ide resolução -conciliatória, a fomecedora * 

de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
do Consumidor e não considerou séquer haver sido- responsável pelos 
fatos que acarretaram no dano do consumidor. Valido salientar que. a, 

* empresa em questão, possui uma série de reclamações similares, que 

“fazem os representantes deste douto órgão lançar mão de sua 
argumentação jurídica para fazer valer O reconhecimento dos direitos, 

* daquelés que se encóntram desprotegidos diante de atitudes errôneas' e 

pretensiosas desses gigantes de consumo. Perante tal desiderato, não: 
pode o fornecedor de serviços iEnorar aleatoriamente os dispositivos" e 

de ordem pública e intefesse sociãl esculpidos pelo legislador 
consumerista. Este Órgão de Proteção e Defesa deve sempré pautar 
pela estrita observância dos princípios esculpidos no microssistema 
cosumerista, a-exemplo daquele. que reconhece a vulnerabilidade do 

consumidor e daquele que prima pela responsabilidade do fornecedor de 
serviços quando for verificada -Conduta abusiva pór parte da empresa, 
hipótese confirmada pelo caso concreto, Apesar de ciente de eventual 
“sanção a ser aplicada, a empresa 'Oi Paggo nio quis assimilar os 
argumentos do consumidor du mesmo reconsiderar seu entendimento. 
.Constataram-se. sérios vestígios de, violação ao direito matérial do 

. consumidor, logo, flagrante se reputa conduta infrativa? contra as relações 
de consumos. Deve a empresa em questão, nótadamente; ser sâncionada - 

por'conduta infrativa contra as relações de consumo, de maneira que, . 

«para 'a aplicação da penalidade d deverão ser-atendidos os critérios legais, 
específicos. - 

” Dêssa forma, observado os acontecimentos apresentados, que seja”, 

excluída do pólo | passivo da' demanda ; a empresa de telefonia TELEMAR 
- NORTE LESTE S/A (OD, por não haver sido contatada, irregularidade” 

da empresa nesse caso particular, Contudo, a. infração apurada não 

permite que a empresa PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO” 
LIDA. possã valer-se dessa benécia tendo Em vista a extensão do dano 

causado a gama de consumidores que'tem os seus serviços atéêlados aptal 

ut 
, 

+ 

+ 

margem de crédito oferecida Pela reclamada, , 
HI'- DA DECISÃO Jo É too a 

, De acordo.com o Decretó 2.181/97, para a aplicação da penalidade, 

“ deverão, ser considerados os Seguintes aspectos: as circunstâncias ” 
atenuantes e agravantes; € 05 antecedentes do infrator, nos termos' do. 

art. 24 daquele decreto. 
- Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art, 25 deste inesmo 

decreto, enumerá-se: 1: a ação. do infrator não ter “sido, fvridamental 

para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e IIl- “ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 

imediato reparar os efeitos do ato lesivo: 1a 
No caso, a infrátora não tem a. favor de si nenhuma atenuante, 
Quanto, às circunstâncias-agravantes, nos termos o Decreto, em , 

, Teferência dispõe, no sem art; 26, que. se constituem agravantes: I- ser 

o infrator reincidente: H-tero infrator, cômprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens “indevidas; HI - trazer a'prática 
saúde ou à segurança do: consumidor; 

FV'-déixar o infrator, tendo conhecimento do ato Jesivo, de tomar as 
próvidências para evitar ou miligar suas consequências; V - ter-o infrator- 

agido com dolo;/VI - ocasionar'a prática infrativa dano coletivo ou ler, 
, caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa osorrido em detrimento, 
de menor dê dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras - 
de deficiência fisica, mental ou sensorial, interditadas ou não; VII -- , 

dissimular-se a naturezã ilicita do ato ou atividade; IX - ser a'conduta ade 
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infrativa praticada aproveitando-se o infrator de. grave crise econômica 

ou da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. n 

Assim, aplica-se à “OI PAGGO as agravinteês dos incisos 1 e IV; senão, 

“vejámos: conforme 5e constatou em análise nestê órgão, tal reclamada 

*já foi "condenada por práticas infrativas às relações de consumo; o 
consumidor entrou em contato com a operadora para comunicar o 
fato, -e esta não teve a preocupação em-solucionar o probléma e nem” 

nas possíveis consequências e Prejuizós caso não fosse resolvido; . 
Para, mensurar 6 quantum, levamos em consideração, além das 4 

i 

- circunstâncias atenvantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 
do mesmo decreto, .a gravidade da prática. infrativa, a extensão do dano 
causádo aos consumidores, - a vantagem auferida com o ato infrativo e 

a condição econômica do infrator, respéitados 05. parâmetros . 
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 19907 

“Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 400 (quatrocentos) 

UFIRCES, levando em consideração o tipo de situação fregiiente . 

- que'se-constata dia após.dia neste órgão de Proteção e Defesa, 

a qual, na maioria das vezês, acarreta"em prejnizos n posteriori 

para. os consumidores. . . 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 

caso,e tendo em vista repercussão do dano causado a gama de. 
consumidores que se teconhécem como “vítimas dessas práticas, a pena 

será multiplicada: por 3 (três). 
- DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar- sanção 

pecuniária à PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LIDA. 
no valor de 1. 200 (mil duzentos) UFIRCES, por infração aos artigos: 

a”, inciso L, 6º, inciso TI, 8 39, inciso TV da Léi nº 8.078/90, com fulcro 
. no que dispõe. o art:56, inciso 1, c/c o art.57, EA único do CDC, cc a' 

súmuta n.01 da IURDECON. Informo ainda, que o “valor atual da UFIRCE 

" (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 

,-lhtime-se a demandada para, nos termos do art. 4a da Lei 

* Complementar nº 30, de 46 de Julho de 2002, efetuar q recolhimento 

“ne prazo de 10 didis nn CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ágência. 

S19- ALDEOTA, efe 11º 23,29]-8, OPERAÇÃO 886 ou se-desejar 9, oferecer 

Recurso Administrativo dentro do prozo de'10 (dez) dias. o 

- Terhândo- -se definitiva a deéisão administrativa, inclua-se | o nome da” “4 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com - 
publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar, 30” 

“02. » 
Não sendo recolhido o valor de multá no prazo de trinta dias, inscreva-- 
Se seu valor na divida ativa do Estado do Cearã, para subsêgiiente 

cobrança executiva, na forma do art. 29; da L& Estadual Complementar 

30/2002, 
Cumpra-se o disposto: no artigo 4 da lei 8. 078/90 comisado com o 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março"de 1997, dando- se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive” 

  

o DPDC do Ministério da Justiça, : º 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. PA 

Oficie-se à reclamada, . A Pta E 
Registre-se. Publique-se. Cimpra-se. 
Fortaleza, 26 de março de 2010. + 
Antônio Carlos Azevedo Costa 
Promotoi de-Justiça | 
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“DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo nº - 0109.017. 768- 1 o 

Reclamante: FRANCISCO .GLAUCIANO CELESTINO DE. 

OLIVEIRA vo - 

Reclamado: BMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICO 5. A 

L- DO RELATÓRIO Inn. x , 
“Procedimento, administrativo instaurado pelo Sr. FRANCISCO 

  

  

. GLAUCIANO CELESTINO DE OLIVEIRA em fhce da reclamado 

* BMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. com o 
propósito de obter a restituição do valor pago em razão do, vício no, - 
prôduto adquirido. O reclamante alega ter comprado vm MP5 da” marea « 

BM&F no valor de, R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais), “ 

conforme nata fiscal den? 480376 através do site de comércio elétrônico 
.da AMERICANAS. Com. “Posteriormente, “observoil gue'o produto 
começou a apresentar problemas, em seu funcionamento, fito que fez o 

consumidor deixar referido aparelho na ASSISTÊNCIA,TÉCNICA”. 

'BMÉF, de maneira que este não resolveu” o, probleinh do áparelho. 
Desta feita, compareceu a este órgão de Proteção 'e Defesa do 

Consumidor requerêndo a. «solução para o seu problema; a saber: à   

|. artigo 18, inciso IL.» 
restituição imediata da quantia paga, segundo estipula o! CDC em stu 

Em , 
* Notificada regularmente em seu endereço, a seclamada não contestou ) 
«feito preliminarmente. : o 
Em audiência designada para o dia 22. dz. 2009, apénas a parte 
reclamante compareceu a sessão conciliatória. As partes reclamadas - 

. BM&F, AMERICANAS. COM e ASSISTÊNCIA TÉCNICA BM&F, não. 
, compareceram, apesar de não coristãr nos autos o comprovante de- 
notificação referente á reclamada . BM&F. ' PR 
O congiliador Emanuêl-José Matia5 Guerra teceu considerações sobre a 

conduta da reclamada 1 BM&F, de maneira que: afirma que o consumidor 
juntou aos autos documento emitido pela Junta-Comercial de Minas. 
Gerais que comprova o seu endereço, tendo” sido a notificação enviada 
pára tal localizado, tendo posteriormente a reclamada enviado resposta 

áCIP, não alegando qualquer vício na notificação; quando da tentativa 
“de notific icação da reclamada para a audiência conciliatória, foi emitida 

reertidab pelo agente dos Correios informando que:a reclamada ( 
“mudou”se"(sic), tal inudança Ocorreu à revelia deste órgão e da própria. o 

Junta Comercial pois a reclamada nãô cumpriu sua obrigação de manter. 
seu endereço atualizado; além disso, na defesa escrita enviada a este 

“ órgão, a reclamada se mostrou avessas a coído, alegando sem qualquer 

comprovação que honvé à caracterização do vicio em decorrência de 
mau uso por parte. do consumidor, concluindo que não há Qualquer * 

prejuizo na aisência de notificação réal' para q sessão de conciliação, 
devendo-se levar em conta que a Lei Complementar Estadual 30 de, 

| 2002 não faz qualquer menção à necessidade de realização da mesma, 

“Após seu pronunciamerito, efetuou sa classificação da reclamação comet , 
FUNDAMENTADA «NÃO-ATENDIDA, hipótese que tipifica a 
responsabilidade da fabricante reclamada. 

- Não houve. manifestação posterior das réclamadas. 

É'o Relitório em sintese. . “os 
H-DODIREITO “, Rs “ 

“O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor — DECON- 

q 

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional dê 
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, - -tom competência, atribuições c 
atuação administrativa-em toda a área do-estado do Ceará, conferidas 

pela'Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julfio de 2002, com, 
previsão nas Constiuições Federil 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, tendo, portanto, competência: para dirimir a 

matéria"s aplicar sanções administrativas, "o. : 

Analisando inicialmente os fatos delinesdores da, demanda, se constata * 

ser mais um caso de vício de produto na estrutura interha do-produto 

” vendido. Inicialmente, válido destacar que o adquirente configura-se - 
como consumidor. e como tal, faz juz à suas prerrogativas (ináximia 
proteção), conforme estabelece o art. 4º, inciso | dó CDC, deve ser 
“agatado o seguinte princípio fundamental: - Í = 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de “Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades. dos consumidores, [à 
“respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus - 

“interesses econômicos, a melhoria da sua- qualidade de vida; 

bem como-a tr ansparência e harmonia das relações de consumo, 

a 

  

atendidos os seguintes princípios: ' “.. 

1 - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na 

mercado de consumo;".. .s , 
  

Acerca da consideração da yulnerabilidade nos  esclareçã Antônio o 
Herman V. Benjamin ao prefnciar o livro de. Paulo, Valério Dal Pai” 

Moraes: : 

“O princípio da vulnerabilidade representa a péça fundamental 
no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consiimidor. 
É lícito até dizer.que a vulnerabilidade é o ponto dê partida de 

foda à Tecria Geral dessa: nova disciplina jurídica (...) A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto, para o .cdrreto 

- conhecimento do Direito do consumidor e para à aplicação da 

. lei, de ifualquer lei, -que' se ponha a salvaguardar. 0: consumidor”. 

MORAES, Paulo “Vilério Dal Pai. Código -de “defesa do 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no “contrato, na 

- publicidade, nas demais práticas comercínis. Porto' Alegres, 

Sintese, 1999. “ “o - 
- Se evidencióu"que a empresa reclamada não observou um direito básico: 

“ que torna fundamental a formação de todo ato: de compra e venda,. 

principalmente aquele que tem como objeto bem colocado à disposição'- 
em Jarga escala no mercado de consumo, Segundo a Lei 8. 078/00, o 

ts 
ta 

"e q 

+ 

1 

, 

 



EN 

1 

x 

  

  

  

  
FEZI Diário DA JusniçA nº 069" FORTALEZA, .15-DE ABRIL DE 2010 - CADERNO 3, 

      

  

“quesito informação é “pressuposto de validade de qualquer relação que 

beneficis consumidor e fornecedor, à medida de suas prestações, Decorre 
de princípio basilar, no, caso, o princípio da boa-fé objetiva, q qual. rege 
9, momento pré-contratual. Sendo assim toma-se implíéito que- bem 

antes do momento-da efetiva formação daquele contrato que está por: 

se originar deve-se ter em mente que, qualquer informação, sobre a) 

natureza daquele próduto configura-se como requisito essencial que" 
iraz, segurança jurídica às relações civis.e mais proteção ao' consumidor. — 
Entenile-se que. nas ocasiões em que este direito não é observado da” 

forma como deveria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte contrátante, 

” litigar “diretamente, «contra tal fato, -já que feré o requisito de veracidade 
intrínseco numa relação de coúsumo, Consequentemente, tais siluações ' 

“estão imbuidas de altas. doses de insegurança jurídica é insatisfação N 
- generalizada, ainda: mais no tocante aos “produtos duráveis. Ao não * 

élucidar os riscos que o produto poderia apresentar à longo prizo, a 
- teclamada infringiu o art. 6º, inciso TI do CDC: 

) Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

HW-a “informação alequida e elarã sobre os diferentes pródutos' 

e serviços, com especificação correta. de quantidade, 

características, composição qualidade e preço, bem como sobre 

95 riscos que apresentem. 4 , 

Reforçando o argumênto da boa-fé nas relações de cônsumo, (o) mestre 
Humberto Theodoro Júnior, assevera: . 

“A hoa-fé.objetiva não. é outra coisa senão » velho principio da 
- lealdade contratual com”nova roipagem. Assim pode-se dizer, 

“que a boa-fé como princípio de comportamento contratual, 

  

  

  

objetivo “não admite condutas que contrariem. o mandamento , 

de. agir com: lealdade e correção, pois assim 'se estará a' atingir 

a função s social qué lhe é cometida” ”; (Direitos do Consumidor/ 
Humberto Theodoro Júnior - 6. ed. Ver, utual. e ampl: — Rio «de- 

Jâneiro: Editora Forense, 2009, pág:"24). 
O produto em questão, adquirido pelo ato valór de R$ 439, 00 

= . (quatrocentos e trinta e-nove reais) em pouco teripo começou a 
. apresentar problemas intermitentes, fato -que automalicamente 

“configurdu o chámado vício de produto (na estrutura interna), conforme 

º se depreende do CDC: o 
Art- 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
Qualidade ou quantidade” que es tornem impróprios ou 

V. inadequados ao cônsunio a-gue se. “destinam ou lhes diminuam 

o “valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade = 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas:. = 

eu 'Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta “tas, 

. PE 

ILl- a à restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

i ventuais perdas e danos;         

reclamada também se valeu, de prática abusiva, constantes previstas no 

teor de abusividade que trazem em.seu. bojo, mas também por 
relativizarem a autonomia da vontade do consumidor, ainda que muitas 
vezes de forma”sutil e  descompromissada. Nesse caso, a empresa 

. N ordenamento consumerista que devem ser vedadas não'só pelo forte , 

“reclamada infringiu 9 art. 39, inciso Il Ido CDC, ipsis listeris: 

- outras práticas abusivas; ' É 

“Art, 39. É vedado no fornecedor. de produtos ou serviços, dentre. 

pode o consumidor exigir, alternativamente; ea jun escolha: -* 

Após, não: ter efetuado os reparos devidos em momento oportuno; ra 
-|* “De acordo com o Decreto 2.181/97, para a-aplicação da penalidade, 

4 

1 

“= recusar atendimento às demandas dos consumidores, na 
exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de 

conformidade. com os usos e costumes; . 

De se mister tecer considerações sobre o caso sub ocuii, uma vez que 
testou caracterizado o ofensa ao direito material do consumidor. Segundo 

o que foi. apurado, foi esclarecido e comprovado o “problema 
intermitente do produto, Mp5, tanto quero consumidor o levou por 
sucessivas vezes tia autorizada, contudo sem lograr êxito no-tocante ao 

. Teparo deste. Ao ser notificada por este-órgãop a empresa reclamada 
assumiu à postura de quem'nega sua responsabilidade ao fazer um breve 
histórico de sua versão dos fatos ao mesmo tempo em que declarou que - 
o problema se originara, em virtude de mau.uso pelo consumidor do 
aparelho. Chamada à prestar esclarecimentos e a responsabilizar- se 

pessoalmente por suas alegações na audiência de conciliação, a empresa” » 

  

  

  

, Teclamada não"se fez presente. Foi concluído que mesmo após ter sido” 

t 

E) 

  

verificado” que o endereço. da notificação é o mesmo que constava na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (sede da” fabricunte); “fato 

“que levanta a-hipótese de que a empresa não procedeu"com o seu dever , 

de manter atualizado seu endereço é faz estã Promotoriã de Justiça 

supor que à mesma se nega a responder de forma direta, de forma à se 
“ocultar sorrateiramente dos apelos de justiça deste Douto órgão. 
Com base: nisso, se reputa extremamenté onefoso para todo e qualquer 

“consúmidor “a sér compelido, de fórmã antinatural, a arcar com ônus 
excessivo e indevido quando se entender quê o fomecedor desatendeu 
im totum a normatização do microssistema -consumerista, Ademais,- 

desatendeu. princípio fundamental, não observou direito básico, dispôs - 

no mercado de consumo bem viciado E por fim,.se utilizou de prática” 
, abusiva durante considerável lapso dê tempo, e pior, não teria sequer se 

' “ maúifestado caso o reclamante; dum ato de motivação e esperança, 
= solieitasse a tutela deste Órgão de Proteção e Defesa em momento” 

oportuno. É 

«Se verificou por partê da reclamada e ao “longo do- processo: 
administrativo instaurado, uma postura esquiva, “protelatória e 
indiferente no tocante à sua disponibilidade em firmar entendimento * 
razoável] acerca da situação e assim, atender o pleito, sem prejuizos 
para ambas as portes. Ao não atender a tentativa pacífica de resolução 

* conciliatória, a fornecedora de produtos descumpriu, visivelmente - 
determinações do Código dé Defesa do Consumidor. Preferiu se 
manifestar através de: peça contestatória, para âlegar que 6 problema ... 
do produto diria respeito a um suposto mau uso por parte do, consumidor, 
entretanto, -não colácionou nos autos qualquer. documento ou laudo 
técnico que fundamentasse o teór de suas alegações: Mais â frente, na 
sessão conciliatória, sua indiferença foi-flagrante tendo em vista que 
sequer compareceú a: audiência que objetivava a composição amigável 
do problema criado, sem qualouer justificativa prévia que, explicasse os 
motivos da sua ausência de forma pormenorizada. Ão próceder dessa ,. 

“manêira, pecou pela inobservância do principio da-boa-fé objetiva, 

marco tão harmônico e indissolúvel das relações de consumo.. . 

Diante de tais fatos, não pôde 9 fornecedor de bens ignorar as normas 
- de ordem pública a, interesse social esculpidas pelo legislador ordinário, 
espécialmente quando se entender que es mesmos foram pautadas pela- = 
superioridade do interesse econômico, afastando-se assim da boa-fé 
objetiva que deveria ter prevalecido. Também se faz i imperioso “Tessaltar 

“que na esfera consumerista, o ônus da provã cabe ao;fornecedor, - 
-" portanto, ao declarar de forma, sucinta que o problema do produto“e : 

1 deu-em virtude mau uso, a reclamada deveria-ter se atentado para tal 

pressuposto fundamental. Não devem prosperar tais alegações, já que 
dotadas de uma-argumentação frágil e: insubsistente aos olhos dos que 
tutelam os direitos individuais da gama'de Consumidores-reclimantes, =. 

'Apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, a feclamada não 
tentou remediar à situação que fora originada "em virtude de seu esto 
grave ou mesmo, assimilar quaisquer argumentos favoráveis. aó 
consumidor. Concluiram-se como sérios os vestígios de viólação ao 
direito material do consumidor, logo, flagrante. se reputa a conduta 
infrativa “contra as relações de. consumos. Deve, notadamente, ser - 

sancionada por conduta infrativa grave contra "as relações de consumo, 

ocasião em que serão ulilizados os critérios definidos em lei para aplicação 
da penalidade devida. , ” 

W - DA DECISÃO, 

, 

4 

a 

  

“deverão -ser-considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias: 

“atenuantes € agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele decreto. 
- «Dentre as condições atenuantes, nos térmos. “do Art: 25 deste mesmo 

deereto, enumera-se; 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
” para a consecução- do” fato; II - ser O infrator primário e II- ter-o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de” 

imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Po 
“No cãso, a infratora não têm a favor de si rienhuma atenuante, . 
Quanto-às circunstâncias agravantes, nos termos à Decreto em. 
referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser « 
o infrator reincidente; Il - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
“à prática infrativa para obter vantagens: indevidas, MI - trazer a prátes 
inffativa consegiências danosas à saúde ou à segurança do consumidoi:; - 

«IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as. 
«providências para evitar ou mitigar suas consequências; V - ter o infrator 

agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 
caráter repetitivo; VII - ter d prática inftativa ocorrido 'em' detrimento o 

de thenor de dezoito oú maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras” 
de deficiência fis isica, “mental ou sensorial, interditadas ou não: VII - 
dissimulatise a natureza ilícila 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, , 9; aínda, por 
ocasião de calamidade: EA 

s 

o 

Ássim, aplica-se à BA&F INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DE EELETRO.- ”   ELETRÔNICOS LTDA. a agravante do inciso IV; senão, vejamos; o 
- » - “ * - 
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consumidor entrou em contato com a empresa reclamada para comunicar 

o fato, e esta não leve q preocupação em solucionar: e problema e nem 

nas possíveis consequências e prejuízos caso não fosse resolvido. 
Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 

cirçunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõê o artigo 28 

do mesmo decreto, a gravidade da prática infrattva, a extensão do dano 
caúsado 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, 
Assim, arbitramos, inicialmente, à multa em 500 (quinhentos) 

UFIRCES, levando, inicialmente, em consideração o valor pago 

pelo produto. 

Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 

tendo em vista repercussão do dano” causado a gama de consumidores 

gue se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será multiplicada 
por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a BM&F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO- 

ELETRÔNICOS LTDA. no valor de 1.500 (mi! e quinhentos) 
UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, Inciso III, 18 e 39, 
inciso II da Lei nº 8.078/90, com fulero no que dispõe o art.56, inciso 
1 c/c o art.57, $ único do CDC, cfc a súmúla n.0l da JURDECON. 

Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de 

Referência do Cearg) corresponde a R$ 2,4257. 

Intime-se a demandada para, nos termos do art, 41 da Lei: 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento - 

no prazo de 30 dias na CAXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

219 ALDEOTA, cfc nº 23.201-8, OPERAÇÃO 806 ou se desejar oferecer 
Recurso Administrativo to prazo de 10 (dez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, intlua-se o nome da 

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

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva: 

  
  

  

se seu valor na dívida ativa do: Estado do Ceará, para subseghente | 

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

30/2002. 
Cumpra-se o disposto no artigo d4 da lei 8.078/90 cominado com o 

“artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça. 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 
Oficie-se à reclamada. '- 

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

Fortaleza, 01 de março de 2010. 

Antônio Carlos Azevedo Costa * 

Promotor de Justiça 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

' 48% 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrativo nº. 0109.017.867-6 

Reclamante: LUIS RODRIGUES DE ARAGÃO NETO — . 
Reclamadas: REJANE MARIA DE BRITO OLIVEIRA(RG 

MÓVEIS) E VL MUNHOZ & CIA LTDA. E 
L- DO RELATÓRIO * 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. LUIS RODRIGUES 
DE ARAGÃO NETO em face das reclamadas REJANE MARIA DE 
BRITO OLIVEIRA E VL MUNHOZ & CIA LTDA. com o propósito 
de obter a restituição do valor pago em razão do vicio no produto 
adquirido, O reclamante alega ter comprado um guarda-róupas pelo 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) conforme nota fiscal de nº 

03701 através do estabelecimento comercial supracitado. 

Posteriormente, ao receber o. produto em sua residência foi observado 
que este viera cheio de imperfeições em sua estrutura, fato que fez o 
consumidor comunicar a loja e solicitar as peças de reposição devidas. 

Contudo, enconirou óbices em sua pretensão de resolver a situação de 

forma menos onerosa. Desta feita, compareceu a este órgão de Proteção 

  

e Defesa do Consumidor requerendo a solução para o seu problema, a” 
saber: a restituição imediata da quantia paga, segundo estipula o CDC 

em seu artigo 18, inciso II. 

Notificada regularmente em seu endereço, a reclamada RG MÓVEIS 

enviou breve defesa (fls. 13-14) no sentido de descaracterizar a sua 

responsabilidade integral ao mesmo tempo em que solicitou a 
comunicação dos fatos à fabricante. 

Em audiência designada para O dia 05.05.2009, as partes reclamante e   

reclamada RG MÓVEIS compareceram, porém a sessão não se realizou 
em virtude destas acordarem a inclusão da fabricante VL MUNHOZ & 
CIA LTDA. na demanda, lavrando-se certidão respectiva (11,19). Diante 

de tais “circunstâncias, o Setor de Conciliação considerou ser interessante 

“a remarcação do feito para momento posterior. - 
Na data de 05.06.2009, apenas a parte reclamante compareceu. As 

partes reclamadas RG MÓVEIS E VL MUNHOZ & CIA LTDA. não se 

fizeram presentes e nem justificaram os motivos de sua ausência, 
novamente sendo lavrada certidão (fl. 23). : 
Não houve manifestação posterior das reclamadas. 
É o Relatório em síntese, 
IL- 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 II de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
parágrafo único do art. 56 do CDC, 

Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir a 
matéria e aplicar sanções administrativas. - 
Analisando inicialmente os fatos delincadores da demanda, se constata 

ser mais um cafo de vício de preduto em produtos recém-adquiridos. 

Inicialmente, válido destacar que o adquirente configura-se. como 
consumidor e como tal, faz jus à suas prerrogativas (máxima proteção), 

conforme estabelece o art. 4º, inciso I do CDC, deve ser acatado o 

seguinte princípio fundamental: ” ros o 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das, necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde c segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidadede vida, 

bem como a tr ansparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: 
1 — reconhecimento da vulnerabilidide 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 Paí 
Moraes: ' 
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental 
no'mosaiço 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 (...) À 

comproensão 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. - - 

Se evidenciou que a empresa reclamada não observou um direito básico 

que torna findamenital a formação de todo ato de compra e venda, - 
principalmente aquele que tem como objeto bem colocado à disposição 

em larga escala no mercado de consumo. Segundo a Lei 8.078/90, o 

. quesito informação é pressuposto de validade de qualquer relação que 

beneficie consumidor e fornecedor, à medida de suas prestações. Decorre 

de principio basilar, no caso, o princípio da boa-fé objetiva, o qual rege 

o momento prê-contratual. Sendo assim torna-se implícito que bem 
antes do momento da efetiva fonnação daquele contralo que está por 

se originar deve-se ter em mente que qualquer informação: sobre a 

natureza daquele produto configura-se como requisitô essencial que 

traz segurança jurídica ás relações civis e mais proteção ao consumidor. 
“Entende-se que nas ocasiões em que este direito não é observado da 
forma como deveria, cabe ao'consumidor, eu seja, a parte contratante, 

litigar diretamente contra tal fato, já que fere o requisito de veracidade 
intrinseco numa relação de consumo. Consequentemente, tais situações , 
estão imbuídas de altas doses de insegurança jurídica e insatisfação 
generalizada, ainda mais no tocante aos produtos duráveis. Ao não 
elucidar os riscos que 'o produto poderia apresentar a longo prazo, à 
reclamada infringiu o art. 6º, inciso 1H do CDC: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor; =“ 
NI — à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação - correta de' quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

e no art. 18, parágrafo primeiro do . 

+ 
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Os riscos que ipresentem. , , ' Cos 

” . Reforçando à argumênto da bóa-fé nas relações de consumo, o mestre, 
Humberto Theodoro Júnior assevera: - 

“A boa-fé * objetiva não é outra coisa. senão o velho princípio ds 

lealdade contratual com noya roupagem. Assim pode-se dizer 

que a hoa-fé como princípio de comportamento contratual 
objetivo “não admite condutas que contrariem o mandamento 
de agir com lealdade e correção, pois assim se estará a atingir - 

a função social que lhe é cometida” ”. (Direitos do Consumidor/ 

« Humberio Theodoro Júnior — 6. ed, Ver, atúal. e-ampl. — Rio de 
- Janeiro: 'Editora Forense, 2009, pás. 24). 

O produto em questão; guarda-roupas adquirido pelo alo de R$ 400,00 - 
(quatrocentos e trihtã e.nove reais) já' havia chegada danificada à 

residência da consumidora, fato que automaticainente configurou o, 
chamado vício de produto, conforme se depreende do CDC: 
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis fespondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os: tornem impróprios ou 

inadequades ao consumo a.que se destinam ou lhes diminuam 

“o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade; , 
“ cons indicações constalites do recipiente, da embalagem; 

- rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

« decorrentes de sua natureza, podendo 6 consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas. , , ' ' 

- 8$'4º Não sendo o vício sanado no prazo máximo dê trinta” dias, 
pode o consumidor exigir, alternativamente, € a. sua escolha: 

H-a restituição imediata da quantia paga, monetariamente , 

atualizada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos, o 

“A melhor doutrina prevê a definição de. vício: - 
“o vício, enquanto instituto do chamado direito do consumidor, 

- é mais amplo“ e seu regime mais objetivo: não, basta a “simples . 
qualidade média do produto, é fecessária a sua adequação o 

. objetiva, a possibilidade de que aquele bem satisfaça a confiança 

* que o consumidor nele depositou; sendo o vício oculto ou 

. aparente”. MARQUES, Cláudia Lima. BENJAMIN, Antônio 

* Herman LA MIRAGEM, . Bruno. Comentários nd Código de, Defesa 

- do. Consumidor: São Paulo: Revista, dos Tribunais, 2003, rig. 

286. [ a Ú 

“Após não ter efetuádo os reparos devidos em momento oportuno, a”. 

reclâmada também se. valeu de prática abusiva, constantes previstas no 

ordenamento consumerista que devem ser vedadas não só pelo forte... 
icor de abusividade que trazem em seu bojo, mas também por 

, relativizarem a autonomia da vontade do consúmidor, ainda que muitas 
vezes de forma sutil 'e descompromissada. Nesse caso, a empresa - 

reclamada infringiu 0 art. 39, inciso IV Ido CDC, ipsis litteris;, 
Art. ECA É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: e s q 

| TT - recusar atendimento às demandas dos consumidoreé, na 

em 

  

  

P) 

A 

  

  

conformidade com os usos e costumes. * x 
- «as : =... “ + - A 

| A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho novamente é certeira em sua , 
“* reflexão acerca da matéria e define taxativamente que: 

“ O Tucrg é permitido.e primordial numa economia capitalista, 
mas não pode transbordar para-o abuso, para a exploração dos 

. consumidores; sobretudo des mais incautos.” FILHO; Sérgio 

Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: 

Atlas, 2008, pág. 138. , 

“Be seu mister tecer considerações sobre q caso sub examine, uma vez 
que restou caracterizado o-ofensa ao direito material do consumidor. 
Segundo o que foi apurado, foi esclarecido e evidenciado os vícios na 

estrutura do guarda-roupas, vícios estes que deveriam ter-sido sanados a 

. partit da sobreposição de peças por parta de ambas as empresas, loja e, 
* fabricante. Ao serem devidamente notificadas por este órgão, ambas as. 

empresa reclamadas, assumiram postura deveras indiferente ao problema . 
- apresentado. Chamadas a prestarem os esclarecimentos pertinentes e-a 

tesponsabilizareii- -se pessoalmente por.suas alegações na nudiência de + 
= epnciliação, as empresas -reclamadas não se fizeram presentes. Foi 
concluído quê mesrito após 9 envio das notificações as reclamadas . 
permaneceram silentes, fato que levanta a hipótese de que a empresa 

.não procedeu com o sêu dever previsto no artigo, 18.do CDC e faz esta 

- “Promotoria de Justiça supor que as mesmas se negain a responder de 
forma direta, de forma a se ocúltar sorrateiramente dos apelos de 

Justiça deste Douto órgão. 
Com base nisso, 5e éputa extremimente oneroso para todo e qualquer 

consumidor a ser compelido, de forma antinatural, a arcar com ônus . 

excessivo e indevido quando se entender que o fomecedor desutendeu 
in folum a normatização dó microssistema -consumerista. Ademais,” » 

" 4" 

e ' 

      

desatenderam princípio fundamental, não observaram um dos direitos ” 

+ básico, 'dispuseram no mercado de-consumo bem viciado e por fim, se” 
utilizaram de prática abusiva durante” considerável lapso de tempo. 
Pior, não teriam sequer se manifestado caso' o reclamante, aum ato de 
motivação e esperança, solicitasse-a tutela deste Órgão de Proteção e 

Defesa em moménto oportunç.- 
| Se verificou por parte das réclamadas ao longo do processo : 

1. administrativo instaurado uma postura.esquiva, protelatória e indiferente, - . 

no tócante à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável, . 
acerca da situação e assim, atender o pleito, sem prejuizos para ambas 
as partes. Ao'não atender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, 

. “as fornecedoras RG MÓVEIS E VL MUNHOZ & CIA LTDA. 

descunipriram visivelmente. as determinações protetivas contidas no 
* Código de Defesa do Consumidor. Um delas, a loja ainda ousou se 

manifestar através de peça contestatófia, para alegar que o fabricante 

deveria ser acionado para responder solidariamente. A! fabricante, por 
, outro lado, apesar'de devidamente notificada para a. audiência, sequer 
“tentou explicar os motivos pelos quais não se fez presente na sessão 
que tinha corno objeto a propúsição de acordo amigável que não viesse - 
a onerar em demasia ambas as partes, autora e tés. Ad “proceder dessa 
maneira, pecou pela inobservância do princípio. da boa-fé objetiva, 
marco tão harmônico e indissolúvel das relações de consumo. * 

' Diante de tais fatos, não pode o fornecedores de bens e serviços ignorar” = 

ás normas de ordem pública a interesse social esculpidas pelo legislador Co, 

ordinário, especialmente quando se entender que os mésmos foram - 
pautados pela superioridade do interesse econômico, afastando-se assim 

da boa-fé objetiva que deveria ter provalecido. Também se faz imperioso 
resgaltar que na esfera consumerista,.O ônus da prova cabe ao fornecedor, Pora 

portanto, caberia a ambas as empresas o papcl de tentar desarticular os 
argumentos trazidos à tona pela figura da, consumidora e isso. não foi - 

feito, Apesar de cientes de eventual sanção a ser aplicada, as empresas 
* não vislumbraram, a possibilidade de tentãr remediar a situação que fora 

originada em virtude de sua inobservância ou mesmo, assimilarem 

quaisquer argumentos fnvoráveis à consumidora. Concluíram-se coro 
sérios os vestígios de violação ao direitó material da consumidora, 
logo; flagrante se reputa à conduta infrativa contra as relações de 
consumos, Devem, notadamente, responder por conduta infrativa grave 
contra as relações de consumo, ocasião em que serão utilizados os... 

critérios defi nidos em lei para aplicação da penalidade devida." 
HT DA DECISÃO ' ' 
De acordo com o Decreto 2.181/97, para à aplicação da penalidade, 
deverão ser considerados 05 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 o 

“decreto, enumera-se: 1 -.n ação do infrator não ter sido fundamental 
para à consecução do fato; Iser o infrator primário!s IÍÍ- ter o 
infrator adotado às providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato Teparar os efeitos do ato lesivo. "> ' 

“No caso, as infratoras'não têm'a favor de:si nenhuma atenuante: 
. Quanto às circunstâncias agravantes; nos termos ô Decreto em 

“Telerência dispõe, no seu art. 26, que se constituem. agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido . f 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas II - trazer a prática . 

infrátiva conseqiiências danosas à saúde ou à segurânça do consumidor; = 

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato, lesivo, de tomar .as | 

providências para evitar ou mitigar suas consegilências: V - ter o inftátor 

agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter - 

“caráter repetitivo; VII - tér a prática infrativa ocorrido em detrimento ' 

de menor de dezoitó ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras * 

de deficiência fisica; mental ou sensorial, interditadas ou não; VII - 
dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada, aproveitando-se o infrator “de grave crise econômica f 
ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, .ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. . . 
Assim, aplicam-se à: REJANE MARIA BRITO DE OLIVEIRA E V Lo. a 

“MUNHOZ & CIA LTDA. a agravante do inciso IV; senão, vejamos: 0 * 
consumidor entrou em contato com a empresa reclamada para comunicar 1 
o fato, .e esta não teve a Preocupação em solucionar o,problema e nem r 

"nas possíveis consequências e prejuízos casq, não fosse resolvido. 

Para mensurar'o quantum, levamos em consideração, além das 
circunstâncias atenuantes e ágravantes, conforme dispõe o artigo 28 

do mesmô decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano . 
causado Bos 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 2.078, -de 1990. f 
Assim, arbitramos; inicialmente, a multa em 400 (quatrocentos) - 

pa vor ” 
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UFIRCES, levando, inicialmente, em consideração o valor pago ' 

pelo produto. a ! 
Contudo, levando em consideração 2 agravante aplicável ao.caso & 

tendo em vista repercussão do dano causado a gama de consumidores. 

que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será multiplicada 
. por 2 (dois). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a REJANE MARIA BRITO DE OLIVEIRA E VL 
MUNIIO £ & CIA LTDA. no valor de 800 (oitocentos) UFIRSCE, 

- per infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso III, 18 e '39, inciso da 
Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe o “art.56, inciso 1 c/c o 

art. 57, $ único do CDC, cic a súmula n.01 da JURDECON. Ressalte-se / 

ainda: que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal dê Referência do: 

Ceará) corresponde a R$ 2,4257. a 
Intime-se a demandada para, nos termos do ai. 41 da Lei" 

*— Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 

no prazo de 10-dlas na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência , 
979- ALDEOTA, cen" 23. 291.8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar oferecer 

Recurso Administrativo no prazo de 10 (dec) dias. ; 

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. 

Não sendo-recolhido o talor de mujtá? no prazo de trinta dias, inscreva: ' 

se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para “Subsegilente 
: “ cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei, Estadual Complementar 

30/2002. o “+. . ' 

Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado com 9 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

- do presente féito aos demais órgãos dê Defesa do Consumidor, inclusive 

, o DEDE do Ministério: da Justiça. o! aa 
Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa. 
Oficiem-se às reclamadas. — 

. Registre-se. Publique-se: Cumpra-se. 
” Fortaleza, 29 de marçó de 2010.: o 

  

  

  

hai Antônio Carlos Azevedo Costa ao “ = ao 

Promotor de Justiça - . A , ao 

2º Promotoria ide 'Defesa do Consumidor : no 

É +. ' In . ++ a » E É 
& . . + 

po DECISÃO ADMINISTRATIVA . . 

. Processo Administrativo nº. 0109.018.840-9 Pes 
Retlamante: LÚCIO DE OLIVEIRA CLEMENTINO  -s 

. Reclamadas: AP AGUIAR COMÉRCIO LTDA E RITA DE KATIA, 

“MOITAS: KRAMER DE MESQUITA : - 
I- DO RELATÓRIO : - . ' , - 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. LÚCIO DE 

OLIVEIRA CLEMENTINO êm face da. reclamada AP AGUIAR 
COMÉRCIO. LTDA. E RITA DE KATIA MOITAS KRAMER DE 
MESQUITA ME com o propósito de obter a restituição do valor pago 

em razão do vicio-no produto adquirido. O reclamante alega ter comprado * - 
"um aparelho MP6 POWERPACK" pelo valor de RS 549,00 (quinhentos 

-B quarenta e nove reais) segundo o cupom fiscal de nº 049768 através. 
| 1 “do estabelecimento comercial. conhecido por Happy Imports.” 

| - Posteriormente, observou que o produto começou a aprésentar 

| . problemas em seu funcionamento e logo que possivel encaminhou 
, referido produto para a assistência técnica da própria, Happy Imports; 

Após nãoter logrado êxito em obtér o reparo do prodito adquirido em 

tempo hábil, compareceu a este órgão de Proteção e Defesa 'do 
Consumidor requerendo a solução para o-seu problema, a saber: a 

restituição imediata da.quantia paga segundo estipula [o] CDE em seu, 

- artigo 18, inciso IL ee A 
, Notificada regularmente em seu endereço, a reclamada. RITA DE KATIA 

MOITAS KRAMER DE MESQUITA apresentou. breve defesa escrita ” 

* (fis. 13-14) e sugere em sua explanação que houve mau uso por parte do 
+ consumidor ao mesmo tempo em que destacou ser necessário a 

“ comprovação por laudo técnico; por fim, solicitou o arquivamento do 

feito em virtude da ausência de culpa. . , 
Em audiência designada para o dia 28.05.2009, as partes reclamante e 

reclamada compareceram a presente sessão. A parte reclamante ratificou 
* toda sua inicial, afirmando que no dia 22.10.2008 adquiriu junto ao 

" estabelecimento comercial- Happy, Imports um aparelho MPG, 

POWERPACK pelo qual pagou à valor de R$ 549,00 (quinhentos & 
quarenta e nove reais)-conforme' cupom fiscal: de. ng 059768, porém - 
alega que o produto apresentou problemas, motivo pelo qual no dia 

27.01.2009 o entregou. na âssistência técnica da própria reclamada 

a 

* os autos para à Promotoria de ustiça competente com vistas à"apuração 

Eu 

“confonne erdem de serviço de nº 0311, estando o produto até a, presente , 
data sem conserto. Novamente e dessa'vez diante da reclamada, requereu ! 

a imediata restituição dos valores pagos pelo - produto defeituoso. À ' 
parte reclamada.RITA DE KATIA MOITAS KRAMER DE MESQUITA 
(HAPPY, IMPORTS), através de seu preposto José Wellington de Castro - 

Ferreira, mesmo sem- apresentár defesa escrita em audiência, alegou que , 
a vício ocormido no produto (placa central) é proveniente de mau uso 

do autor, não tendo assim cobertura pela garantia, razão: “pela qual não 
“ofertou qualqueí proposta de acordo para o pedido” formulado neste , 
procésso. Nesse momento, o reclamante 'se maliiféstou no seútido, de 

“discordar das alegações, declarando que somente, utilizou o. produto por 
aproximadamente 1 (hum) mês e que não deu Causa ao. suposto” vício ! 

legado pela reclamada, motivos pélos quais. afirmou que buscará amparo 

“na via judicial visando a reparação dos danos sofridos e requerido ainda - 

a continuidade do presente procedimento heste órgão. O conciliador » 

João Batista Pereira Júnior registrou observação ao término do termo, “ 
que agui transcrevemos: ã 

L 

    

“da responsabilidade da(s) empresa(s) ora demandada(s), vez que hã . , 

evidentes.indícios de infração à legislação consumerista, sobretudo pela 

ausência de laudo técnico fipnado pela assistência técnica (ART), razão, 
- pela qual sugiro ofício para fiscalização do CREA-CE no estabelecimento , 

HAPPY IMPORTS” , 
“Não houve manifestação postérior da reclamada. 
É o Relatório em 'sintese. Cm A Uh : : 
H- DO DIREITO ra - 

O Programa Estadual de. Proteção e Defesa do Consumidor — DECON-* 
CE, órgão integrante, pelo Eitado 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 cogrdenara Política do Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, cômi competência; atribuições e A 
atuação administrativa ein toda a área do estado do Ceará, conferidas, 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
, previsão. nas Constivições Federal e Estadual, Lei 8. 078, de 11 de 
“Setembro de 1990 e-Decreto Federal 2.181, de 1997, nã forma do 

' parágráfo único do art. 56 doCDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do a 
Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir a 

matéria e aplicar sanções administrativas. ! nó t | 
Analisando inicialmente os fatos delineadores da deinânda, se constata + | 

« ser mais um caso de.vício de produto na estrutura interna do produto . | 
- vendido. Inicialmente, válido destacar que o adquirente configura-se . e 

  

= 

como consumidor e como tal, faz juz à suas prerrogativas (máxima 

proteção), conforme estabelece 0 art. 4º, intiso 1 do CDC, deve ser 

, acatado o seguinte princípio fundamental: : Ê 
Art. 4º A Política Nacional das Relações. de Consumo tem por ! 

“ objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

” respeito à sua diguidade, 5 saúde 'e segurança, 2 prótéção de seus ' | 

«interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, - 

bem como a transparência e harmonia das relações de, consumo, ; 

| atendidos os seguintes princípios: º + 

“T- reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. no . 

mercado de consumos u "a 

  

  

“Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio, 

Herman” V. Benjamin ão prefacior o livro de Paulo Valério Dal Pais 
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 à. 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 pa táticas comerciais. Porto Alegre: , 

Sintese; 1999. ' , ro | . 

- Se evidenciou que a empresa reclamada não observou um direito básico 
que torná fundamental a formação de' todo, ato de compra e venda, 

principalmente aquele: que tem como objeto bem colocado à disposição. 

em larga.escala no mercado de consumo. Segundo a.Lei 8.078/90, o 
quesito prevenção e reparação de. danos é pressuposto de validade de 

“qualquer relação que beneficie consumidor e fômecedor, à medida de a 

- suas prestações. Decorre de princípio basilar, no caso,.0 princípio da 
» boa-fé objetiva, o qual rege o momento pré-contiaitual Sendo. assim 

tórna-se' implícito que bem antes do, ato de aquisição de determinado 

prodirto qu serviço, deve-se terem mente que: qualquer dano deverá ser. lo E) 

É   
í 
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« Feparado aó titular do diréito considerado ofendido. Entende- -se que nas 

ocasiões em que este direito não é é observado da, fórma coio deveria, 

cabe ao consumidor, ou seja, à parte contratante, litigar diretamente 

contra tal fato, já que fere. o requisito de veracidade intrinseco numa 

relação de consumo. Consequêntemente, taís sitiações estão imbuidas 

de altas doses de insepurança Jurídica e insatisfação gêneralizada, ainda 

mais no tocante ãos produtos: duráveis. Ao pão atender pedido de reparo 
do dano individual, a reclamada infringiu o art. 6º,.inciso VI do CDC: 
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: - RR . 

“VL- a efetiva prevenção e repiração dos danos patrimoniais e. 

morais, individuais, coletivos e difusos. PR ” 

Reforçando o argumento da boa-fé nas relações de consumo, o 
Humberto Theodoró Júnior assevera: 
“A boa-fé objetiva não é outra éoisa senão o velho princípio da 
lenldade contratual com nova roupigem. Assim pode-se dizer . 

que a boa-fé como principio. de comportamento contratual 
“objetivo “não admite condutas que contrariem o mandamento 

de agir com lealdade e correção, pois assim se estará “a atingir 

a função social que lhe. é cometida”, (JÚNIOR, Humberto . 

Theodoro. Direitos do Consumidor - 6. ed, Ver. atual. e ampl. 
— Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, pãg. 24). ' 

. O produto em “questão, adquirido pelo valor nada-irrisório de R$. 549,00 
(quinhentos e quarenta, e nove 'Teais) em pouco- tempo 'começou a 
apresentar um vício até. então oculto.. fato que automaticamente 

- configurou a violação | ao conteúdo do. artigo 18, conforme se depreende 
do CDC: re 

-= Art. 18. Os fornecedores de produtos- de consunio duráveis ou 
não duráveis respóndem solidariamente - pelos' vícios de. 

. qualidade: ou quantidade que os: tornem” impróprids ou 
inadequados.nó consumo a que se destinam ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade , 

o mestre 

Ed 1 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, . 

' rotulagem"o ou mensagem publicitária, respeitadas as 'variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a, 
substituição das partes viciadas. . - “a : 

& 1º Não sendo o vicio sanádo no prazo máximo de trinta dias; 

pode o consumidor exigir, alternátivamente, e a sua escolha: 

1- a substituição do produto por cutro da mesma espécie, | em. 

perfeitas condições de uso. . 
M-a restituição imediata da quantia Dafra, monetariamente — 
atualizada, gem-prejuízo de cventoais perdas e danos; 

A melhor“doutrina prevê a definição de vício: ' o Toa 
- “O vício, enquanto instituto do chamado direito 'do consumidor, 

* é mais amplo e seu regime mais objetivo: não basta a simples 

qualidade média do produto, É necessária a sua adequação 

objetiva, a pessibilidade de que aquele bem satisfaça a confiança 
- que o consumidor nele depositou, sendo o vício oculto ou”, 

aparente”. MARQUES, Cláudia Lima. BENJAMIN, Antônio | 
Herman-V. MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa 

do Consumidor: São Paulo:Revista dos Tribináis, 2003, pág. 

» 286... 4 
Inadvertidamente, o estabelecimento comercial deveria ter sido 0º 
primeiro a posicionar-se no sentido de"comprovar a causa do defeito, 

+ até mesmo como prova de, sendo 0 caso, êximir-se de parcela der 
responsabilidade e argumentar à solidariedade diante do contexto. Logo, 

. pura a constatação do referido vício, seria necessário a realização de. 

” exame especifico no produto, consequentemente indispensável constar 

+ um laudo devidamente circunistanciado após: essa perícia. Sérgio Cavalieri 

Filho corrobora: r » 
“Atentando-se para, a vida útil do produto, ter-se-á quê apurar, 

— em cada-caso, através de perícia, qual é.u verdadeira causa do 
«defeito.” FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do 

Consumidor, São: Paulo: Atlas, 2008, pág. 280- 
Após não ter efetuado os reparos devidos em momento oportuno, à 

reclamada também se valeu de prática “abusiva, constantes previstas no - 

“ordenamento consumetista que devem-ser vedadas não só pelo forte 
teor de abusividade que trazem em seu bojo; mas também por 

- relativizarem a autonomia da vontade do consumidor, ainda que muitas 
,» vezes de forma sutil e descômpromissada. Nessê caso, a empresa ' 

reclamada infringiw o art. 39, :inciso Il Ido CDC, ipsis litteris: o 
Art. 39. É vedado-ao fornecedor de produtos eu serv icospdentre 

outras. práticas abusivas: tos a. 

IL - recusar atendimento às demandas dos consumidores R 

* exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de” 

conformidade com os usos e costumes. 

De seu mister tecer considerações sopre o caso sub ociuli, vma vez que 
- testou caracterizado o ofensa ao, diteito material: do Consumidor. Segundo 

  

  

    
  

    

produto adquitido tendo em vista que'este veio a sê evidenciar pouco 

“ responsabilidade ao fazer um breve histórico de sua versão dos:fatos no 

El 

- e indissolúvel das relações de consumo. 

. manifestado caso o reclamante, num ato de motivação.e Esperança, 

. consumidor, Coneluíram-se como sérios ós vestígios de violação ao 

o que foi apurado, foi esclarecido e comprovado o vicio na estrutura do 

témpo após sua utilização. Ao ser notificada por este Orgão de Proteção 
e Defesa, a empresd reclamada assumiu a postura de quem nega sua ; 

meêsmo tempo ém que declarou que o prazo pára reclamar já-havia se" 
passado e dessa maneira, já .não poderia ser feito nada. Chamada a , 

prestar “esclarecimentos e a responsabilizar-se pessoalmente por suas. 
alegações na audiência de tonciliação,. a empresa reclamada: apenas 
limitou-se a reiterar os termos da defesa escrita. porém “ desprovida de 
qualquer argumento realmente subistente. Tal inobservância levanta 

forte suspeita no sentido de que a empresa não procedeu com o seu 
dever de cumprir o estabelecido no artigo 18 do diploma supracitado e: 
faz esta a Promotoria de Justiça supor que a- mesma se nega a respônder ” 

de forma direta, de forma à Se ocultar” sorrateiramente dos apelos de” 

Justiça deste Douto órgão. 4 : : 
Com base nisso, se reputa extremamente oneroso para todo e qualquer 

consumidor a ser Tompelido, de Forma antinatural, a arcar com ônus 

excessiva, e indevido quando se entender que o fomecedor desatendeu 
in,totum à normatização do microssistema' consumerista. Ademais, 
desatendeu princípio Turidamerital, ão observoi"direito básico, dispôs 

no mercado de consumo bem viciado e por fim, se utilizou de prática 
abusiva durante, considerável lapso de tempo, e pior, não teria seguer se 

Solicitásse a lutela deste Órgão de Proteção e Defesa em momento”. 
oportuno. : “aj 

Se verificou por' parte da, reclamada e ao longo do processo 
administrativo instaurado uma' postura esquiva; protelatória e indiferente 
no tocante à sua. dispoiiibilidade « em firmar entendiinento' razoável, 
acerea da situação e assim, atender « o pleito, sem prejuízos para ambas 

as partes. Ao não atender a tentativa pacífica des resolução. conciliatória, 
a fomecedora de- produtos descumpriu visivelmente detórininações do 
Código de Defesa do Consumidor. Preferiu se manifestar através de 

peça contestatória, para alegár suposto mau uso por parte do consumidor 
sem; nô entanto, provar sua versão de forma «mais trabalhada. Mais à 

frete, na sessão cónciliatória, sua “indiferença foi flagrante tendo em * , 
vista que compareceu a audiência c novamente reiterou os termos da + 

contestação, sem propor qualquer acordo amigável que pudesse resolver. 

a situação; de forma menos onerosa. Ab proceder dessa maneira, pecou ' 
pela inobservância do princípio da boa-fé objetivá, maréo tão harmônico 

- n 

- , a & . 

Diante de tais fatos, não pode o fornecedor de bens ignorar as normas . 
de ordem pública.a interesse social esculpidas pelo legislador ordinário, 
especialmente quando se entender que os mesmos foram pautados pela 
superioridade do interesse econômico, afastando-se assim da boa-fé 
objetiva que deveria ter prevalecido. Também se faz imperioso ressaltar 
que na esfera consumerista, o ônus da prova cabe ao fornecedor, 

portanto, caberia a este próvar que-o produto não estaria viciado. Não, 
devem prosperar as alegações da empresa reclamada, já que dotadas de 

uma argumentação frágil e imsubsistente aos olhos .dos que tutelam os; 
direitos-da gama de consunidores-vitimas desse tipo' de prática “infrativa. 
Apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, a reclamada não- 

"tentou remediar à situação que fora originada em virtude de seu erro 

grave-ou mesmo, “assimilar quaisquer argumentos favoráveis ao ' 

a 

1 

direito material do consumidor, logo, flagrante se reputa a conduta 
infrativa contra as relações de cónsumos. Deve, notadamente, ser”: 

sanciónada por conduta infrativa grave contra as relações de Consuro, 
ocasião em que serão utilizados 05 critérios definidos em lei para aplicação 
da penalidade devida. ' Cr : 

Il - DA DECISÃO” 
De acordo com o Decreto 2. 181/97; para a aplicação da pénalidade, -:- 
deverão. ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 

atenuântes 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: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; II - ser o infrator primário edil- ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para 1 minimizar ou de 

imediáto reparar os efeitos do ato lesivo. * a 
No caso, as infratoras não têm a favor de si nenhuma atenuante. 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos Lermos O Decreto em — 

referência dispõe, no seu art. 26, que se “constituem agravantes: 1 - ser 
o infrator reincidente; II.- ter 6 infirdtor, comprovadamente? cometido 
à prática infrativa para obter vantagens indevidas; UJ.- trázer.a prútica 

infrativa consequências danosas à saúde-ou à segurança do consumidof; + 

IV - deixar 6 infrator, “tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
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providências para evitar ou mitigar suas consegiiências; V-tero infiator 
agido com dolo: VI'- ocasionar a prática infrátiva “ano coletivo ou ter, 

caráter repetitivo; VII - tera “prática infrativa ocorrido em detrimento 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiência fisica, 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 vitima, ou, ainda, por 

ocastão de calamidade. 
Assim, aplicim-se às reclamadas AP AGUIAR COMÉRCIO LIDA E 
RITA DE KÁTIA MOITAS KRAMER DE MESQUITA as agravantes 
dos incisos Ie IV. Vejamos: ambas as empresas São reincidentes; 0 
consumidor entrou em 'contato' com a empresa'reclamada para comunicar: 

-o fato, e esta não teve a preocupação em soluciónar.o problema e nem 
nas possíveis "consequências | £ prejuízos caso não fosse resolvido. 
“Para niensurar o quantum, levamos em consideração, além das 
Sireunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe o ariigo 28 

dô mesmo decreto, à gravidade da prática infrativa, a “extensão do dano 

causado aos consumidores, a vantagem aúferida com o ato infrativo e, 
a condição econômica do infrator, respeitados os parâmeiros — 
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990." 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 550 (quinhentos e 

cinquenta) UFIRCES, levando, inicialmente, em consideração 

"o valor pago pelo produto, . . ' 
Contudo; levando em consideração a agravante aplicável aq caso € 
tendo-em vista repercussão: do dano causado a" gama de consumidores 

que se reconhecem como vítimas dessas práticas, apena será multiplicada 
por-2 (dois). : 
DIANTE- DE TODO o EXPOSTO, decido. cominar. sanção 

pecuniária a AP AGUIAR COMÉRCIO LTDA. E RITA DE KÁTIA 
MOPIAS KRAMER DE MESQUITA no valor de 1.100 (mil e cem) 
UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º; inciso VI, 18 e 39, 

inciso II da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe o an. 56, inciso 
1, c/co art.57, & único do CDC, c/c a súmula n.01 da. JURDECON. 

Ressalte-se aindá, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de 
Referência do Ceará) comespande a R$ 2,4257. 
Intime-se a demandada para, nos termos, do>art. 41 da Lei, 

no prazo de 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência. 

Ei Ea ALDE OTA, cfc nº23.291-8, OPERAÇÃO Bb6 ou se desejar pfereter. 
ecrrso Administrativo Ho prazo de 18 (dez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, incluasse o nome da 

empresa infratorá no Cadastro de Reclamações Furidamentadas, com 

  

publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações , 

» contidas nos arts. 27, 34 € Seguintes da Lei Estalual Complementar 30/ 

02. 4 

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, i inscreva- 
:s€ seu valor na divida ativa do Estado do Ceaiã, para subsegiiente 

- Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efeiuar o recolhimento 

cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar 
30/2002. = . - * 
Cumpra-se o disposto no artigo 44'da lei 8.078/90 cominado com o 

artigo 57 do Decreto nº 2181de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
.do presente feito aos“demais órgãos de Defesa do Cónsumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça, *-. . 
Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa. 

Oficiem-se às reclemadas: , ' 

RR 

n . 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 
. Fortaleza, 29 de março de 2010, Vo , ' ” 

Antônio Carlos Azevedo Costa 

. Promotor de Justiça '. Cro 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor A 

“ se* 
no - ' 

ze DECISÃO ADMINISTRATIVA os, r 

Processo Administrativo nº. 0109.019.335-7 o 
Reclamante: CÉLIA MARIA DE CARVALHO FIGUEIREDO. 
Reclamado:/TELEMAR NORTE LESTE Se A, 
I- DO RELATÓRIO , , : Co 
Procedimento “administrativo instaurado peto Sra. CÉLIA MARIA. 

DE; CARVALHO FIGUEIREDO em face da-empresa de telefonia, 
TELEMAR. NORTE LESTE S.A pelo fato desta negar-se cancelar as 

-cobranças indevidas. O, reclamante alegou, jnicialmente, ter adquirido a 
titularidade do serviço da empresa através do Oi Conta Total .2 em . 

Janeiro de 2008, habilitado aravés do acesso fixo de nº85 3495 1204, 
“todavia, em decorrência das cobranças indevidas solicitou cancelamento 
“do serviço em- momento posterior. Depois de determinado tempo, 

, Observou que a reclamada insistia eim enviar-lhe cobranças como se 
Ê wm a , f r . E a ls 

' tar 
“ 

+ 

ainda fosse usuária do serviço. Imediatamente, estabeleceu, contato 

com a operadora, registrado , através do protocolo de nº 
200900009438228, para relatar o “Georrido e resolver O problema, 

porém encontrou óbices em sua pretensão reparadora: Desta feita; 

” compareceu a este órgão, de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo 

a solução para o séuproblema, a saber: esclarecimentos sobre tais 

cobranças e p imediato cancelamento destas. + 

Notificada regularmente, a reclamada apresentou breve infórmação 
- (1.17), no sentido de solicitar prazo de 10 (dez) dias para à análise do 
caso, foca “ 
Em audiência designada para o dia 24.07. 2009, as partes. .réclamante. e 
reclamada compareceram apresente sessão conciliitória. A reclamante 

. novamente reafirinou Os termos da exordial, informando que celebrou - 
contrato de prestação de serviço junto à reclamada em Janeiro de 2008, 

«aderindo assim ao plano Oi Conta Total 2, entretanto, em virtude das 
“cobranças indevidas, solicitôu o cancelamento do contrato em 

02.02.2009 conforme protocolo de nº 200900009438228, porém. 
- continua recebendo contas, também acrescentou-que ia internet foi 

cancelada proniâmente, porém as cobranças não cessaram. -Afirmou 

que pagou algumas contas mesmo as considerando indevidas. Novamente 
e dessa vez diante da einpresa reclamada, solicitou otcaricelamento 
imediato do plaso sem ônus, bem como as cobranças indevidas. A parte 

“reclamada, por sua vez e através de sua representante Ana Lúcia" Sousa 
do Nascimento, solicitou dilação de prazo tendo ém vistã que a análise . 

ainda não havia sido concluída. Nesse momento, a parte reclamante se 

manifestou e declarou que não aceita o pedido de Temarcação, Já que. a 
* reclamação foi aberta em março de 2009, inforiando ainda, que “seu 

nome foi inserido indevidamente no SPC;motivo pelo qual Tequer- 
1 indenização para reparar-os danos.sofridos. Apesar de ter sido estimulado . 

ao múximo do "acordo de vontades, este não foi, firmado. 
É o Relatório em síntese, - º 

H = DO DIREITO Vos pio Mm 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -- * DECON- 

+ CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de, 
. Próteção é Defesa do Consumidor — SNDC, .eriado no âmbito das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Eslado do Ceará, 
com 6 fim precipuo de coordenar a Política do Sistema Estadual de-'. 
Proteção e Defesa do Consúmidor, com, competência, “airibuições e 
atuação, administrativa em toda a área do estado do Céará, 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, é no art. 18, parágrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, tendo, portantó, competênciá para dirimir a 
matéria e aplicar sanções administrativas, intrínseças as funções 

ministeriais. 1 

Ao analisar os autos do processo administrativo aqui formulado, se 
percebe ser “mais um .caso de «problemas nã prestação dos serviços . 
relacionados às operadoras “de telefonia móvel: Preliminarmente, 

- cumpre ressaltar que o reclamante goza de condição privilegiada de . 
' consúmidor, e, portanto, faz. j juz à suas prerrogativas (proteção máxima) 

+ qualto todo tipo de operação tida como duvidosa, logo, mais especial 
“e diferenciado deverá ser o seu tratamento, segundo, estabelece oart Er 
inciso 1 do CDC: , - 

Art, 4º A*Politica Nacional das Relações de Consumo tem- “por 

óbjetivo.o atendimento das, necessidades dos consumidores, o 

. respeito à sua: dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

- interesses, eeinômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

: bemcomo'a transparência e harmonia'das, relações. de consumo, 

“ atendidos os seguintes princípios: 

“T - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; , . o 
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 
Herinan. V, Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo atério Dal Pai - 

- Moraes: 
“O princípio da vulnerabilidade représenta. a peça fundamental 

- no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 
É lícito até dizer que'a vulnérabilidade é o ponto de partida de. 
toda a Teoria Geral dessa novã 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. Cóiigo de defesa -do 

“ consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na 
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* publicidade, nas, demais” práticas comerciais. 'Porto Alegre: ". . 

Síntese, 1999. . a   + Dasmesma 'forma, a operadora de telefonia, não observou um direito 1 
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básico: «que “orha fundamental a fruição e regulação do serviço de, 

telecomunicações, desde o mais simples até o mais complexo. Segundo ” 
. à Lei 8.078/90, 0 “quesito proteção ampla é pressuposto de: validade de 

qualquer. relação que beneficie consumidor erfornecedor, à medida de 

suas prestações. Decore de princípio basilar, no éaso, o priricípio da 
boa-fé objetiva na relação de consumo, o qual rege o momento pré- 
contratual (início da oferta). Seguindo tal mciocínio, torna-se implicito 
que bemi antes do momento -da efetiva contratação do serviço deve-se 

ter em mente que qualquer aplicação de método comercial coercitivo - 
ou utilização de prática abusiva deverá. ser vedada e será.estendido o, 
direito de proteção, se configurando como requisito essencial que traz 
segurança Juridica ás relações civis. Entende-se que nas ocasiões em que 

este direito não é observado da forma como deveria, cabe ao consumidor, 

ou seja, a parte contratante, litigar « diretamente contra tal. fato, ) já que 

fere o requisito'de veracidade intrinseco numa relação de consumo, 
“Conseqlentemente, tais situações estão, imbuidas de altas doses dê 
insegurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocanté 

ads serviços de telefonia, cuja fruição muitas vezes se dá de forma - 
* aleatória e sem qualquer tipo de segurança. Ao. ter se valido de conduta 
abusiva durante o transcorrer do processo administrativo, a emprêésa- 

reclamada infringiu o art. 6º, inciso IV dó che: . 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: Ps , 
" W = à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos - 

comerciais énercitives-ou desleais.-bem como contra práticas e 

eliusulas abusivas impostas no fornecimento de*produtos e . - 
servicos. ta 

Reforçando o argumento da'boa-fé nas relações de consumo, o mestre « 
Humberto Theodoro Júnior assevera: ” e” Vi" 
“A bou-fé objetiva não é outra coisa senão o velho princípio da 
lealdade. contratual: com nova roupagem. Assim pode-se dizer 
que “a boa-fé cômo princípio de comportamento contratual 
objetivo “não admite condutas que contrariem 9 mandamento 
de agir com lealdade e correção, pois assim se. estará a atingir” 
a função social que lhe é, cometida” ”. (Direitos do Consumidor/ 
“Humberto Theodoro Júnior —'6. ed, Ver, atual. e ampl. — «Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2099, pág. 24). r “ 

"Houve no presente caso a: utilização de prática abusiva, variáveis previstas . 
« & vedadas pelo legislador pela' grande capacidade de  cercear o direito 

* material do consuimidor'ou mesmo, viciar.a autonomia da vontade da 

“» parte vulnerável da relação, ainda 'que-muitas vezes de forma sutil ' e 
descompromissada aos olhos desatentos da coletividade. Nesse caão, à 
empresa reclamada infringiu o art..39, inciso e V do CDC, ipsis fisteris: 
Art. 39. É velado ao fornecêdor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: . , 

« YL exigir do consumidor vantagem “manifestamente excessiva. 
Por fim, restou caracterizada de forma incisiva a incidência de cobrança 

indevida, logo, infringiu 9 parágrafo 1 único do artigo 42, sonforme se 

vê aseguir: , — s . 

Parigrafo único. O consumidor, cobrado em quantia indevida, 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual'ao dobro. do - 

que pagou em-excesso, acrescido de correção monetária e juros 
legais, salve hipótese de engano justificável, - 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sub oculi, uma, 

vez que existem fortes elementos que tipificam, a'responsabilidade da 
empresa de telefonia reclamada, Segundoo que foi apurado, o reclimante , 
era usuário do, Plano Oi Conta Total mediante a utilização de linhã fixa 

e acesso a internet “Velox, tendo decidido cancélar o serviço em “virtude * 

do recebimento de faturas em desacordo "com os valores considerados 
devidos, fato concretizado na data de 02,02:2009, Após tal episódio, 
entrou em contato com a operadora” para tentar explicar o ocorrido. e 

--regularizar a, situação, porém não conseguiu o sucesso esperado... 
Denota-se dos autos que a operadora de telefonia figurou como a maior 
responsável pelo infortânio do consumidor, já que cabe a sua pessoa, 

* dentre outros, o dever de oferecer um serviço seguro e sem qualquer 

- espécie de mecanismos coercitivos-ou desleais que venham acartetar ” 
em dano para o consumidor. A empresa reclamada, ao invés de ter 

* tentado considerar os argumentos do consumidor e reconhecer sua | 
conduta errônea até aquele momento, apenas solicitou prazo para análise | 
de uma posição que tardou e não adveio. É importante destacar e trazer 

à tona que o papel das empresas também é o de fomentar a “oídem:. 
econômica e estender os seus serviços à gama de consumidores que 
deles esperam 'e. dependem, loga, devem obrigatoriamente dispor de 
entendimentos e posicionamentos que as façam perceber que muitas 

, Vezes ocorrem erros procedimentais, sistêmicos ou mesmo humanos, 
“ fato notoriamente visível no presente contexto. Dessa forma, é 

extremamente oneroso para todo e qualquer consumidor : a ser compelido, 
de forma antinatural, a arcar com | abrigação indevida quando se Verifi iear 
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que o fomecedor não atentou para os limites de sua responsabilidade na - 
prestação do serviço. "Não obstantê, tal inobservância fomenta .:; 

diáriamente-uma afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, 
. basilares do ordenamento Jurídiço e principalmente, das relações de 
consumo. -. a : 

Ademais, também pecou- pela “infringência legal dos dispositivos 
normativos da Lei 8:078.90, já, que não só desconsiderou a vulnerabilidade 
do consumidor de forma desmedida, mas “também não zelou pela 
manifestação do direito à ampla proteção e por fim; incidiu em prátita -. 

, abusiva cominada com a cobrança indevida. Tais práticas infrátivas 
“ foram consideradas graves, já que em momento algum houve um respeito 

à normatização estabelecida pelo legislador ordinário do CDC ou mesmo, 

medidas preventivas que visassem evitar esseitipo de situação. A 
responsabilidade pelaqual a empresa deve pautar é objetiva, de maneira 
que quando sé verificar dapo material visível, facultada a possibilidade 
de demanda judicial. Nesse sentido, a exemplo, o julgamento da Apelação 
“992060260776 SP, no Tribunal de Justiça de São Paulo: , 

« Relator; Carlos Russo. Orgão Julgador: 30º Câmara de”. 
Direito" Privado — - Julgamentos 20/01/2010 Publicação: 28/01/ , 

2010. 

* EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. Condúta abusiva de Vs 

operadora de serviços de telefonia. Cobrança indevida, : 

ademais anotada em cadastro de inadimplentes. Duno moral. 

Dever reparatório. Procedência da demanda, “Recurso da - 

“ antora. Provimento parcial. a 

Conforme se vê por parte da reclamada ao longo do procésso , 
administrativo instaurado a-todo tempo houve a prevalência de uma , 

postura esquiva e indiferente no tocante à sua disponibilidade em, firmar” 

y entendimento, razoável acerca da; situação c assim, atender o pleito, | >. 

sem prejuizos para ambas as partes, principalmente para si. “Ao não | 
« atender a tentativa pacifica de resolução conciliatória, a fornecedora ” 

de serviços descuunpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
* do Consumidor 'e não considerou sequer- -haver “sido responsável “pelos 

fatos que dcarretaram no dano do- consumidor. Diante” de, taist 
cônsiderações, ' não pode o fornecedor de: serviços ignorar” , 
aleatoriamente os dispositivos de-ordem pública e interesse social 

* “esénlpidos pelo legislador consumerista: Este Órgão de Proteção e Defesa 
deve sempre pautar pela” estrita observância dos princípios esculpidos 
no inicrossistema tosumerista, a exemplo daquele que reconhece à 
vulnerabilidade do consumidor e daquéle que prima pela responsabilidade 
do forecedor de serviços quando for verificada: falha na prestação do 

“serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de ciente. de 
eventual sanção a“ser aplicada, a operadora de telefonia reclamada-não 
quis assimilar os argumentos da consumidora ou mesmo reconsiderar 
seu entendimento. Constataram-se sérios vestígios de viblação ao direito - 

” material da consumidora, logó, flagrante se reputa coriduta infrativa, E 
contra as relações de consumos. Deve a instituição bancária, ' 
notadamente, ser sancionada por “condita infrativa contra as relações 

=. 

de consumo. . * + . 

ME — DA DECISÃO : av to - 

“De acordo com o Decreto 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 

am. 24. daquele decreto: N . . 
« Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art, 25 deste mesmo, 
decreto, enumerá-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
pára a consecução do fato; I[ - ser o infrator primário e IH- tero. 

* infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ôu de 

imediato feparar os afeitos do ato lesivo. , : 
No caso, à infratorã não tem a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às' circunstâncias agravantes, nos termos 0 Decreto, em 

referência dispõe,-no seu art. 26, que 'se constituem agravantes:.1 - ser. = 

“o infrator- reincidênte, UN - ter o infrator, comprovadamente, cometido E 

à práticá infrativa” para” obter vantagéns indevidas; II - trazer a prática 
infrativa consequências 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 consequências; V- ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ler 
caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento, -* 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos'ou' de pessoas portadorãs , 

de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VIII - 
dissimular-se a natureza lícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

infrativa praticada aproveitundo-se'o infrator de grave crise econômica 
-gu da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

"ocasião de calamidade, «4 

Assim, aplica-se à à TELEMAR NORTE LÉSTE S.A, as agravantes dos” 
o! incisos 1 e IV, senão, vejamos: conforme se constaton em aifálise neste - 

 



“ntime-se a infratora desta decisão administrativa, . 

- -ongrosa con a reclamada, siãas não: logrou êxito. Desta féita, compareceu 
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" órgão, tal reclâmada j Já, foi condenada por práticas 'infrativas às relições . 

de consumo; o consumidor entrou em contatô com a operadora para 
“comunicar o fato, e esta não-teve a preocupação em soluciónar o 

problema e nemnas possíveis conseúuências * e prejuizos caso não fosse 
resolvido; , + . 

Para mengurar 0 quantum, levamos em consideração,. além das 
circunstâncias atenvantes e agravantes, conforme dispõe o” “artigo 28 

do mesmô 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, Tespeitados" os: parâmetros 
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 dá Lei no 8,078, de 1990, 
Assim, arbitramos,. inicialmente, a multa em 500“ (quinhentas) 

UFIRCESs, levando 'em consideração às inúmeras “situações 

repetitivas envolvendo a empresa de telefonia ora infratora, as 
quais se originam diariamente,a esse respeito nO inúmeros 

órgãos de defesa do consumidor. N s 
Contudo, levando em consideração as duas agravântes aplicáveis ao 
caso e tendo em vista repercussão do dáno causado a gama de. 

consumidores que se reconhecem como vítimas dessas práticas, a pena * 
será multiplicada por 3 (três). os 1 

. DIANTE DE TODO OQ EXPOSTO, “decido cominar sanção 

pecuniária à TELEMAR NORTE LESTE S(A nó “valor de 1. 500 
(mil e quinhentas) UFIRCES, por' infração aos artigos: 4º, inciso I, 

6º, inciso IV e 39, inciso V-da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe , 
o art.56, inciso 1 cfeo art, 57,.5 único. do CDC, cte a súmula n.01 da 
JURDECON. Informô ainda, que o valor atual da UFIRCE, (Unidade 
Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 
Intime-se a demandada pira, 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 CÁIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 
979. ALDEOTA, tfc nº 23.291-8, OPERAÇÃO 004 ou se desejar gferec ecer * 

Recurso Administrativo dentro do prazo de 10 filer) dias. > 

Tornande-se definitiva a décisão adininistrativa, incluaíse o nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

  

  

-publicação.no Diário da Justiça, cumprindo-se as: demais 'determiinações 
contidas nôs, arts. 27, 34 € seguintes da Lei Estádual Coniplementar 30 
0z. “oa ; 

Não sendo recolhido o-valor de multa no prazo de trinta dias, inscréva- 
. 

sa seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, pára subsequente o: 
cobrança executiva, na forma do art: 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. . Voe - 

Cumpra-se o disposto. no artigo 44 da Jei'8. 078/90 cominado com o 
«aítigo 57"do. Decreto nº 2181 de 20 de março de. 1997, dando-se dência . 
do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça. ta A 

' Oficie-se à reclamada. e 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, ., "a 
Fortaleza, 8 de maiço de 2010. - * = , - 

Antônio Carlos Azevedo Costa - 

us Promotor de justiçã 
2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

. DECISÃO ADMINISTRÁTIVA . ia 

Processo. Administrativo nº. 0109-019:502.3 + 4 

Reclamante: EDMAR SANTANA DA SILVA . o 

- Reclamados: BANCO BGN S/A E. SOCIEDADE CAXIENSE DE” 

MÚTUO PREVIDÊNCIA PRIVADA “ , 
L- DO RELATÓRIO , 
Procedimento administrativo iústaurado pelo Sr. EDMAR. SANTANA 
DA SILVA em, face das reclamadas SOCIEDADE CAXIENSE DE 

MÚTUO PREVIDENCIA PRIVADA E BANCO BGN S/A“com o 
propósito de esclarecer a razão da alteração das parcelas mensais" 

decorrentes de contrato firmado. O reclamante alegou, inicialmente, ' 
ter celebrado contrato de empréstiho” consignado com à instituição 
bancária, pórém depois de pouco tempo começou a observar que o: 

desconto passou a ser, realizado em valores diversos do estipulado. 

Posteriormente,” tentou obter esclarecimentos « e'resolver de forma menos- 

q este úrgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo a solução Ê 

para O seu problema, a saber: o cancelamento 'do desconto tido como 
indevido e a restituição de tais valores, desde o início das operações. 

Notificada. regularmente em seu endereço, a instituição bancária 
BANCO BGN S.A se manifestou e apresentou algumas informações 
(fis - 12), declarando que: houve-contrato firmado em. 05/11/2004, 
numeração, 50u 110695/0400%, comíwalor liberado “de R$ 1.600, 00, 

E CAs ) = 

1   

CADERNO 3 -.: 
- qui e seiscentos reais) A ser pago, s em 48 prestações x no valor de R$ 
“78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos); no mês de-dezembro 
“de 2004 não foi repassado q valor integral da prestação, acordada e no 
periodo. compreendido de janeiro a julho de 2005 somente:fei repassado . 

.o valor parcial da prestação; logo, foi Feita à “tepactiação tendo em 
“vista a queda de margem do reclamante, “facultada mêdiarite a aplicação ' 

da cláusula 3.6 do contrato, o qual resultou no contrato 56-000562/ 
2009, firmado em 31/08/2009, com valor liberado de R$ 1.892, 85 
(mil oitocentos e noveta e dois reais e. oitenta. e cinco centavos) aser. 
pago em 120 (cento e vinte) parceals no valor de R$ 65, 67 (sessenta e 

- cinco reais e sessenta e sete centavos). - 

"Em audiência desighada para o dia 104 .06.2009, as partes reclamante e 

“reclamada cômpareceram. Aº parte' reclamante comparecem à reafirmou 
os termos da exordial, alegando que fez contrato de empréstimo 

* consignado com o banco reclamado pagando para pagâmento de 78, 
tsetenta e oito) parcelas de R$ 78,66 (setenta e oito reais sessenta e 

seis centavos), porém que,.sem sua prévia” concórdância; este alterou o 

pagamento para 120(cento e vinte) parcelas de RS 65,67 (sessenta e 
- cinco reais € Sessenta é sete centavos). Novamente e dessa vez diante . 

. do seclamado, o reclamante solicitou q exato cumprimento do contrato |, 
+ anteriormente Tirmado. As partes reclamadas, BANCO BGN. e 
“SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO, através de suas. 
representantes, juntaram defesa escrita e apresentaram” argumentação 

“* “po sentido de declarar à legalidade da mudaúiça no valor « “quantidade de 
párcelas em virtude de tal fato ter se originado sem responsabilidade da 
empresa e por estar previamente disposta no contrato. Logo, não foi 

- apresentada proposta de acordo. As partes reclamadas também juntaram 
seus atos. constitutivos, cartas de preposto e substabelecimento, O. 

conciliador Emanuel José Matias Guerra feceu considerações, informando 

o que se segue “diante dos fatos contata-se elaro desrespeito por parte . 
do Banco Feclamado [ao principio da boa-fé objetiva, Conforme exposto 

  

  

  

começaram a ocorrer problemas no repasse dos valores devidos" para 

pagaménto, Em um contrato consignado, o consumidor nãô tinha 

bb ações de saber que os repasses não estavam senda realizados, ou * 
  

que estavam sendo feitos, mas em valores menores do'que 9s devidos. - 
A reclamada, entretanto, 'em nenhum momento procurou q consumidor 

para solucionar a questão, Preferiu o banco se utilizar do disposto na 

* elâugula 3,6 (que se entaixaria perfeitamente em exemplo didático do 
que é uma cláusula leonina). Leve-se em centa, ainda, que o contrato ; 

foi redigido totalmente à margem das disposições do Art. 53 do CDC, 
Assim sendo, rêmeto os autos à Promoteria com, sugestão de aplicação 
de multa à reclamada, além de sua inclusão nos cadastros Municipal 

Estadual e Federal dé Reclamacões Fundamentadas ” 

É à Relatório em sintese. . ro , 

“JL-= DO DIREITO , o 
O Prógrama Estadual de Proteção e. Defesa do Consumidos — 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. dó, Estado do Ceará, * 

com q, fim precipuo de coordenar a Política do Sistema Estadual de » 
Proteção e Defesa do Consumidor, con” “competência, atribuições e - 

. atuação administrativa “em toda a área do.estado do Cearã, conferidas 
"pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho, de 2002; com 

previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8, 078, dell de. 
Setembro, de 1990 e' Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
parágrafo único do art. 56 “do cbc, e nO art, 18, parágrafo primeiro: do 

Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competêncii para dirimir a , 

«matéria e aplicar sanções administrativas) - 5 & lá 

Analisando inicialmente os fatos delineadores da demanda, se constata 
ser mais um caso dos contratos-de empréstimos consignados. envolvendo 

* ps idosos. Em virtude disso, deve-se ter ein mente que tháxima proteção 

tem de ser éstendida ao “consumidor, pois conforme. estâbelece oa 4”, 

inciso 1 do CDC, deve ser acatado o seguinte printípio fundamenta, 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades“dos consumidor es, O 

respeito à sua dignidade, saúde « segurança, q proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade, de vida, 

“bem como à transparência e harmonia das relações, de consumo, , 
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E 

"|. atêndidos os;seguintes principios: ' a - 
“a 

-T - reconhecimento da vulnerabilidade Alo cânsumidor 
* mercadá de consumo; * . 

+ Acerca-da consideração da” “vulnerabilidade- nos esclarece Antônio 
*Hernian VÍ Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Bai 
Moraes: 0. ' á 
“O pr incípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental 

no 
  

  

no mosaico jurídico aus, denominamos “Direito do Consumidor. AO 
+ - i = to q 
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DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 089 FORTALEZA, 15DE ABRIL DE 2010 - CADERNO 3 |. 
t a O lícito até dizer que a vulnerabilidade é é o ponto de paítidn de =| condições fncilitadas. Paralelamente, a a previdência reclamada,” a qual, a 

toda a Teoria Geral dessa” nova disciplina jurídica (..) À 
compreensão do princípio, assim, é “pressuposto para" correto 

. conhecimento do Direito do consumidor € pára a, aplicação da - 

é lei, de qualquer lei, que se ponha a “salvaguardar” o consumidor”, 

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defêsa - do 
- consulidor: o princípio da vulnerabilidade no: côntrato, na 

“publicidade, nas demais” - práticas comerciais. Porto Alegre: - 
, Sintese, 1999., a 0 a 

Da mesma forma, a previdência “privada ec a- . instituição bancária não - 
observaram uni direito básico que torna fundamental a formação de 

todo e qualguer Contrato, desde o mais simples até o mais complexo. 

a «Segundo a Lei 8.078/90, o quesito informação é pressuposto de validade 
de qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de 

suas prestações. Decorre de princípio basilar, no caso, o princípio da 
transparência, o qual rege o'momento pré- -contrátua] (início, da oferta 

. e apresentação do serviço). Sendo assi torna-se fica” que bem antes do 
+ momento da efetiva“ contratação do serviço se deve observar que qualquer 

4" “informação sobre-a natureza daquele Contrato “que está asé originar | Í 

. - configura-se como requisito essencial que traz segurança: jurídica” ás, - 
- "; relações civis e mais'proteção ao tonsumidor.. Entende-se que has 

ocasiões em que este direito não é observado da fórmã como deveria, 
cabe ao consumidor, ou seja, a parte contratante, hitigar diretamente 

contra.tal fato, já que fere o requisito.de veracidade intrínseco numa 
relação de consumo. Consequentemente, tais situações estão imbuidas 

de altas doses de insegurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda 

1 

; mais no tocante aos contratos aqui discútidos. Ão não elucidar os termos .. 

exatos das obrigações que faria o: reclamante contrair, ambas as - 
' reclamadas ihfrinigitam o art. 6º, -inciso Ill do CDC: . 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: oo 
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. IT -a infocmaçã ão adequada e clara' sobre os sliferentes provintos 
fe g ; . FI , E 
“ 

caracteristicas, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

Vo. s riscos que apresentem. - - ca . | . 9s riscos 'que apresentem o a ” 

- . Refórçando esse. argumento, lecionam Ciândia Lima Marques, Antônio. 
Herman V. Benjamin e Bruno Miragem tom maestria: ' 

- “Informação durante toda.a relação de consumo, na formação, 

Ce, na execução do contrato e na cobrança de- dividas: o direito “à. 

R : informação assegurado: no art. 6º, II, corresponde ao dever de 

Sa, informar imposto. pelo CDC nos árts. 12,14,18e 20, nos arts. 30 
, e 31 nos arts. dó e 54 ao fornecedor, Este dever de” prestar 

a informação. não se restringé à, “fase, pré- contratual, da 

o “publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 

3,31,34,65,40,52) , mas inclui oº dever de informar através do. 
- gontinto, de informar durante o transcorrer da relação, + 

e especialmente no montento da cobrança dé divida, aindá mais 

+ em contratos cativos' “de longa duração(...). Nestes momentos” 

É "informar é mais do que cumprir com o dever anexo de 

ss “informação É cooperar e fer cuidado com o parceiro contratual, 
. «evitando os danos morais e agindo com lealdade pois ê o 

fornecêdor que detém a informação) e.boa —f6P. (Comentários 

. ao Código de Defesa do Consumidor Í Cliudia “Lima Marques, 

4 : 2 1 Antônio Herman V.' Benjamin, Bruno “Miragem, — 2. ed. Ver, 
atual. e ampl — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

“pág. 150). e ” 

“e — Após.não ter informado em momento oportuno sobre 05 efeitos do. . 
- . contrato, as reclamadas também se valeram de. prática abusiva, 

constantes previstas, no ordenamento consuinerista que devem ser “º 
vedidas não.só pélo forte teor de abusividade que trazem.em seu bojo, 

Va “mas também pó viciarem a autonomia' da voiitade do consumidor, 
: ainda que, ínuitas vezes de forma sútil e descompromissada- aos, olhos 

t desatentos da coletividade. Nesse euso, a previdência reclamada: infriogiu” 

"o art. 39, ineiso IV do CDE, ipsis litréris: Ve o 
o CARL 39: É vedado aô fornecedor de produtos « ou sêrviços, dentre 

outras práticas abusivas: j ' 
IV — prevalecer-se de fraqueza ou isnorância-do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 
>» social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços: ' a 

A Contudo, o ponto crucial da démanda ainda não foi focado: a-maneira 
Po “pela qual todo um contrato de empréstimo foi.celebrado e refinanciádo: 

"uma sucessão de “atos jurídicos através de um-procedimento em que o. 
*. aceso à informação não se deu no ato da contratação do serviço, ainda 

que diante de 2(duas) pessoas jurídicas-até então não reclamadas. Sob 

- «esse aspécto, 0 banco reclamado explicou em sede de contestação os. 
termos de sua natureza jurídica, informando que desde longa data já, 

«O. firmava convênios que viabilizem : a concessão de empréstimos. sob 

+ 
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" declárou, “da mesma maneira, “ser apenas uma instituição de previdência 4 
* privada que tem por escopo a realização de operações vinculadas á 

* previdência complementar e contratos de pecúlio, sendo parceria do 

« bango nó negócio jurídico referentes aos seguros ofereçidos. Ásdias , 
reclimadas cabia de forma, solidária o ônus de esclarecer - os limites da 

í - obrigação. que o reclamante havia contraído em momento pretérito. 
“Mesmo após a feitura da: peça apresentada das reclamadas, a ofensa-ao- A 
direito material “da reclamante restou Carâeterizada já que o procedimento a 

- adotado e transformado em eláusula- contratual implicou em: visivel. 
cerceamento de direito para o consumidor. Seguindo essa linha de 

Faciocinio, 'o reclamante foi lesado em seu direito pelo | fato do contrato "a 
celebrado ter'se tornado incompatível: com a. boa- fé que deveria: 
prevalecer rias relações jurídicas. Tipifi cou, portanto, 'a hipótese prevista 
no artigo 51, inciso IV: - ' ' es 

Art. 51. São hulas de pleno, direito, entre outras, as cláusulas 

contratúais, relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: é : . - , 
VV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, - 

"que coloquem o congumidor em desvantagem exngerata,-ou 

Sejam, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. E o ” 

O mestre Humberto"Theodôro Júnior já anunciou seu entendimento no 
tocante ao tipo de tutela que deve ser estendida ) nesses casos nesse, 

sentido, fazendo ainda menção ao posicionamento do STF: ) , 

“É. importante ressaltar quê a qualidade de consumidor, para 
cfeito de sc beneficiar da proteção das leis consumeristas, N 

aplica-se indistintamente a toda ' 'eliente do sistema bancário, 

seja ele tomador de” empréstimo, correntista ou aplicador - “de 
capital, »conformé. restou assentado pelo Supremo Tribunal - , - 

“ Federal: 1 — As instituições fi financeiras estão todas elas aléançadas 

pela incidencia das normas veiculdas pelo Código de Defesa dor 4 
Consumidor. 2 - “Consumidor”. para os efeitos do Código de Defesá do 

Consumidor, é toda pessoa fisica, jurídica 'que utiliza, como destinatário 
final atividade bancári fa, financeira e de crédito (grifamos)” STF, 

Pleno. Edcl na Adin nº 2. 591/DF, Rel. pí ae. Min. Eros Grau, ac. ' 

De 12.12:2006, DJU 13.04. 2007, p. 83: (Direitos, do Consumidor 

£ Humberto Theodore Júnior. 6. ed, Ver, atual” e ampl/— Rio de: . 
Janeiro: Editora Forense, 2009, págs, 494 e 495). , 

Os contratos em comento se distinguem por 2 (dois) motivos. 1º ) , 

” . nessa modalidade de contratação, “o consumidor toma da instituição . 
“financeira deterininado valor & os pagamentos são feitos pelo próprio 

- Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS mediante o destonto em 

* folhia-de pagamento, 2º) o público álvo desse tipo de contrato são os 
- idosos, ou seja, todas aquelas pessoas com mais de sessenta anos e que" 

* encontram-se aposentados. Em leituras Sobre, o tema, se soube queo 
volume, de negócios. renlizados impressiona, pois, atualménte são 19 

(dezenove) milhões de aposentados e pensionistas & 6 (seis) milhões de | 

operações já foram realizadas, de forma que na maioria dos casos, 50% 
destes (cinquenta por cerito) foram realizados por pêssoas que recebém 

- até 01 (hum), salário. -minjmo mensal, Sob tal aspecto, os contratos de 
» empréstimo consignado têm sido objeto de gucessivas, medidas prótetivas” - *,. 

a nível administrativo ou-judicial, especificamente pelo tipo de - 

« propaganda feita na oferta do crédito.já que em.se percebido. que esta 
não .alerta'a população alvo para os riscos assumidos nesse tipo de Cs 

- contratação, em especial, não alertam pata” o périgo' dá” - 

superendividamento. Tais situações, por não serem casos isolados (pelo - 

contrário), nos fazem supor que esse tipo de inobservâneia. não é a 

* puramente acidental e sim, uma estratégia deliberada com o fim de lesar; 
diversos consumidores que optam por contratar Os diversos serviços 

relacionados à liberação de crédito. Tais propagandas têm estímulos 
muitas vezes subliminares os quais afetam a compreensão dos. idosos de 

comprometimento de parte substancial de sua renda, a qual na maioria 

das vezes nãó é significativa. Tendo isso em mente, é lógico concluir 
que um negócio contratual o qual tenha por objeto a liberação de 

serviço tão essencial à coletividade tal qual à circulação de crédito deve D.. 

ser pautado na mais estrita obediência aos. valores maiores, conforme “a 

determina Humberto Theodoro Júnior novamente: . PN a , 
“A interpretação do contrato e das regras legais a ele aplicáveis . 

* tem de ser feita segundo os ditames da razoabilidade e da boa- da 

fé objetiva, critérios que, à evidência, não -condunaii com o' 

prejuízo injusto e o enriqueciniento - ilícito.” (Direitos do 

, Consumidor/ Humberto Theodoro Júnior. 6º. Edição Ver, atual. - 

e ampl. — - Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, págs. 497) a 

Ô que atualmente se procurar alcançar como esse tipo de aplicação” ; 

doutrinária é justamente evitar que o lado prejudicado com a onerosidade -- 
excessiva do fato «superveniente contimne a arcar com-uma prestação 

e “desproporcional, logo nda razoável. Em .conirapartida, também se 

  

  

o
 

» 

   
 



Ha 

ç! 

a 

ea . - ' 

  

  

  
DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº-069 FORTALEZA; 15 DE ABRIL DE 2010 - CADERNO 3. . EEX] 
      
  

busca-resgatar a boa-fé objetiva « que deveria; em tese, ser aplicada à às |! 
relações de consumo. Claudia Lima Marques entende que: - “ 
“Como novo paradigma pára as relações contratuais de 

consumo de nossa sociedade massíficada, despersonalizada es 

cada vez 'máis complexa, propõe a ciência do direito o * 
rênascimênto ou a revitalização de um dos princípios gerais do 

direito há muito conhecido e sempre présente desde o 

mevimento, do direito natural: o princípio geral, da boa-. 

fé" (Contratos no Código de Defesa do .Consumidor/ Cláudia. 
Lima Marques. O-novo regimé das relações contratuais. 4º. .. 

Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 679)... - 

De sêu múnus tecer algumas considerações sobre o taso sub oculi, 
tendo em vista ser assunto recorrente-e: que deixa muitas dúvidas ainda - 

«em tono da real possibilidade do consumidor rediscutir os terios: do 
“contrato anteriormente. aceito. Através de manifestação, ambas as 

reclamadas reiteraram o argumento acerca da plausibilidade legal da 

> eláusula 3.6, estipulada no contrato celebrado tendo em-vista Os 
princípios atinentes ao Direito Civil, ós quais se subsumem. 
especificamente no  brocardo Pacta Siint Servanda. Tal princípio 

determiná que em havendo um negócio. jurídico” estabelecido de forma 

, bilateral entre. partes aptás a contratar, tal negócio terá força de lei e 

“deverá ser cumprido sem qualquer justificativa. De fato, a aplicação dos 
principios. contratuais é uma realidade que deve prosperar, sob receio de 
rupturas no conglomerado de normas existentes em nosso ordenâmento, 

Issa decorre porque a figura do contrato 'está ligada à própria necessidade 
de manutenção da crdem econômica, servindo também como um meio 
de circulação de riquezas, Porém, essa idéia absoluta de intangibilidade 

do contrato atualmente encontra no cenário nacional um palco ideal 
*para uma mudança de valores tendo em vista a proliferação de novas 

idéias pulsantes e promissoras - «acerca da mátéria. O próprio Direito 
Civil sofreu transformações em fate das aplicações 'dos princípios 

* tonstitucionais e civis:a exemplo da função Social, previsto no artigo 

421 do Código Civil, bem com no artigo 6º, inoiso V do Código de 

Defesa: do Consumidor. Crescerites são as demandas em que se verifica. 

a possibilidade de rediscussão do contrato a nível judicial em virtude do- 
desequilíbrio contratual de uma das partes contratantes, - consistindo tal > 

desnível em decorrência de um fato superveniente que torne 

excessivimente onerosã- o cumprimento da obrigação. estabelecida para . 
uma das partes. Tal situação configura, traz á tona a possibilidade de 

Ê aplicação da Teoria-da Imprevisão, a qual” se configura como uma 

doutrina que gntende ser passível a possibilidade de restabelecimento 
do equilíbrio contratual através de alteração ou exclusão de cláusula” 

. contratual por parte de;revisão judicial: Também assevera que nos caso 
« em que forimpossível o restabelecimento do equilibrio anteriormente , 

existente a possibilidade de resolução do: contrato será admitida, 
dependendo do caso concreto. ' ” - 
O doutrinador Flávio Fartuce se: manifesta sobre, º tema. sem maiores 
delongas: 

“ Dessa forma e sem prejuizo de novos entendimentos 
doutrinários sobre o tema) a “importância da inovação esse ' 

L 

* “princípio'é grandiosa, uma vez que já. troúxe ao nosso sistéma 
eivil a idéia de abrandamento da força obrigatória dos contratos, 
afastando cláusulas que colidem com os preceitos de ordem 

pública e buscando a igualdade. substancial entre os 
negociantes. O seu principal enfoque é justamente equilibrar 

as relações jurídicas, sem preponderância de uma parte sobre 

a outra, resguardados os interesses do. grupo social também 

uas relações de direito privado.” (Função Social dos, Contratos: 

do Código ie Defesa do Consumidor ão Código Civil de 2002 / 
Flávio Tartucg —$ão Paulo: Editora Método, 2007, hágs. 244). 
A partir da análise acerca do caso em questão, se verificou que de fato 

existiu um abuso publicitário atinente à natureza desse tipo de negócio. 
bem como a má formação contéatual. Logo, nada mais lógico . considerar: ' 
que tais fatores devem ser determinantes para a revisão ou anulação das 
cláusulas insertas no contrato firmado. Isso porque se “torna, , 

“extremamente oneroso para todo e qualquer consuinidor vir a: "ser 3 

compelido de forma antinatural a arcar com ônus exeessivo c indevido' 
. quando se entender que os Tornecedorês de serviços pecaram 
” demasiadaméiite, É interêssante salientar. que a revisão de contratos 

não tem previsão a nível administrativo de Procon, tendo como um — 
dos seus requisitos caracterizados a apreciação por parte do Poder, 
Judiciário através da figurá do magistrado. competente. Porém, nada 

impede: que os membros do Parquet, os quais imjelam com fervorõsos 

“impetos. os direitos individúais, mediante a emissão de seus pareceres” 
administrativos. Em uma análise definitiva, sé constatou que: 1º) 
Desatenderam princípio fundamental especificado no artigo 4º, inciso” 

I. 2, Não dbservaram direito básico: elericado no artigo 6º, inciso NL   

3º) Utilizaram-se de prática abusiva especificada no artigo 39, inciso 1 
Iy, durante considerável lapso de tempo. 4º) Aplicou-sê no contrato” - 
uma cláusula eminentemente considerável leonina, nos moldes do ártigo * 

51, inciso IV (portanto, sujeita à revisão judicial). Concuiu- -Se, 

“igualmente, que as teclamadas não «teriam sequer se manifestado caso, O 

reclamante, num ato de “motivação e esperança, solicitasse a tutela 

“deste Órgão de Proteção e Defesa em momento oportuno. "- 
Definitivamente, a conduta da instituição bancátia e da previdência * 

privada fomentou gtave atronta aos- princípios du, dboa-fé“e da, é, 
“tranisparênicia, basilares do ordeiiamento juídico e Principalmente, das 

va 
relações de consumo. . - 

Se verificou, por partê da seclamada, ao longo : do processo 
administrativo, ; uma «postura esquiva 'e indiferente no; itocante à sua. 

« disponibilidade em fitmar, entendimento Tazoável acerea da situação e | 

assim, atender o pleito, sem prejuizos para ambas as partes. Ao não 
atender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, a, fomeécedora 

de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
do Consumidor. Em sede de defesa'escrita; limitou-se"a declarãr que a 
teclamadas agiram em perfeito cumprimento com o que era facultado 
em contrato firmado entre as partes. Mais à frente, na, sessão í re 

conciliatória; apenas feiterou"ês termos da contestação, e não, 
“estendendo nenhuma proposta de acordo ainda que sob ds apelos-deste | 

Douto. órgão. Sendo assim, não podem os fornecedorês de- sérviço - 

ignorar aleatoriamente os. dispositivos de ordem-pública e interesse  - 
sociál esculpidos pelo legislador constimerista ou ainda, invocar os j 

preceitos de direito civil-para justificar a legalidade de seus atos quando “a . 

firmados 'por instrumento contratual, especialmente quando se entender , 
que os mesmos foram pautados pela superioridade do interesse 

econômico, afastando-se assim da boa-fé objetiva que deveria ter — o 

. prevalecido. Apesar de ciênte de eventual sanção a ser aplicada, nenhuma  - 
das reclamadas quis assimilar, quaisquer argumentos; favoráveis db : 
consumidor, considerar o entendimento dos conciliadores,, ou mesmo, 
determinar uim resultado positivo para tal pleito. Constataram-se. sérios , 

“ vestígios de violação ao direito material da consumidora, logo, flagrante 

  

se reputa conduta infrativa contra as relações de cofisumos, Devem, e 
notadamente, seremr sancionada por condufa infrativa grave contra, as: Vs, 

relações de consumo. + : a 

HI — DA DECISÃO - Vo , ) ' 
De acordo tom o Decreto 2. 181/97; para à aplicação da penalidade, Ed 
deverão ser considérados os seguintes aspectos: as; "Circunstâncias | + 
ateriuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termôs do Co. 

- am. 24 daquele decreto. '. ' .. : 
-Dentré as côndições, atenuantes;, nos termos do Art, 25 deste mesmo — 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental - 
“para a consecução do fato; II - ser q infrator primário ell-tero. o 

infrator adotado as. providências pertinentes para minimizar: ou de - ' 

“ imediato” reparar os efeitos do, ato lesivo. , "oa vi Dao 

-No caso, às iniratoras não têm a favor de si nenhuma atenuante. | 

Quanto. às cifeunstâncias agravantes, nos termos, O Decreto em 
referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I- ser 

“o infrator reincidente; “H -ter o infrator, coniprovadamente, teometido a 

E prática infrativa para obter vantagens indevidas; MI - trazer à prática 

infrativa consegúências “danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 
IV -“deixar o infratór, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as . 

“providências. “para evitar ou mitigar s suas consequências; V-tero infrator oi 

, agido com dolo; VI - ocasionar a Prática infrativa dano coletivo ou ter 
- caráter Tepetitivo; VII = ter a prática infrativa ocorrido em detrimento" À 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 1. + 

de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas. ou não; VÍI-- 
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 gu-econômica da vitima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. - 4 o 
Assim, aplicam-se à SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO E AQ . 
BANCO BGN S/A as agravantes dos incisos L e IV; senão, vejamos: ' 

” conforme se constato em adálise neste: órgão, tal reclamada já foi 

. condenada por práticas infrativas às relações de consumo, o consumidor 
enirou em contato com a operadora para comunicar o” 'Tato, e esta não 

teve a preocupação & em solucionar o, problema e nem “nas possiveis - ' 

colisequências e prejuízos caso ião fosse resolvido; a : - . 
Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das . 1 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe o-artigo 28 

- dó mesmo 'decreto, a gravidade da, prática infrativa, a extensão do dano 

"causado aos consumidores, a vantagem auferida com à ato infrativo e, 
"a condição econômica do infrator, respeitados ! 105 parâmetros” ” 
estabelecidos.no parágrafo único do art. 57.da Lei nó 8.078, de 1990. 

“Assim, arbitramos, inicialménte, amulta em 500 (quinhentas) a 

 



  

N 

“* Intime-se a demandadá para, nos térmos do art. 
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UFIRCESs, tomanio Somo' parâmetro para aplicação do cálculo 5) 

tipo de. conduta que deve ser combatida concomitante com a 
não-inserção de cláusulas abusivas dessa “natureza nos 

contratos celebrados para o fim de empréstimo. 

Contudo, levando em: consideração as duas agravantes “aplicáveis ao 
caso e tendo em vista repercussão, do dano esusado a gama de 

. consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena, 
= será multiplicada por3 (três) o p 

DIANTE: DE TODO O EXPOSTO;, decido cominar sanção, 
pecuniária a SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO E AO BANCO 

BGN S/A no valor de 1.500 (mil e quinhentas) UFIRSCE, por 
“infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso JII, 39, inciso IV e 51, inciso 

- IV da Lei-nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe O art.56, inciso I ci » 
o art.57, $ único do CDC, c'é à súmula 1.01 da JURDECON. Ressalte- 

se-ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade 1 Fiscal de Referência do 

Ceará) corresponde | a R$ 2,4257. “ - 

41 da Lei 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o. recolhimento, 
po prezo de JÔ dias na CAÍXA Ecovdarica FEDERAL. Agência 

919. ALDEOTA, ce nº 23.291-8, OPERA “dl 6 ou se desejar aferecar 

Recurso Administrativo no prazo de Totdez) dão a 
- Tomando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se 'o' nome da 

empresa infratora no Cadastro de. Reclamações Fundamentadas, com 
publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as dêmais determinações 

" contidas nos árts, 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complemeniae 30/ 

02. , 

Não'sendo recolhido o, valor de multa no prazo de trínta- “dias, à inscreva- 
sé seu valor na “divida ativa do Estado do Ceará, para subsequente 

cobrariça executiva, ha Forma do art »29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. r a 
“Cumpra-se o dispósto no artigo 44 da lei 8.078/00 cominado com o 

“artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

, instalação do Oi Velox Com velocidade de-l Mega; que tal serviço foi . 

+ Intimem-se as 'infratoras «desta décisão administrativa, , 

- Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. - , R 

do presenté feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 
o DPDC do Ministério da Justiça, 1 : . 

Oficiem-se às reclamadas. Ko “ 

Fortaleza, 15 de março de 2010, . . 

Antônio Carlos Azevedo! Costa os 
Promotor de Justiça - : - 
2* Promotoria de Defesa do Consumidor |, a PR 

vo r: o ' t 
+ " PET e DV. - 
- h “ Ra - : * 

DECISÃO ADMINISTRATIVA os 
  

-v Processo Administrativo nº.:0109.019.747-7 
Reclamante: JOSÉ BENÍCIO DE SOUSA 
Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S.A 0. oa 
I- DO RELATÓRIO * 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. “JOSÉ BENÍCIO 

DE SOUSA em face da” empresa “de telefonia TELEMAR NORTE 

LESTE'S.A pelo fato destá negar-se cancelar as cobranças relativas aos 
meses 'de fevereiro e:março de'2009, por ter manifestado n vontade de 
cancelar o Serviço em momento pretérito. O reclamante alegou, 

- inicialmente, ter-sido titular do serviço à da empresa através. do Oi-Conta” 
Total 2, acessos: 85 8622-2272 e 85 ses 2272 (móveis), “85 3296 
2272 (fixo) « 85 518 6864 (velox) pela Franquia mensal no valor de R$ 
259,00 (duzentos e cinquenta e noyé reais),. porém relata que 

posteriormente teve de mudar de endereço; ocasião em que lhe foi 

gârantido que o serviço. de internet teria desempenho mais veloz. Depois - 

- de certo tempo, observou que o serviço começou a' apresentar problema 
em seu funcionamento, Imediatamente, estabeleceu contato com a - 
operadora, Tegistrado através dos inúmeros protocolos descritos na FA 

0109. 019.747-7, para relatar o ocorrido e resolver o problemas porém 
encontrou óbices em sua pretensão reparadora. Desta feita, compareceu, 

a este órgão de Proteção e, Defesa do Consúmidor requerendo a solução 

para é seu:problema, à saber: esclarecimentos sobre de tais cobranças é 
o imediato cancelamento destas: . 1 
.Notificada regularmente, a reclamada apresentou “seus esclarecimentos 

fl. 19.e'20), nó sentido de informar que: os acessos móveis foram 
cancelados; que o Oi Fixo 85 3296 2272 e o serviço Oi Velox identificado 
pelo número 85 518-6864 com velocidade de 1. Mega foram indicados - ) 
para compartilharem.dos beneficios do Oi Conta Total 2; que após a 
mudançã para .novo endereço sita 4-Rua Getúlio Vargas, nº 1627 — 

Parque “Santa Rosa foi realizada uma análise na rede extema do novo 
endereço e se, “constatou que não havia disponibilidade técnica para” a 

cancelado conforma, “solicitação: por- “Him, ressaltou que o Oi Velox é um   

beneficio disponibilizado através da adesão ao Plano Oi Conta Total e. 
está sujeito-a estudos de viabilidade técnica, motivo pelo qual, confirmou- 

«Se a procedência das cobranças referentes: à franquia mensal é has fatura, 
E “salientou ainda que a cláusula 3:17.2 “Em hipótese alguma será concedido 

qualquêr tipo de desconto aos serviços contratados pelo cliente na 

“promoção”; concluindo que após analise em seu histórico de serviçós , 
não foi identificada qualquer irregularidade no valor apontado na fatura 

“ do mês-de Março.2009, referente a-taxa de reinstalação, razão pela. 
- qual não-cabem ajustes. +". Ford 

Em audiênéia dêsignada para o dia 24.07.2009, as partes refamante é 
reclamada compareceram 1 presente sessão conciliatória. A reclamante 
novamente reafirmou os termos da exordial, informándo que contratou” 
o plano Oi Conta Tótal pelo valor mensal de R$ 259,00 (duzentos e a 
cingienta € nove reais) abrangendo linha fixa; móvel e.internet, 
“Informou que em virmude de não estar satisfeito-com o plano, .pelofato. ” 
da internet não alcançar à velocidade oferecida, “soligitou o cancelamento 
do plano: em 15.01:2009, todavia foi cobrado indevidamente Por, meio 
de uma fatura no valor de “R$ 291,77 (duzentos e nóvenfa e um feais e |, 
setenta e sete centavos), declira, que, não reconhece tal cobrânça já que |. 

« não estava mais utilizando o sérviço de internet. Logo, novamente, “Eu 
+ dessa vez diinte de representante da reclamadá, requereuro reajuste da 

fatura com vencimento para 07.02.2009. A parte reclamada, através . 

do Sr. Clemilson Sales Cassiano, anexou defesa escrita aos. autos € 
informou que os acessos móveis 85 8622 2272.e 85 8865 2272; que 

“estavam habilitados no plano Oi Conta Total foram cancelados, por 
solicitação do consumidor. Informou quê o serviço Velox é um beneficio 

disponibilizado através, da adesão ao plano em questão, não se devendo, - 

portanto, falar acerca de redjuste de valores un fatura por nãô. utilização 

do-serviço Velox* Também acrescentou que a cobrança será mantida, 
tendo em vista que foram realizadas ligações no periodo de 23.12.2009 
a 23.01.2009, concluindo qué 'existe uma, proposta de parcelamento do. 
débito. Nesse momento, o consumidor se manifestou e afirmou não 
aceitar não tal proposta de parcelamento e as explicações da parte 

. reclamada, informando que no ato da contratação do plano são foi 
informado que o sérviço Velox seria um beneficio do plano,: tendo, 

inclusive, sido concedido, um desconto em uma fatura mensal anterior 
devido à â suspensão na prestação do serviço. Apesar de ter sido estimulado 

ao.máximo ao acordo de vontades, este 1 não foi firmado. ? 
É o Relatório em. síntese, : ar ços 

. E = DO DIREITO | : NR 
O Programa Estadual de” Proteção e Defesa do Consumidor — DECON- 

“ CE; órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 
Proteção e Delesa do, Consumidor — SNDC, ériado no: âmbito das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor -do Estado do Ceará, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica 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 nô art. I8, “parágrafo primeiro do, 

“a 

N 

.», 

ta 

Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir a = 

matéria e aplicar' sanções. administrativas; intrínsgcas as um ções 

- ministeriais. o - + -. 

- percebe ser mais um caso de problemas na prestação dos serviços 
, relaciónados às operadoras de telefoniá móvel. Preliminarmente; 

cumpre ressaltar que o reclamante goza, de condição privilegiada de 
“consumidor, e, portanto, faz juz à suas, prerrogativas (proteção máxima) 
quanto 'todo fipo-de operação tida como duvidosa, logo, mais especial 

e diferenciado deverá ser o seu tratamento, segundo estabelece o a. E A 

inciso ldo CDC. Oo : 
Art. 4º A “Política Nacional das Relações de Cónsumo tem por 

“objetivo 0 atendimento das necessidades dos consumidores, 0, 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses 'cconômicos, a melhoria da sun iqualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de” consumo, 

atendidos os seguintes. princípios: - ' 

  

Abd anilisar os autos do processo administrativo aqui forniulado, se, 

1 - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no o 

mercado de consumo; < - 

Acêrca da consideração da vulnerabilidade nos esclarecé Antônio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar 0 livro. de Paúlo Valério Dal Paí' 
Moraes: .. ul : : 

“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 “disétplina jurídica - Ms :) A 

+
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- compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto: 
conhecimento do Direito do consumidor e para a' aplicação da 

tei; de qualquer lei, que se ponha-á salvaguardar o consumidor”, 
MORAES, Parlo Valério Dal Pai. Código: dé defesa do 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na. 
publicidade,-nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

Sintese, 1999. - + 

Da mesma forma, a operadora de telefonia não observou" um direito 

básico que torna fundamental a fruição e regulação do serviço de 
telecomunicações, desde o mais simples até “o mais complexo. Segundo 
a Lei 8.078/90, 0 quesito proteção ampla &pressuposto de validade de 

qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de: 
suas prestações. Decorre de princípio basilar, no caso, o princípio da 

boa-fé objetiva na relação de consumo, o qual rege o momênto pré- 
contratual (início da oferta). Seguindo tal raciocínio, torna-se implícito - 
que bem antes da momento da efetiva contratação do serviço deve-se 

“ter em mente que qualquer: aplicação de método qomercial coercitivo 

ou utilização de, prática abusiva deverá ser vedada & será estendido o 
direito de proteção, se configurando como requisito essencial que trai. 

segurança jurídica às relações civis, Entende-se que nas ocasiões em que 

este direito não é observado di fórma como deveria, cabe ao consumidor, 
ou seja, a parte contratante, litigar' diretamente contra tal fato, Já que ' 
fere o requisito de'veracidade - “intrínseco núma relação de cotisumo. 

Conséguentemente, tais situações estão imbuidas de altas doses de 
insegurança Jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante 

aos serviços de telefonia, cuja fruição muitas vezes se dá de forma 
aleatória e sem qualquer tipo de segurança, Ao ter.se valido de conduta 

' 
abusiva durante o transcorrer do processo administrativo, 5 empresa 

reclamada infringiu o art, 6º, inciso IV do CDC: * 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: " 

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abmsiva, métodos " 
  

* comercinis coercitivos ou desleais, bem como contra pr ráticis e   
cláusulas. abusivas. impostas no fornecimento de prodútos e 

serviços, , 
  

Reforçando o argumento da boa-fé nas relações de consumo, o mestre ; 
t 

Humberto Theodoro Júnior assevera: 1" 
“A boa-fé objetiva não é outra “coisa senão o velho princípio da 
lealdade contratual com nova roupagem. Assim pode-se dizer 
que a boa-fé como princípio de comportamento contratual 

objetivo “não admite condutas que contrariem o mandamento, 
de-agir com lealdade e correção, pois assim se estará a atingir * 

a função social que lhe é cometida” *, (Direitos do Consumidor/ 

Humberto Theoioro Júnior — 6, cd. Ver., atual. e ampl. — Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2009, pág. 24). . : - 

Por fim, restou caracterizada de forma incisiva a utilização de prática 
abusiva, variáveis, previstas e vedadas pelo legislador. pela grande 

capacidade de cercear o direito material do consumidor ou mesmo, 
viciar a autonomia da vontade da parte vulnerável da. relação, ainda que 

muitas vezes de forma sutil e descompromissada aos olhos desatentos 
da coletividade. Nesse caso, a empresa reclamada infringiu o art. Eua 
incisos II, IV e V do CDC, ipsis filteris: .. e 1 

Art 39. É vedado ao for 'necedor, de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: . 

II — recusar atendimento, às demandas dos consumidores, na: 

exata medida de suas disponibilidades' de estoque e, ainda, de 

conformidade com os usos e costumes; ' 

IV = prevalecer-se de fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde conhecimento ou condição 

social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; 

V — exigi? do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 
Interessante se fáz tecer algumas considerações no.caso sub ccuti, uma 
vez que existem' fories elementos que tipificam a responsabilidâde da 
empresa de telefonia reclamada. Segundo o que foi apurado, o reclamante 

era usuário dá plano Oi Conita Total mediante a utilização de linha fixa, 
móvel e acesso, a intemet“Velox, tendo precisado mudar de endereço, * 
por interesses pertinentes unicamente à sua pessoa. Nessê interim,* 

entrou em contato com a operadora para saber se no novo endereço 
. seria possivel a utilização do serviço de internet, momento em gue | lhe 1 
.foi assegurado de que seria possível de ser atendida tal pedido. e mais, que 

a velocidade do serviço cliegaria a 1 Mega: Logo, o consumidor começou “ 

a, observar que o. prometido não fora cumprido, tendo sido justificado 

pela própria operadora que no novo endereço não existia viabilidade ” 
técnica para a velocidade pretendida, Adiante, o consumidor solicitou o 
cancelamento do plano, porém adveio em sua residência uma fatura de 

elevador valor, de R$ 291,77 (duzentos. e-noventa e nove reais e. 
setenta e sete centavos), tendo entrando em contato para regularizar 
sua situação, porém tal fato não.se concretizou.”   

Denota-sg dos'autos que a operadorá: de telefonia “figurou como à maior - 

responsável pelo. infortúnio do consumidor, já que cabe'a sua pessoa, 
dentre outros, o dever de oferecer um serviço. seguro, e sem “qualquer, 
espécie de mecanismos cóercilivos ou" desleais que venham acarretar 
em danó para o consumidor. A empresa reclamada, ao invés de ter 

tentado considerar os. argumentos do consumidor e reconhecer sua » 

conduta errônea até aquele momento, ainda assim optou por sustentar 
«até o último momento da sessão cônciliatória. que as cobranças eram 
legítimas. É importante à destacar e trazer á tona que O papel das'empresas- 
também é o de fomentar a ordem econômica e estender, os seus serviços 

a gama de consumidores que deles esperam € dependem, loga, devem - 
“ obrigaloriamente dispor de entendimentos g posicionamentos que as 

façam perceber que muitas: vêzestogorrem erros tocedimentais : P q P , 
sistêmicos ou mesmo humanos; fato. notoriamente visível no presente 

contexto. Dessa forma, é- extremamente pneroso para todo e qualquer 

consumidor a ser compelido, de forma- antinatural; a arcar, «eg obrigação * 

indevida quando sê, verificar que. o fornecedor nãó afentou para 65 ” 
limites de sua responsabilidade na prestação do serviço: Não obstante, 
tal inobservância fomenta diaçiamente uma afronta aos princípios da 
boa-fé e da transparênciá, basilares do ordenamento jurídico e 

principalmente, das relações de consumo. Ve 

Ademais, também pecou pela infringência legal dos dispositivos 

normativos da Lei 8.078. 90, já que não só desconsiderôu a vulnerabilidade * 
do consumidor de forma desmedida, mas também não zelou pela 

manifestação do direito à ampla. «proteção e por fim, incidiu em práticas 
«abusivas. Tais práticas infrativas foram consideradas graves, já que em 
momento algum houve um respeito à normatização estabelecida pelo 

legislador ordinário do CDC. A operadora de telefonia responde * + 

objetivamente pelos erros na prestação dos serviços, de maneira que as 

decisões judiciais reforçam esse tipo de entendimento. Nesse sentido, o 
julgamento do Recurso 1632220051 BA 1632-2/2005-1, no-Tribunal 
de Justiça da Bahia: - Conforme se vê por parte da reclamada ao longo-- 

do processo administrativo instaurado a todo tempo houve a prevalência 

de uma postura esquiva é indifererte no tocante.à sua disponibilidade : 
em firmar enteridimento razoável acerca da situação e assim, atender o 
pleito, sem 'prejuízos para ambas as!partcs, principalmerite” para si. AO 

não atender a tentativa pacifi iça de resolução contilintória; a fornecedora 

de serviços descumpriu- visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor e não: considerou sequer haver sido | responsável pelos 
fatos que acarretaram no dano do consumidor. Diante: de tais, 

considerações, pão pode o fornecedor de serviços ignorar 
aleatoriamente os dispositivos de órdem pública e interesse social 

esculpidos pelo legislador consumerista. Este Órgão de Proteção e Defesa 
deve 5 sempre pautar pela estrita observância dos princípios esculpidos 

no microssistema cosumerista, a exemplo daquele que reconhece a, 

vulnerabilidade do consumidor e daquele que prima pela responsabilidade o 
'do fornecedor de serviços quando for venificada falha na prestação do ' 

serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de ciente de 
eventual sanção a ser aplicada, a operadora | de telefonia. reclamada não 

quis assimilar os argumentos da consumidora ou mesmo reconsiderar 
seu entendimento: Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito 
materiál da consumidora, logo, flagrante se reputa « conduta infrátiva, 
contra as relações de consumos. Deve a operadora de telefonia, 

notadamente, ser sancionada por conduta infrátiva contra as.relações * 

de consumo. . , “ 

“MI - DA DECISÃO Ú a 1 « 

De acordo com o Decreto 2, 181/97, , para à 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. is Ro 
Dentre as condições atenhantes; nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do-infrator não ter sido fundamental 

para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e HI- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
“imediato reparar os efeitos do ato lesivo, 
“No-caso, a infratora não tem a favor de si nehuma atenuante. ve 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos q Decreto em 

referência dispõe, no seu art. 26, que se constitiem agravantes: 1 - ser 

o infrator. reincidente; II - ter'o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa 5 para obter vantagens indevidas; 'I - trazer a prática *, 
Y 

infrativa consequências 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 conseguências; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar-a prática infiativa dano coletivo ou ter * 
caráter repétitivo: VII -ter a prática infrativa ocorrido em detrimento " 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiência fisica, mental ou sensorial, interditadas cu não: VIII - 

Los 
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dissimular-se a “natureza ilícita: do ato ou atividade; IX E- sera “conduta. 

infrativa praticada aproveitando-se o ififrator de grave crise. econômica 

vu.da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ninda, por 
ocasião de calamidade, 
Assim, aplica-se ao TELEMAR NORTE LESTE 5. A. as agravantes dos 
“incisos 1 e IV; senão, Vejamos: conforme 'se constatou em análise neste - 

órgio; tal reclamada j já foi condenada por práticas infrativas às relações 

comunicar 6 6 fato, e esta hão teve a preocupação em soluciónar O 
problema e nem nas possíveis consequências e Prejuízos caso não fosse 
resolvido; - 
Para mensurar o'quantum, levamôs: em consideração, “além das 
circunstântias aténuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 

“ do mesmo decreto, a gravidade-da prática infrativa, a extensão do “dano 
causado 20s consumidores, a vantagem auferida com O ato infrativo e 
a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

a estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa” em'500 (quinhentas) 
| UFIRCES, levando em cónsideração as inúmeras, "sltuações 

- repetitivas que se originam diariamente a esse respeito nos: 

, inúmer os órgãos de defesa do consumidor, -. a 

A Contudo, “eyando em' consideração as duas agravantes aplicáveis ao” 
caso e lendo-em vista repercussão do.dano causado a gama. de 

  

consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, ] pena há 

- será multiplicada por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 
+ pecuniária à TELEMAR NORTE LESTE -S.A. no valor de 1.500 

(mil e quinhentas). UFIRCES, por infração nos. artigos: 4º, incisô 1, 

6º, inciso TV e 39, inciso V da, Lei nº 8.078/90, com fulerôno que dispõe . 
. -- o art.56f inciso I, cc o art57, & único do CDC, cic a súmulo n.01 da 

+ JURDECON. Informo ainda, que,o valor atualsda UFIRCE (Unidade 
Fiscal de Referência do Ceará) corresponde, a R$ 2,4257. A 

- Intime-se a demandada 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 

9719. ALDEOTA, cig 11º 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se deséjar aferecer 

Recurso Administrativo dentro do prazo de 30 (dez) dias. e 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da | 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com. 

«publicação no Diário da “Justiça, eumprindo-se as demais determinações 

“contidas nos arts. 2, M e seguintes da Lei Estadual Complementar 30% 
2 
Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 
sê seu valor na divida ativa do Estado do Centá, para subsequente” 
cobrança executiva, na forma do art; 29, -da Lei Estadual Complementar 

vo, 30/2002. AR ro testar 
-. Cumpra-se o disposto no artigo aa da lei 8. 078/90 cominado com o 

* “aitigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC. do Ministério da Justiça: 4 
Intime-se a infratora desta decisão adiministrativa. : o 

Oficie-se à reclamada. 

Registre-se. Publique-se. Cimpra-se, 
Fortaleza, 08 de março. de 2010. , 

ao Antônio Carlos Azevedo Costa la 

“ Promotor de Justiça A , 
ii. 02 Promotoria de Defesa do Consumidor - 

  

  

' 

” “DECISÃO ADMINISTRATIVA ; 

“*. Processo Administrativo-nº.,0109-019.864-9 " 
- Reclamante: LARISSA CITO ALENCAR — 

ACIONAR DE MOTRA ALENCAR . : 
Reclamado: BANCÓ REAL ABN AMRO SIA — 
L- DO RELATÓRIO 

. Procedimento administrativo instaurado pelo Sra. LARISSA cito 
ALENCAR em face da reclamada BANCO ABN AMRO S/A com o 

+ propósito.de explicitar os termos da cobrança a qual era submetida ao 

= mesmo lempo em que deseja cancelar a antiga conta de sua titularidade. 

Procurador: 

' A reclamante alegou, inicialmente têr celebrado acordo de quitação de. 
débito referente à cartão de crédito, porém observou que o banco não 

estava considerando os válores repassados da forma adequada. 
Posteriormente, tentou obter esclarecimentos e resolver de forma menos 

- oherosa com a reclamada, mas não logrou êxito. Desta feita, compareceu 

+ “4 a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo a solução 
Ver para o seu problema, a saber: esclarecimêntos sobre à situação, a 

restituição do valor que entendê ser devido e 0 “enncelamento da conta 

e do cartão respectivo. + 
r , r 

' . “ . aa 

de consumo; a consumidor - entrou em contato “com a: operadora. para o 

  

Notificada regularmente em seu endereço, a instituição bancária 
í apresentou defesa escrita (fls. 18-22) e atacou o mérito da cáúsã. 

* Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, ' 

+ 

, Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir a” 

* Analisando inicialmente "os fatos “dglineadores. da demanda, se consiata 

Em audiência designada para 9 dia 19.06. 2009, a parte. reclamante 

compareceu e réitérou a exordial, porém a parte reclamada não 

compareceu, conforme certidão lavrada pela conciliadora Giselle Santos 

. de Mesquita (fl. 31). 
1 

+. a N - 
te . 1 É o Relatório em sintese: 

-DO DIREITO ro 
Q.Programa- Estadual de Proteção e Defesa do Consniidor— DECON- 
CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no âmbito, das 

com O fim precípuo' de coordenar; a Política do, Sistema Estadual de, 
Proteção e Defesa do “Consumidor, com competência, atribuições e. 

atuação administrativa em todaia área. do estado do Ceará, conferidas 

pela: Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002; com 
previsão nas Constiuições. Federal & Estadual, Lei 8.078, de Il'de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do: 
parágrafo: único do art. 56 do CDC, eo art. 18, “parágrafo primeiro do 

matéria e aplicar sanções administrativas. 4 

ser: mais um caso dos serviços 1 relacionados à: - liberação de crédito pára. 

pessoa física. Em virtude disso; deve-se ter.em mente que máxima . 
proteção tem de ser estendida ao consimidor, pois confórme estabelece” 
o art. 4º, inciso 1 do CDC, déve ser adatado o seguinte princípio 

fundamental: ' - ; 

Art; 4º A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 2 |. 
respeito à sua dignidade, saúde c segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a mejhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,: 

atendidos os seguintes princípios: , - 

I - reconhecimento da vulnerabilidade "do: consumidor: "no 

mercado de consumo; ' 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 
Herman, V. Benjamin s ao prefaciar o livro .de Paulo Valério Dal Pai. 

Moraes: . - 
“O princípio dá vulnerabilidade representa a peça 

  

Tundamentai no mosaico jurídico que denominamos Direito 

do Consumidor.-É lícito até dizer que a vulnerabilidade é 0, 

ponto de partida de toda'a Teoria Geral dessa nova disciplina 
jurídica (...) À compreensão do principio, 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: Sintese, 1999, “ * , 

Da mesma forma, a instituição baricária não observou um direito básico 
que torna fundamêntal a liberação de todo e qualquer serviço financeiro, .- 

. desde o mais simples até o inais complexo. Segundo à Lei 8.078/90, o 
“quesito informação é pressuposto de validade de qualquer relação que 

beneficie consumidor e fornecedor, à medida-de suas prestações. Decorie 

de princípio basilar, no caso, o princípio da transparência, o qual rege 

ER ynomento pré-contratual Cinício “da oferta & apresentação do serviço). 

Sendo assim torna-se fica que bêm antes do momento da efetiva 

“contratação do serviço se deve observar que qualquer informação sobre 
a naturéza daquele contrato que está a sc originar configura-se como 

requisito essencial que traz segurança jurídica ás/relações civis e mais, 

proteção ao consumidor, Entende-se que nas ocasiões em que este 
direito não é observado da forma como deveria, cabe ao consumidor, 

ou seja, a parte contratante, litigar diretamente contra tal-fáto, já"que : 
fere o requisito de veracidade ihtrinseco numa relação -de consumo, 
Consequentemente,* tais situações estão imbuídas de-altas” doses) dê: 

insegurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante 

aos contratos aqui discutidos. Ao não elucidar os termos exatos das- 
obrigações que fez o reclamante contrair, o banco reclamado infringiu 

o art. 6º, inciso lido CDC; . ' 
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

HI - à informação adequada e clara'sobre os diferentes 
e serviços, com especificacão correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, hem como sobre 
Os riscos ue “apresentem. to AS Fm 

Reforçando esse “argumento leciona Sérgio Cavalictt Filho, 20 mesmo 
tempo “em que consiste inclúsive em um dever por parte do fornecedor: . 

    
  

  

““Destarte, além de informar, ao consumidor (dever de informar) 
= 
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.e de eselarecê- lo (dever de esclarecer) tem o fornecedor 
especialista, diante de um consumidor. ão especialista, o dever 

“de aconselhá-lo e orientá- lo (dever de aconselhamento), o que . 

significa dotar -à consumidor de tódas' as informações e 
indicações necessárias, bem assim, à posição crítica do 

especialista; para que possa escolher entre'as diversas opções 

que se lhe apresentam.” FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa 

de Direito do Consumidor. São Paulo: Átlas, 2008, pig. 84). 
Ponto crucial da demanda sujeita a análise: a maneira pela qual a cobrança + 
de valores indetenminados se deu de forma desatenta e' desprovida do . 
minimo de cuidado-no ato da formalização do-débito, tendo se 

vislumbrado uma sucessão de atos desgrdenados mediante procédimento . 
em que o aceso à informação não se vislumbrou plenamente. Seguindo 
essa linha dé raciocinio, se verifica que o reclamante foi lesado em seu 
direito material pelo fato do serviço não”ter sido oferecido com a 
segurança devida e sob esse prisma, ter se confi tgurado um dano cristalino 

à, consumidora incaúta. Tipificou, portanto, a hipótese -dorartigo 14; + 
Art. 1d. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pelã reparação dos danos causados aos -* 
consumidores por defeitos relativos ' à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou Jnadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (grifos nossos) o 

Após não ter informado em momento oportuno. sobre as nuances dos 
débito, a reclamada também: se valeu de prática abusiva, constantes 
previstas no ordenamento consumerista que devem ser “vedadas não só 

pelo forte teor de abusividade que trazem em seu bojo, mas também por 
viciarem a autonomia da vontade” do consumidor, ainda que muitas 
vezes de forma sutil e destompromissada aos olhos desatentos da 

coletividade. Nesse caso, a instituição reclamada infringiu o aft, 39, 
inciso V do CDC, ipsis literis: Cs , : 
Art. 39. É vedado au fornecedor desprodutos ou serviços, dentre, 

outras. práticas abusivas: * 1 

- V— exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
A doutrina de Sérgio: Cavalieri Filho novamente é É certeira em sua 

reflexão acerca da matéria « define taxativamente que:. . 

“ O lucro é permitido e primordial numa economia capitalista, 
mas não pode transbordar para o abuso, para a exploração dos 

consumidores, sobretudo dos mais incautos.” FILHO, Sérgio” NE 

Cavalieri. Programa de Direito do Constimidor. São Paulo: 

Atlas, 2008, pág. 138, - o 
, « 

o , nua “a ; 7 De seu múnus tecer algumas considerações sobre o caso sub oculi,e 
. tendo em vista ser assunto recorrente neste órgão e.que por si só, deixa 
muitas dúvidas ainda em tomo da real possibilidade dós consumidores 

" rediscutirem os tenhos' dos diversos acordos que objetivam a quitação 
dos débitos, sejam estes derivados de cheque especial, cartão de crédito - 

“ou mesmo; empréstimo em cônta corrente. Através de manifestação, a - 
instituição reclamada explicitou os termos: da plausibilidade legal das 
cobranças relacionadas à tarifa do pacote de serviços contratado, 
esclarecendo diversos pontos eu até então não foram repassados para a 

figura da consumidora: Nessa mesma defesa, o banco-declarou que o. 
acordo referente ao cheque especial foi quitado definitivamente em 

22.01.2009 e que o foco da cobrança a partir: daquele momento dizia 

respeito ao acordo referente ao, uso do cartão de crédito, , formalizado 

em 4 (quatro) parcelas de R$ 250, do (duzentos e cinquenta reais). 

Concomitanteinente, respaldou sua- conduta a partir das circulares e 

resoluções do Conselho” Monetário Nacional com o fito de 
- Sescarmeterizar qualquer tipo de Conduta que- comprometa a boa-fé de : 
“seus atos. Ao termino, “declara que a consumidora receberá. as informações 

- em uma correspondência “enviada ao seu endereço. 

Os serviços financeiros em comento se destacam pela extrema facilidade 
com que o consumidor é levado a: contratar, tendo/em vista que é a 

partir da liberação de créditos que este adquire outros: bens e serviços, 
Entretanto, os consumidores titulares dessertipo de serviço devem 
obrigatoriamente, dispor de determinadas medidas -protetivas a nível 
administrativo ou judicial, especificamente pelo tipo de propaganda 
feitã nã. oferta e aquisição do crédito. As instituições financeiras ainda 

não disponibilizaram um arcabouço de informações rebuscadas aquela 
“gama de consumidores que por essa modalidade de contratação, em 
especial, "não alertam para o perigo do superendividamento. Tais ,* 
siluações, por não serem casos isolados (pelo contrário), nos fazem 

supor que esse tipo de inobservância não & puramente acidental e, sim, 
Juma estratégia deliberada como fim de lesar diversos consumidores que, 

« OPtam.por. contratar es diversos serviços: cheque especial, Cartão de 

“crédito, empréstimo em CDC. Tais propagandas-têm estímulos mbitas 
vezes subliminares. as quais afetam -uma' coletividade que ainda é 

predominantemente hipossuficiente, diante deum banco e muitas"vezes, 
, ta 

  

. desavisada. Tendo isso em mente; é lógico concluir que um négócio 

contratual o “qual tenha por objeto a liberação de serviço tão essencial 

ao público tal qua! a circulação -do crédito pode à deve ser tutelado da 
forma mais especial possivel. . “a 
O mestre Humberto Theodoro Júnior já anunciou seu 'entendimento. no * 

tocante ao tipo de tutela que' deve' ser estendida nesses (casos, fazendo : 
ainda menção ao posicionamento do STF; ' : 
“É importante ressaltar que a qualidade de consumidor, para 
efeito de se beneficiar da proteção das leis consumeristas, 
aplica-se indistintamente. a todo cliente. do sistema bancário, ' 

. seja ele tomador de empréstimo, correntista ow.aplicador, de: 

capital, 

Federal: 1 — As instituições financeiras. estão todas elas, alcançadas - 

pela incidencia das normas véiculdas pelo Código de Defesa do. 
Consumidor. 2 — “Consumidor” para os efeitos do Código de Defesa do 
Consumidor, é toda pessoa fisica, jurídica que utiliza, como destinatário 4 

“ final atividade bancária, financeira,e, de crédito (grifamos)” STF, -, 
Pleno. Edcl na Adin nº 2. 591/DF, Rel. pf ac. Min. Eros Grau, nc, 
De 12.12.2006, DJU 13.04.2007, p. 83. JÚNIOR, Humberto 

* Theodoro - 6. ed. Ver, atual. é ampl. — Rio de Jadeiro: Forense, 

2009, págs. 494 e 495). q . 
Nesse sentido, algumas conclusões devem ser feitas com 0 propósito de -. 

-chegar a um denominador comum. De fato, o cumprimento da obrigação 
“de pagamento é devido ao consumidor, porém tal obrigação deve ser 

- delimitada da forma: adequada, sob risco deste incorrer em erros' por 
falta de informação e comprometimento das instituições financeiras 
naciónais. A partir da análise aterca do caso em questão, se verificou 

que de fato existiu uma inobservância. acerca da conduta do banco, 
, especificamente no tocante ao correto repasse da informação eda 
* prática duvidosa usada quando da cobrança do débito originário do. 

cartão de crédito. Lógo, nada mais lógico consideiar que tais fatores 
dévem sér' determinantes para.a mudança de postura, da instituição 

reclamada. Isso porque se torna extremamente oneroso para todo e * 
qualquer consumidor vir a ser compelido de forma antinatural a arcar 

com ônus excessivo quando se entender que os forhceedores de serviços 
pecaram demasiadamente e pior, excederam os limites dé sua autoridade. 

É interessante salientar que o direito básico da informação bem, cômo 

a vedação das práticas abusivas:deve ser feita por controle administrativo 
de Procon, tendo como um: dos seus:requisitos caracterizados à 

constatação por parte de qualquer membro do Parquet. Isso porque - 

- natla os impede de tutelár com fervorosos  impétós os:direitos de uma 
coletividade mediante a emissão “de seus pareceres administrativos. Em 

uma análise definitiva, se constatou que: 1º) Desaterideu. princípio “ 
fundamental especificado no artigo.4º, inciso 1. 2º) Não observou direito 
básico elencado nó artigo 6º, inciso IH. 3º) Utilizou-se de prática abusiva 
especifi eada no artigo 39, inciso V, durante considerável lapso dé tempo. 

Concluiu-se, igualmente, - que a reclamadas não teria sequer se manifestado 
caso o reclamante, num- ato de motivação e esperança, solicitasse a 

tutela deste Órgão de Proteção e Defesa em momeénto oporhine. . 
Definitivamente, a, condutalda instituição bancária fomentou grave 
afronta aos, “princípios da boa-fé. e da transparêncian.basilares do 

ordenamento jurídico e principalmente, das relações de consumo, no 
Se verificou, por” parte da reclamada, ao tongo do processo 

administrativo, uma postura esquiva e indiferente nº tocante à sua 
dispônibilidade- em firmar entendimento razoável acerca da situação e 

assim, atender o pleito, sem prejuizos para ambas as partes. Ao não 

atender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, a fornecedora' 
de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor. Em sede de defesa escrita, limitou-se : a declarar que a 
* Teclainiada agiu em perfeito cumprimento com o que era facultado a . 

a partir, das normas do Banco Central, explicando os motivos da inscrição 

do nome da consumidora no cadastro de proteção, ao crédito bem como 
. dando os detalhes acerca dã cobrança da tarifa e dó dcordo que se fizera 

para quitar o seu acâmulo, Mais à frente, não compareceu'na sessão 
conciliatória, logo, não estendeu nenhunia próposta de acordo. Sendo 

“assim, não podem os, fornecedores de serviços, a exemplo dos bancos : 
nacionais, ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordém pública e - 

- interesse social esculpidos pelo legislador consumerista ou ainda, invocar 

“os preceitos de direito civil para "justificar a legalidade de seus atos 

--quando firmados por manifestação bilateral prévia. Apesar de ciente-de 
eventual sanção al ser aplicada, o bancó reclamado não tentou assimilar 
quaisquer argumentos favoráveis ao 'consumidor, considerar o- - 

«entendimento dos conciliadores, ou mesmo, determinar um resultado ,) 

positivo para tal pleito. Constataram-se sérios»vestígios « de violação ao 
. direito material da consumidora, logo, flagrante se reputa conduta, 

: infrativa contra as relações de consumos. Deve, notadamente, ser 

sancionada por conduta, infrativa grave contra as relações de consumo.   
f . ro . 4 Cote 2. 

conforme restou assentado pelo Supremo Tribunal, 
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- estabelecidos no parágrafo único do"art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 

* - não- inserção de dlángulas “abusivas 

z 

he a 

i “. 4 * 
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- 1ERE 
      

LI — DA DECISÃO , o 
De acordo com o Decreto 2. 181/97, para a aplicação, da penalidade; 
deverão ser cónsiderados. os seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes e agravantes; e 05 antecedentes do infrator, nos témos do 

art, 24 daquele decreto, , . Pat 
* Dentre as. condições atenviantes, "nos termos do. Art. 25 deste mesmo |. 
“decreto, enumera-se: I - a ação do infrator não ter sido Tindamental 

. para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e III- ter o, 
infrator adotado as providências pertinentes” para minimizar: ou de 
imediato reparar os efeitos do ato, lesivo. bed “o 

Norcaso, a infratora não tem a favor de si nenhuma atenuante, N 
Quanto às circúnstâncias agravantes, nos termos o Decreto em * 

referência dispõe, do seu drt.. 26, qué se constituem agravantes! I - ser 

o infrator reincidente; 11 -“tér o infrator, comprovadamente, cometido, 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; II .- trazer a prática 
: infrativa consegilências dinosis 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 consegilências, 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 mênor de dezóito 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; DX - sera conduta 

. infrativa praticada aproveitando-se o infrator dé grave crise econômica . 
ou da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, «ainda, , POr 
ocasião de-calamidade, : 
Assim, aplicam- se à AU BANCO REAL ABN. AMRO S/A as 
“agravantes dos incisos 1 e IV; senão, vejamos: conforme se constatou 
em análise neste'órgão, tal reclamada já foi condenada por práticas 
infrativas às Jelações de consumo; 0 consumidor entrou em contato 

“coma operadora para comúnicar o fato, 'e esta não'teve a preocupação 

em solucionar o problema, e nem nas possiveis consequências e prejuízos 

caso não fosse resolvido; Jo. ; 

Para mensurar o “quantum, levamos em consideração, além das - 

circunstâncias atenuantes e! “agravantes, conforme dispõe o artigo 28 

" do mesmo decrcto, à gravidade da prátia infrativa, à extensão" do dano 
causado aos consumidores, a vantagem aúferida com o ato infrativo e 

a condição econômica'do infrator, respeitados os parâmetros * 

Assim,-arbitramos, inicialmente, a multa em 500 (quinhentas) 

UFIRCES, tomando como parâmetro para aplicação do cálculo o 
tipo de condutã que deve-ser, combatida concomitante com a 

dessa uatureza nos. 

contratos celebrados para o fim de empréstimo. 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 

. caso é tendo em vista sepercussão do dano eausado a gama de, 

“consumidores que "se reconhecem” como vitimas dessas práticas; a pena 
será multiplicada por:3 (três). 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a BANCO REAL ABN 'AMRO S/A norvalor de 1. 500- 
Gmil e quinhentas) UFIRSCE, por infração aos, Aítigos: As inciso I, 

- 6º, inciso III e 39,inciso V da Lei nº 8.078/90, com fulcro nb que dispõe 
- o art.56, inciso 1, c/c o art.57; 8 único do CDC, c/c a súmula n.0] da 

JURDECON. Ressalte-sê ainda, que 0 valor atual da UFIRCE (Unidade: 
Fiscal de Referência do Ceará) correspinde a R$ 2,4257; 
Intime-se a demandada para, nos termos do” art. 

Complementar nº 30, de 26-de “julho de 2002, efetuar o cecolhimento” 

919- ALDEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar q, afprecer 
Recurso Administrativo no prazo de I0rdez) dias. 

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 às demais determinações 

contidas nosaris. 27,,34 € seguintes da Lei Estadual Complementar 30/, 

  

41 da” Lei - 

”- mo prazo de JO dias ne CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência o 

Antônio Carlos Azevedo Costa 
Promotor de Justiça: . ” 

- 2º Promotoria de Defesa do Consumidor 
' í a 

“ “ ' » 

4 "+ DECISÃO ADMINISTRATIVA - . 
Processo Administrativo nº. 0109.019.916-9' . o. 

Reclamante: KELLEN PAIVA FERNON Coe 
Reclaniado! ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA. 
(TOK & ESTOK) - 1- ' 
L- DO RELATÓRIO - . , 

Procedimento administrativo instaurado pelo Sra. KELLEN PAIVA » 
« FERNON em face da reclamada ESTOK COMÉRCIO E' 

REPRESENTAÇÕES LTDA. com o.propósito de'obter “o cumprimento 
da oferta nô tocante à compra do produto adquirido. A reclamante 
-alega ter comprado uma estante pelo valor de R$ 1.056,00 (mil e 

v 

e 

. cingienta e seis reais) no estábelecimento comercial referido. Ão receber - * 
o produto em sua Tesidência, observou' que 9 mesmo não viera completo. 
Rapidamente entrou em contato"com a loja pra saber, o que havia 

ocorrido, ocasião em que foi informada de que houvera erró na venda 

do produto e que este seria composto por. dois módulos, tendo -o valor 
«individual de R$ 1.100,00 (mil e cem. reais) para cada módulo. Desta 
feita, comparecen'a este órgão de Proteção e. Defesa do Consumidor. 

7.º Tequerendo a solução para o seu problema, a saber: o cumprimento da 

oferta segundo estipula o artigo 35 do CDC. - . 4 
Notificada regularmente em stu.endereço, a reclâmada, TOK ESTOK 
«apresentou breves considerações (fls. 13-14) ao declarar o tempo de 

atuação da empresa no mercado nacional ao fnesmo tempo em.que * 

, afirma: que houve o cancelamento da compra por mera liberalidade.. ; 

“Em audiência designada para 0, dia 03.07.2009, as partes Teclamante e 

reclamada compareceram a presente: sessão conciliatória. A parte 

reclamante reiterou a inicial, onde afirmou que no dia 13.03.2009 

" cêmprou uma estante no valor de R$ 1:056, 00 (mil. e cingienta eseis 

reais) no estabelecimento reclamado. Entretanto, quando recebeu 'o 
produto percebeu que faltava uma parte. Ao procurar à reclamada para, 
pedir-o restante da estante, a vendedora afirmou que havia, vendido' o.- 
produto de forma errada, uma vez que a estante era constituída. de duas 
partês e-que cada parte era no valor de R$ 1.100,00 Gmil'e cem reais). 

- Contudo, no ato da venda, a reclamante menciona que foi informada de 

” que o real valor estante-de R$. 1,056, 00” (mil e cinquenta é seis reais) e 
como a reclamada recusou-se a entregar o restante do produto, pediu o 
cancelamento da venda. Novamente e dessa vez diante desta, requereu 
o cumprimento da oferta nos moldes do artigo 35 do cpc. A parte, 
reclamada, através de sua preposta Cássia Colombo Fragoso, afitmou 
que houve o cancelamento da compra por níera liberalidade e no tocante 

. 20 cumprimento da oferta, alega que a estante é constituida por módulos 
€ enda um destes, é etiquetado por duas etiquetas, um com valor unitário 
e outra 'com a Soma da composição das peças ctiquefadas. Dessa forma,. 

- aduz que não houve descumprimento da oferta uma vez que as peças 
estavam etiquetadas separadamente, com valores, de R$ 1.100,00 (mil” À 

e cem reais) cada.uma. Nesse momento, a consumidora se manifestou 

e alegou que não havia nenhuma etiquêta no ato da comprá, tendo sido 
informada do valor pela vendedora, afirmando ainda que há muito 
tempo é cliente da lojn é conhece a forma como os produtos são 
etiquetados. A reclamante ressaltou o fato de que a vendedora assumiu - 

- perante.a gerência e los clientes que houve erro ao dar o preço da 
estante. Ademais, alega que o produio não é de fácil- percepção de que é 

composto por duas partes. Apesar: de ter sido estimulado o acordo de 
+ vontades, este não foi possivel de ser firmado. A conciliadora Patrícia . 

Lopes Arágão teceu uma observação ao término do termo de audiência, - 
que aqui transcrevêmos; -A reclamada foi devidamente oriéntada das 

    

sendo advertida da inclusão no Cadastro Estadual e Federal de 

Fomecedores, além da possibilidade de aplicação de multa, todavia, 
  

recusou-se a fazer acordo, Diante do exposto, remeto o feito para a 

promotorii para julgamento, com sugestão de Reclamação - 02.0 ) , 
Fundâmentada Não .Atendida, fjor ter havido indícios de infração-aos ” ". « Não sendo rgcolhido o valor de imúlta no  praão de trinta dias, inscreva- 

se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para subsegiente art. 4, 16, VI 30, 31,36 do:CDC"y Por? 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Gomplementar | Não houve manifestação posterior da reclamada, 

-  30/2002.. q aros . “| É o Relatório, em sintese. ro e | 
: Cumpra-se o disposto no artigo 44.da Ibi 8. 078/90 cominade 'com o H-DO DIREITO 7" Í ” 
artigo 57 do'Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, “dando-se ciência “O Programa Estádual de Proteção e Defesa do Coisumidor — DECON- - 
“do presente feito aus demais órgãos de Défesa do Consuinidor, inclusive CE, ôrgão integrante, pelo-Estadg do Ceará, do Sistema Nacional de 
-0 DPDC-do Ministério da Justiça. + Foo Proteção e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no âmbito das 

Intime-se a infratora desta decisão administrativa. Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 
Oficie-se à reclamada. ". Ve com o fim precípuo, de coordenar a Política” do Sistema Estadual de 

" Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e - Registré-se. Publique-se. Cumpra-se, 
. atuação administrativa em toda a área do estado: do Ceará, conferidas. 

à 
no 

- 
  

, 

a a 
o 

A Fortaleza;.26 de março de 2010.      
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pela LeiiEstadual 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, tendó, | Portanto; competência” para dirimir a 

matéria é aplicar sanções administrativas. - * , 

Analisando inicialmente os. fatos defineadores “da derhanda, se constata 

sêr mais um caso relacionado ao cinprego indevido de oferta. por parte 

dos fornecedores atrelada ao descumprimento desta em momento” 
posterior, Inicialmente, válido destacar que-o-adquirente configura-se 
como consumidor, e como tal, faz juz à suas prerrogativas (máxima 4 

proteção), conforms estabelece o art. 4º, inciso 1 do CDC, deve ser, 
- acatado 6 seguinte princípio fundamental: *. 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a-proteção de seus 

interesses ecohômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 
bem como q transparência e harmonia das rel: ações de consumo, 

atendidos os seguintes pfincipios: 

I — reconhecimento da vulnerabilidade do “consumidor no 
mercado de consumo; + - 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos “esclarece Antônio 

Heiman V. Benjamin ào prefáciar o livro de Paulo Valério Dal/ Pai. 

Moraes: ' y . 

“O princípio. da Vulnerabilidade representa a peça fundamental 

no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 
“ É Meito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de par tida de 

“toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, % pressuposto para q correto 
conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação.da 

lei, de qualquer. Jei, que se ponha a salyaguardar o consumidor”. 

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de “defesa dor 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, a 

publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 
Síntese, 1999... — ' , ' Voa 

Se'evidenciou que a empresa feclamada não ebservou tum “direito-básico” 
que torna fundamental a formação de todo ato de compra e venda, » 
principálmente aquele que tem como objeto bem colocado à.disposição 

em larga escala no mercado de Sonsumo, Segundo a Lei 8.078/90, o 

quesito informação é pressuposto de validade de qualquer relação que, 
“beneficie consumidor e “Tomecedor, à medida de suas prestações, Decorte- 

de princípio basilar, no caso, O princípio da boa-fé Sbjetiva, q qual rege 

o momênto pré-contratual. Sendo assim torna-sé implícito” que bem | 
antes do momento da efetiva formação daquele conirato que está por 

se originar deve-se ter em mente que qualquer informação, sobre a 
natureza daquele produto configura-se como requisito essencial que”: 

* lraz sêgurança juridica às relações civis é mais proteção ao consumidor. 
Entende-se que nas ocasiões em que este direito nãó é observado da” - 
“Torma como deveria, cabe -ao consumidor, ou seja, à parte “contratante, - 

hitigar diretamente contra tal fato, .já que fere o requisito de veracidade 
intrinseco numa relação de' Zónsumo, "Consequentemente, tais situações 

, estão imbuidas de altas. doses de insegurança jurídica e insatisfação * 

" generalizada, ainda mais no tocante aos produtos*duráveis. Ao não 
estender o acesso à informação acerca do produto comprado, a reclamada” 
infringiu o àrt, 6º, inciso II do CDC: . -. ' 

Art. 6º São direitos básicos do “consumidor: a 1 

UI — a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, 
e serviços, com especificação correta de quantidade; 
caracteristicas, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

Os riscos que apresentem. + Po. o 
Reforçando o argumento da-boa-fé nas Telações de consumo, o mestre 
“Humberio Theodoro Júnior assevera: 
“A boa-fé objetiva não é outra coisa senão o velho princípio da 
“lealdade contratual com-nóva roupagem. Assim, pode-se dizer 

que a boa-fé como princípio de comportamento contratual 

. objetivo “não-admite condutas que contrariem"o mandamento 
de agir com lealdadé e correção, pois assim se, estará a atingir 
a função social que, lhe é cometida ”. JÚNIOR, Humberto 

Theodoro — 6. ed.'Vers, atual., e:ampl'— Rio de Janeiro: Editora” 
Forenst; 2009, pág. 24. "o Non , 1a 

* O produto em questão, ofertado inicialmente pelo valor de R$ 1. 056; 00 

(mil e cingiienta seis reais) pelo estabelecimento comercial em foco, 

teve uma alteração no “valor a"posteriori. Logo, contrariou o artigo a” 

seguir transcrito: a os Ie 

Art. 30. Toda informação. ou publicidade, suficientemente 
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação 

com relação a proiutos e serviços oferecidos'ou apresentados, 

  

  

obriga: o fornecedor que a fizer veicular e e integra E] contrato, 

que vier a ser celebrado. RR e * o 

A melhor doutrina estabelece acerca do assuínio quer oa. 
“Ema vez feita à ofertas todos os elementos que. a compõem, 
desde ja, integram o contrato'à ser celebrado, mesmo que, 

quando da sua assinatura, o-fornecedor omita “algum ou-alguns 
dos elementos que dele constavam”. NUNES, Luiz: Antônio 

Rizzato. Comentários ao Código de'Defesa do Consumidor: . 
"São Paulô: Saraiva, 2000, pág 371. 

Posteriormente se verificou. uma ruptura' dê valores na apresentação do 
h 

. preço do produto e com isso, uma frustração para a consumidora, que + 
(RÉ então acreditava ter adimplido de forma fidedigna o. pagamento da, 
“óbrigáção. Nesse caso, à empresa. reclamada : “nfringiu o. art. 31 Ido | 

CDC, ipsis litteris: . - 

Art. 31: A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem: 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas € 

em, lingua portuguesa sobre suas- caracteristicas! qualidades, 

quantidade, comipôsição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, dentre outros dados, bem como sobre-os riscos que 

apresentam à saúde: ou segurança dos consumidores. 

. Em julgado 'sobre.o tema, merece ser lembrado determinado precedente 
" do Superior Tribunal de Jústiça sobre a matéria aqui discutida. Nesse 

> 

|. cumprimento à 

sentido, o julgamento do RESP 204. 912-SP, 4º. Turma, Relator, 

Ministro Barros Monteiro: .! 

“A informação, que veicula o “fornecedor, é a pré- contratual; 
não se-aplicando o disposto no artigo 30 do Código de Defesa do , 
Consuniidor quando se tratar de comunicádo feito durante: a A 
-cxecução do contrato” no + 

Note-se que existe uma correlação entre a oferta feita pelo fornecedor 
e a entrega do produto, feita no consiimidor. É o chamado fenômeno da, 

vinculação, disposto no sistema consumerista. Logo, percebe-se que 
houve a violação aó artigo 35, inciso 1 do diploma aludido. fpsis litteris: 
Art. 35. Se 0 fornecedor de produtos ou-serviços recusar 

à .oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá exigir, alternativamente e tá, sua livre 

escolha: - o + 

L- exigir. o.cumprimento forçado da bbrigação, | nos termos da » 

oferta, apresentação ou públicidade. . . I- . 

De seu mister tecer considerações sobre o caso stb ocHi, uma vez quê | - 

  

. restou caracterizado o ofensa ao" direito material do consumidor. Segundo 
o que fói apurado, oi esclarecido e Comprovado que houve ma dferta 

prévia a qual vincúlou o preço: no"ato da venda, porém esta não foi 

- efetivada em virtude-do súbito descumprimento daquela. Ao ser 
devidamente notificada por este órgio, a empresa apenas declarou que 

a venda foi cancelada por “libéralidade”. Chamada a prestar 

esclarecimentos e a résponsabilizar-se pessoalmente por suas alegações . 
na audiência de conciliação, a empresa reclamada. somente reiterou o 
exposto em defesa escrita, declarando que o produto é composto por 
dois módulos e que existem 2 etiquetas para os válorestindividual e total ” 
do produto. Notoriamente, a empresa, optou por defender-se, de forma 
timidamente insubsistente «-sem maiores- provas. que solidificassem o“ 

teor de suas alegações e respaldassem sua conduta, fato que levanta a 
hipótese de que a empresa não procetei com o seu dever estipulado nos 
artigos 30 e 35 do CDC e faz“esta Promotoria de Justiça supor quea * 

mesma se nega a responder. de forma direta, de forma a se ocultar, 

sorrateiramerite dos- apelos de “justiça deste Douto órgão. - 

Com base nisso, se repula extremamente oneroso parastodo e qualquer 
consumidor a ser compelido, de forma antinaturãl, a Mear com ônps 
excessivo e indevido quando se entender que o fornecedor desatendeu 

in totum a normatização do microssistéma consumerista. Ademais, 
desatendeu principio fundamental, não observou direito Básico, se utilizou 

+ 

* de propaganda enganosa e por fim, descumpriu oféria. feita.na 'afo da 

“venda-do prodúto. Pior, não teria sequer se manifestado caso o 
reclamânte, num ato de motivação esperança,” “solicitasse a-tutela 

deste Órgão de Proteção e Defesa em momênto oportuno. » 

. Se verificou por parte da reclamada ao longo do processo administrativo. 
instaurado uma postura esquiva, protelatória e indiferente no “tocante à 

sua disponibilidade em' firmar entendimento razoávêl atérca da situação 

“e assim;,atender o pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não 
«ateríder a tentativa pacífica de resolução congiliatória, 'a fornecedora 

de'produtos descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
do Consumidor. Mais à frente, na sessão conciliatória!. sua indiferença” 

foi  Magrante tendo em vista que apenas reiterou os “termos da defesa 
apresentâda, sem no entanto, estipular um acordo amigável. que fosse 

"proveitoso para ambas as partes. Ao proceder dessã maneira, pecou 

pela, inobservância do principio da boa-fé objetiva, marco tão harmônico 

vê “indissolúvel das relações de consumo, a vs 
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"Diante de tais fatos, não' pode 6 fornecedor de bens igriorar as normas 

de ordem | pública a “interesse social esculpidas pelo legislador ordinário, 

“especialmente quando .se entender que os mesmos foram pautados “pela , 
“ superioridade do interessé econômico, afastando-se assim da Boa- -fé 

objetiva que deveria ter prevalecido. Apesar-de ciente de eventual sanção 

a ser aplicada, a. reclamada. não tentou remediar aº situação que fora 
, “originada em virtude de seu erro grave-ou mesmo, assimilar gpaisquer 
argumentos favoráveis ao consumidor, Concluiram-se como .sérids 8: 
vestígios de violação so direito material do consumidor, logo, flagrante 

se feputa a conduta infrativa contra as relações de corisumos, Deve, 
notadamente, ser sancionada por conduta infrativa piave contra as 

* relações de consumo, ocasião em que serão utilizados os critérios, 

definidos em lei para aplicação da penalidade devida. 
HI - DA DECISÃO. , 
De acordo:com o Decreto 2. 181/97, para a aplicação” da penalidade, 
deverão ser considerados os Seguintes aspectos: às circunstâncias 
atenuantes e agravantes: e os antecedentes do jufrator, nos termos do 

, rt. 24, daquele decreto. Su - Ê 

Dentre as condições; atenuantes, nos termos do-Art. E deste mesmo 
decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental . 

para a consecução do fato; II - ser o infrátor primário e III- ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato: reparar às efeitos do ato lesivo! . 
No caso, a inifratora tem a favor de si a atenuante prevista no inciso Dia 
pois adotou, ainda que tardiamente, algumas providências para minimizar 
os efeitos do ato lesivo, conforme se observa no termo de audiência. 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos og Decreto em 
feferência dispõe, no-scu art. 26, que se constituem agravantes: I'- ser * 
o infrator reincidente; Il-- ter o infrator, comprovadamente, cometido 
à prática infrativa para. obter vantagens” “indevidas; NI - trazer a “prática, 

infrativa consegiiências 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 consegliências; V - ter o.infrator 

agido: com' dolo; V1 - 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 atos ou de pessoas portadoras 
de deficiência física, menial ou sensorial, interditadas ou não; VIÚ -. 
dissimular-se à natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a condiita 
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. : t 
Assim, aplica-se à ESTOK- COMÉRCIO” E REPRESENTAÇÕES” 

LTDA. as agravantes dos-incisos 1 e IV. Vejamos: a Empresa em foco é 
reincidente; o consumidor entroú em contato com a empresa reclamada 

pára comunicar o fato, e esta não teve:a preocupação em “solucionar o 

problema e-nem' nas possíveis “consequências & prejuizos caso não fosse 
resolvido, . - - 
Para mensutar o quantum, Jevamos em consideração. além das, 
circunstâncias atenuantes e agravantes; conforme dispõe o.artigo 28º 
do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dario 

- causado àos consumidores, a vantagem auferida com o ato inlrativo e 

ta condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 990. . 
Assim, arbitramos, inicialmente, a pena' base em 1.100 (mil e cem) 

UFIRCEs, levândo, inicialmente, em consideração o valor do 

produto. - Po 4 
Contudo levando em consideração a atenvante e as agravantes aplicáveis 

ao caso eitendo em vista repercussão do dano, causado-a gama de 

consumidores que se reconhecem como" vitimas desse tipo de prática, a 
“pena será multiplicada por E) (dois) e dividida por 1/3. 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO; decido cominar sanção 

pecuniária a ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA. 
no valor de 733 (setecentos e trinta e três) UFIRSCE, por infração 

. aos artigos: 4º, ineiso 1, 6º, inciso III, 30, 31 e 35,1 “da Lei nº,8.078/90, 

com fulcro no que dispõe o art,56, inciso 1, c/c o,art.57, $ único do 
CDC, c/e a súmula n.01 da JURDECON. Ressalte-se ainda, que o valor - 

atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referércia do Ceará) corresponde 

a R$: 2,4257. 
Hútime-se a demandada - - para, nos termos do art. 41 da. Lei 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento . 
ho prazo.de 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 

919- ALDEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO 996 ou se desejar oferecer 

Recurso Administrativa po prozo de JO files dias. . 
Tormando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

  

  

  

- emptesa iúfratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com * 

publicação no Diário da Justiça, curnprindo- se às demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da'Lei Estadual Complementar 30/+ 
02. o -   

“Não sendo recolhido, o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva-., = 

* se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará; para subsegiiente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar 
30/2002," ' 

Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8. 078/90 cominado com o - 
« artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março -de 1997, dando-se giência 

do presente feito.aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 
o DPDE do Ministério -da Justiça, ratos 

“Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 

Oficie-se à reclamada, ' 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. - 
Fortaleza, 29 de março de 2010. ! 

- Antônio Carlos Azevedo Costa 

Promotor de Justiça: 

2º Promotoria dé Defesa do Consumidor É 
1 - - * ,, - 1 

  ” « DECISÃO ADMINISTRATIVA 4 q 
[— Prócesso Administrativo nº: 0109.020.080-0 E e , 

Reclamante: FRANCISCO ARAÚJO LOPES , Va 
“Reclamado: BANCO CITIBANK S.A. 
I- DO RELATÓRIO e" 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. FRÁNCISCO. 

ARAÚJO LOPES, em face da instituição financeira BANCO. 
CITIBANK S.A pelo fato desta negar-se cancelar às cobranças relativas 
ao periodo de'janeiro e fevereiro de 2009, por não Ser mais titular de | 

“ seu serviço em tal tempo. O reclamante alegou, Jnicialmente, ter sido | 
“titúlar do serviçorda empresa através dó Oi Controle, acessos: 85 8736, 

1882 e. 85 8736 4417, porém relata que em 09.01.2009 solicitou a 
portabilidade de tais acessos, pagando mensalmente o valor de R$ 

. 250,00 (duzentos e cingilenta reais), tendo direito à R$ 250,00 em - 

créditos Depois de serto tenpo, observou que advieram 2 (duas) faturas, 
'com vencimento em 10.01.2009 e 10.02.2009 sem qualquer motivo . 
aparente, pois bavia feito o pedido de portabilidade anteriormente. 

Imediatamente; estabeleceu contato 'com a operadora para relatar o 

'ocorrido e resolver.o problema, porém encontrou óbices em sua pretensão 
reparadora., Desta feita, compareceu"a este órgão. de Proteção e Defesa 

“do Consumidor requerendo a solução para O seu problema, a saber: 

esclarecimentos acerca do fato é o cancelamento das c 
Notificada' regularmente, -a reclamada não contestou o feito - 
preliminarmente. : 
Em audiência designada para,o dia' 30. 06.2009, apenas a parte” 
reclamante compareceu a sessão conciliatória. A parte reclamada, 

entretanto, não compareceu, apesar de devidamente notificada. 
É o Relatório em,sintese, NE 
H - DO DIREITO , ' 1 º 
O.Programa Estadual dê 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 âimbito das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consutnidor do Estado do Ceará; 

com o fim precipuo de coordenar a Política do. Sistema Estadial de 
Proteção & 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, tendo, portanto, - competência para dirimir a 

matéria [5 aplicar sanções administrativas. 
Ao analisar os autos do processo administrativo aqui formulado, se 

N 

percebe ser mais um caso de problemas. nos serviços envolvendo a 7 
liberação de crédito por parte das instituições financeiras. 
-Preliminarmente, cumpre ressaltar que o, reclamante goza de condição 

“privilegiada de consumidor, e, portanto, faz juz á suas prerrogativas 
(proteção máxima) quanto todo tipo de operação tda como duvidosa, — 
logo, mais especial e diferenciado deverá ser ó seu tratamento, segundo 

estabelece o art. 4º, inciso I do CDC: - 

Art.. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por, . 

objetivo 0 atendimento das necessidades dos consumidorés, 0 

respeito à.sua dignidade, saúde e segurança, à proteção de Seus 
interesses econômicos, a melhoria da,Sua, qualidade de vida, * 

bem como a transparência e harmonia -das relações de consumo, 

“atendidos os seguintes principios:- 

41 - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no' 

mercado de consumo; , 
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos. esclarece Antônio 
Herman V. Benjamin ao prefasiar o livro” de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: | . t nto KA 
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Voe “9 princípio da vulnerabilidade represénta a peça fandamental 

no mosaico jurídico que denominamos Direito do- Consumidor.” 
É lícito até dizer que.a viilnérabilidade é É é o: ponto de: partida de. 

. toda a Teoria Geral dessa boya disciplina jurídica () AT 

compreensão, do princípio, assim, é pressuposto pará o correto 

. conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da . 

| lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”, 
f MORAES, Paiilo, Valério Dal “Pai, “Código, de defesa do 

“ “consuínidor: o princípio: da vulnerabilidade. no contrato, na, , 
publicidade, nas demais. práticas comerciais. Porto. Alegre: 

Síntese, 1999. . . 
Da mesma Toriia, a instituição bancária não observou um) direito básico » 

« qué torna fundamental a fruição e tegulação dos serviços bancários . 

, desde'o mais simples até o mais complexo. Segundo a Lei 8.078/90, o 
“ quesito proteção ampla é pressuposto de validade de qualquer. relação ; 
que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de suas prestações. 

; » Decorre de Princípio basilar, no cáso, o princípio da Bóa-fé- “objetiva na, 

- relação de Consumo, o .qual rege o momento pré-contrátua! (início da 
oferta). Seguindo tal racidêínio, torna-se implícito que bem antes do , 

momento da efetiva contratação do serviço deve-se ter em mente que 
qualquer aplicação de método comercial coercilivo ou “utilização de , 

prática abusiva deverá ser vedada e será estendido º direito. de proteção” 

se configurando como requisito essencial que traz"ségurança Jurídica. ás 
relações civis. Entende-se que nas ócasiões em que este direito não é 

' observado. da forma como. deveria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte. 

“contratante, litigar . diretamente: contra tal. fato, já que fere'o requisito» 
de veracidade intrínseco numa relação de consumo. Consequêntemente, 

“tais situações estão imbuídas de altas doses.de í insegurança jurídica é 
insatisfação generalizada, ainda tiais no tocante aos: serviços de liberação” 

de crédito, cuja fruição muitas vezes se dá de. forma aleatória e sem. 

- qualquer tipo, de informação acerca da incidência dos j juros: Ao. ter se 

valido de conduta abusiva” durante o trariscorrer - “do processo 
“administrativo, a empresa “reclamada infringio o art. 6º, inciso IV do 
CDC: . 4 : - 
Art. 6º São direitos básicos: do “consumidor: 

T . Ki vs 
. IV A protecão contra a publicidade. enganosa € abusiva, métodos ., 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas' e. 

cláusulas abusivas impostas ho fornecimento de produtos e 
servicos.. 

Reforçando o argumento: da boa-fé nas relações de consumo, o mestre: 
Humberto Theodoro Júnior assevera: | “a ta : 
“A boa-fé objetiva não é outra. coisy senão o velhô principio da 
lealdade contratual com nova roupagem. Assim pode-se dizer” 

que a boa-fê come princípio de Eêmportimento contratuni 

— objetivo “não admite condutas que contrariem o mandamento 
.. “de agir com lealdade e correção, «pois assim se estará a atingir 

“a função social que lhe é cometida” ”. (Direitos do Consumidor) 

Humberto Theodoro Júnior — 6. ed. Ver., atual: e'ampl:-—Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2009, pág. 24). . 

. Por fim, restoir caracterizada de, forina incisiva a utilização de prática " 
“ abusiva, pois a instituição bâncária não, oportunizou ao consumidor o 

cumprimento do acordo realizado e formalizado em momento pretérito: 
. Optou por limitar-se a cobrar de forma reiterada as cobranças, sem 

: nada considerar o pagamento realizado após o acordo celebrado. Essa. é 

uma das práticas abusivas contidas no rol do' ârtigo, 39, conhecidas pela - 
- capacidade de cercear o direito material do consumidor ou mesmo, 

viciar à autonomia da vontade da parte vulnerável da relação, ainda que 
muitas vezes de forma sutil e descompromissada aos olhos desatentos . 
da cbletividade. Nesse Cato, à empresa reclamada infringiu o art, 39, 
inciso V do CDC, ipsis tirteris;, o! ' o . 

« Art. 39. É vedado, aé fornecedor de e praduts ou serviços, dentre, . 
outras práticas abusivas: .- . 

V — exigir do consitmidor vantagem manifestamente excessiva. 

Ao não ter considerado Os pagametitos efetuados pelo feclamante, o d 
banco incidiu em'êrro ao incluir 9 nome daquele no cadastro de proteção 

ao crédito. Tal situação é pot si só,danosa ao individuo que decide arcar 
de forma espontânea com o adimplemento da obrigação é de pagar tcaso: 

+ em tela), Sobre tal, ato, . novamente Humberto Theodoro. Júnior 

' arremata: É NE 

Co “E evidente O “aborrecimento que ; sofre. aquele cujo nonie, figuia. 

em cadastro restritivo do” acesso ao crédito, Bem como a” 

potencialidade de tal assento entisar dano ao nome .do devedor. 

no seu relacionimento econômico- -financeiro”: , (Direitos do E: 

Consumidor/Humberto Theodoro Júnior — 6. ed, Ver, atual e 
: ampl: — Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, pág:, 412) 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sub oculi, ima 

vez que existem fortes elementos que, tipificam â responsabilidade do 

  
- 

  

  

€ 4 - 

    

instituições bancárias-é indispensável e de grande valiattendo em vista - 

banco reclamado, Segundo [e] que. foi apurado, o reclamante havia 
estabelecido “uma proposta de acordo, em 20 parcelas com o banco no 

valor de R$ 147,31 (cento é quarenta e sete reais etrinta é um centavos), . 
:« de maneirã que antes da data da propositura da reclamação, « el reclamanté E - 

“já haviá pagado 4 (quatro) parcelas -do referido acordo.' Prosseguindo, , ' 

esperou o rêconhecimento do pagamento, porém alegou que continuou lo 
a receber cobrançãs com vencimento para O dia” 17, fato que o faz ' 
realizar os-pagamentos Com atraso já que recebeu os seús rendimentos “ 

no início de cada mês. O reclamante, em ato. de molivação e esperança,. 
. requereu a tutela -deste-Órgão * com O propósito de reativar o acordo. , 
com o respectivo. vêncimento nó início do mês e conéomitantemente, 

ter o seu nóme liberado do. serviço de proteção a aó crédito. o quanto”. e 
“antes. Mot. “o . Í 
Denota-se, dos autos que .o banco reclamado dêe'fato figurou comô a 

maior respónsável pelo | infortúnio do consumidor, já que cabe a sua 
- pessoa;-dentre- Outros, o dever de oferecer um serviço segliro e sem 

. qualquer espécie de mecanisnios-coercitivos ou desieais.que venham a = 

acarretar qualquer dano para o consumidor. O, banco reclamado; ao 
invés de ter tentado considerar 'os argumentos do consumidor e, 
reconhecer sua conduta errôrica, ainda assim continuou a cóbrar de. 

forma reiterada e sem considerár os pagamentos efetuados até «aquele 

momento. É importante destacar o trazer à tona que o: papél das ' Ro   
que com a-prestação de seus-serviços, também' fomiêntam a ordem * 
econômica e estendem os seus serviços a gama de consumidores” que - 

“deles esperâm e depertdem, logo, devem obrigatoriamente dispor de - y 
entendimentos e posicionamentos que as “façam perceber que muitas t 

- vezes ocorTem erros procedimentais, sistêmicos. ou mesmo humanos, 
fato notoriamente visível no presente contexto. Dessa forma, é . " 

extremamente oneroso'para todo e qualquer consumidor a ser compelido, . 
dé. forma ântinatúral, à arcar com obrigação indevida. quando * se verificar ro 

- que o fomecgdor não atentou para os limités de sua responsabilidade na to 
, prestação dó sérviço-ou mesmo não cumpriu. para com seus deveres : 
quandó deveria tê-lo feito. Isso se evidenciou no momento em que + 

- depois de celebrado:o acordo, o “consumidor continuou à receber. 
cobranças indevidas e hão condizentes com o pacto ficmado que'visava. 

a quitação 'plena dos | débitos. Não obstante, tal inobservância fomenta ' 
diariamente uma afronta'aos princípios da boa-fé é «da transparência, Pora 

basilares- do ordenamento “jurídico-e principalmente, das ielações. de 

consumo. “ Ee Ro , 
Ademáis, tainbém : pecou pela infringência! légal dês dispositivos 

normativos da Lei 8.078.90, já que não 5ó desconsiderou a vulperabilidade . o 

do consumidor de forma desmêdida, mas também não. zelóu pela ” ' 
manifestação do direito à-ampla. proteção e por fim, inéidiu em. prática -. 

. “abusiva. Tais práticas i infrativas foram consideradas gravas, já que em 
, : momeiito algum. houve um respeito” à nórmatização estabelecida pelo 

" tegislador ordinário do CDC., : - os . 

Conforme se vê por “parte da- reclamada ao longo do processo q 

administrativo instaurado a todo tempo houve a prevalência, de uma O 
postura' esquiva e indiferente no tocânte à sua disponibilidade, em firmar * 

- entendimento, tazóável, acerca da situação e assim, atender o pleito, 

sem prejuizos para ambas as paítes, principalmente para si. Ao não .. 
“atender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, à fomecedora 

, “de serviços descumpriii visivelmente determinações do Código de Defesa, 
“do Consumidor e não tonsiderou sequer haver sido responsável pelos « 

fatos que hearretaram no dano do consumidor. . Dianté'de”tais r " 

considerações, não pode. o fomecedor de serviços ignorar + 
aleatoriamente os dispositivos de “ôrdem pública e interessé “social, no, 

esculpidos pelo legislador competente, Este Órgão de Proteção. e. Defesa , 

; deve sempre pautar pela-estrita observância dos princípios esculpidos os 

É 

no microssistema cosumefista; a exemplo dagúele que reconhece a 

À   “vulnerabilidade do-consumidor e daquele que prima'pela responsabilidade” -- 

do fornecedor de serviços quando for verificada falha na prestáção do na 
serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de cientê de 

* eventual sanção aser aplitada, a operadora « de telefonia Teclamada não, 

quis assimilar os firgumentos da consumidora ou mesmo reconsiderar º os 

, Seu entendimento. Constataram-se | sérios vestígios de violação ao direito 

“material, da consumidóra, logo, flagrante. : se reputa conduta infrativa 
contra as' relações de consumos. Deve a; instituição. bancária, 0. 

“notadamente, ser sancionada por conduta infrativa” contra” as relações . 

de consumo, logo, deverão ser estabelecidos os critérios legais os" quais 

far-se-ão necessários ao sopesamento da pená adequada. ne ' 

HI- DA DECISÃO" e = 
- De acordo com o Decreto 2, 181/97, para a “aplicação” da penalidade, : . 
"deverão ser coúsiderados os seguintes aspectos: as circunstâncias - o 
atenvantes e “agravantes; eos antecedentes do infrator, nos termos do 

arte 24 daquele deçreto. , . os - É 
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Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

degreto, enumera:se: 1 - à ação do infrator não ter sido fândamenta] 

para a consecução dó fato; II - ser-o infrator primário e Ill- ter 0 
, infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de ' 

imediato reparar os efeitos do ato lesivo. ' 

No'caso, a, infratora não tem a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos à Decreto em 
referência” dispõe, no Seu art. 26, que se constitiem agravantes: 1 - ser 

1. infrator reincidente: 11 - ter o infrator, comprovadamente, cômetido 

à prática. infrativa para obter vantagens indevidas; TII - trazer a prática 

infrativa consegiiências 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 consegitências, V - tér 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 serisorial, interditadas ou não;. VII - 

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, À . A 

“Assim, aplica-se ao BANCO CITIBANK S.A. as agravantes dos incisos. * 

« Ie TV; senão, vejamos: conforme se constatou em análise neste órgio, 
- tal reclamada já foi condenada por práticas infrativas às relações de 

consumo; O consumidor Entrou em contato com a operadora para: 

comunicar o Fato, e esta não teve a preociipação em “splucionar o 

, problema'e nei nas possíveis consequências e prejuízos énso não fosse 

resolvido; . 
«Para mensurar O quantum, levamos em consideração, além das 

: circunstâncias atenvantes. 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. — 

Assim, arbitramos, inicialmente, à multa em 500 (quinhentas) 

UFIRCESs, levando em consideração , a atitude indiferente e 

- omissa do banco em sequer prestar esclareciméntos e tentar 

restabelecer o acordo a nível administrativo. * - 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis. ao 
caso e tendo em vista repercussão do dafo causado a gama de 

consumidores que se ieconhecem como vitimas dessas príticas, ã péna 

será multiplicada por 3 (três). 

“DIANTE DE' TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária ao BANCO CITIBANK S.A no valor de 1.500 (mil-e. 

quinhentas) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, 
inciso IV e 39, inciso V da.Lei nº 8.078/90, com fulero no que dispõe o 

art.56, inciso 1, c/c o art. 57, $ único do CDC, cfe a súmula n.01 da. 

JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade 

Fiscal de Referência do Ceará) sorresponde a R$2 (4257. “a 

Intime-se a demandada para,' nos termos do art. 41 da Lei 
Complementar nº 30, de 26 de julho “de 2002, efetuar o recolhimento 
“no prazo dé 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 

979. ALDEOTA, cfc nº 23.291-8, OPERAÇÃO Bá ou se desejar eferecer 

Recurso Administrativo dentro do prazo de JO (dez) dias. - 

*Tormandó-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

enipresa 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/ 
da. “o Fo, , 

Não sendo recolhido o valor de multa x no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu valor na divida ativã do Estado: do Ceará, para subsequente 
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cobrança-executiva, na forma do art. 29, da, Lei Estadual Complementar . 

30/2002. d , E) , 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado com o” 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

"o DPDC do Ministério da Justiça. : r 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 

Oficie-se à reclamada. . 

- Registre-se., “Publique-se. Cumpra-se. : o 

Fortaleza, 01 de março de 2010. - ) , 

“Antônio Carlos Azevedo Costa ' 

Promotor de justiça 
A” Promotoria de Defesa do Consumidor 

» 3   

  
, º ECISÃO ADMINISTRATIV, 

Processo Administrativo nº. 0109,020,126-0. co. - 
Reclamante: LUIS AUGUSTO DA SILVA, o 

Reclamados: TELEMAR NORTE LESTE SA 
«1 - DO RELATÓRIO . 

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. LUIS AUGUSTO 
DA SILVA em face da reclamada TELEMAR NORTE LESTE S/A em - 
decorrência da cobrança em dobro da taxa de adesão referente plano - 
contratado. O reclamante alegou, inicialmente, ter aderido a um plano 

da reclamada através do acesso móvel de nº 85 8854, 1938, de maneira 

que faria jus ao valor de R$ 38;24 (trintá e oilo reais e vinte e quatro 
centavos) em crédito para qualquer operadora e R$ 15,00 (quinze reais) 
de bônus, tendo sido informada posteriotmente de que não seria 
necessário o pagamento para fins de adesão à à oferta, Passado algum 
tempo, observou que não houvera a liberação dos bônus e ainda havia 
sido cobrado em duplicidade pela taxa de adesão, da oferta, Desta feita; 

compareceu a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo . 
a solução para o seu problema, a saber: esclarecimentos sobre o fato e 
caso não seja possível restabelecer o Pláno no molde pretendido, o 
eancelamento -deste sem ônus. . ' . 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou breve informação 
(fl, 13), no sentido de afirmar que 6 'valor apontado na fatura 

- 16667575448: foi excluído e a segunda via retificada e encaminhada 
para'o consumidor comi u data de vencimento o prorrogada | pára 12/05/ 

2009. 
Durante audiência ócorrida em 01.07.2009, as partes 'reclamante-e 

reclamada compareceram à sessão conciliatória. A reclaniante reafismou 

os termos da exordial, sem nada acrescentar, A parte reclamada, através 

de sua preposta Lívia do Nascimento Arruda, disse que a fatura 
166675448" fói reajustada, tendo sido, creditado o valor de R$ 9, 90 
(nove reais e noventa centavos) referente à restituição do que fora 

  

“ cobrado em duplicidade, tendo sido emitido um boleto ajustado no 

t 

“ H=.DO DIREITO. 

valor de R$ 38,14 (trinta é oito reais e-quatorze centavos) com 

vencimento prorrogado para 12/0/2009 'já devidamente pago pela 

reclamante.- Quanto ao pedido de bônus que não foram concédidos nos 
dias 28/02 a 05/03 a'11/03;12/03 a 06/04 informa que foram creditados, , 
respectivamente, os valores de R$ 96,00, R$ 105,00 e R$ 390,00 em 
favor da reclamante, por fim, informon que a linha de nº 85 8854 1938 

foi cancelada conforme solicitada pela cliente na abertura do processo. 
Nesse momento, o reclamante 5e manifestou no sentido de ter informado 
a reclamada que em 30/04/2009 mediante contato telefônico de que, 
não desejava mais o cancelamehto do plano, quanto” aos valores de 
bônus que não foram contedidos, informa que ainda resta um saldo”. 
devedor por parte da reclamada uma vez que não recebeu os bônus de 

07/04/2009 a 30/06/2009, Dessa forma, requereu diante da reclamada - 

a concessão de R$ 1.245, Ô0 ein dinheiro"e a Teativação da linha. A 
parte reclamada/ após ter entendido às termos do pedido, solicitou 

remarcação de audiência para dar uma pasição definitiva sobre a 
concessão dos bônus referentes ao periodo, questionado pela reclamante ” 

e da possibilidade de reativação de reativação da linha: Diante de tais 
circunstâncias, O Setor dê Conciliação torisidetou ser interessante a 

realização de nova audiência. os 

Em nova sessão designada para o dia 06.08.2009, novamente se fizeram 
presentes as paqtes reclaminte e reclamada. O reclamante mais uma 
vez reiterou a reclamação inicial, nada acrescentando. A parte reclamada, 

através de sua preposta, Sra. Ana Lúcia Souza do Nascimento, informoú 

que quanto ao cancelamento d.alinha, a, consumidora poderá ir a qualquer, 

loja da operadora para resgatar a mesma. Foi dito ainda que, quanto aos 
« bônus questionados pela reclamante e que são. referentes ao periodo de 

abril a junho; foi aberto um protocolo intemo, sem er nenhum parecer * 
até a presênte data. O reclamante, por sua vez, informou que não (. 
solicitou o cancelamento da linha e destacou-que ainda encontra-se em 

prejuizo tendo em vista que não foram liberados os bônus desde o dia 
07/04/2009 até 26/06/2009, data final do. pláno. A reclamante, ao 
término da audiência, declarou que ira procurar a tutela judicial, Apesar 

de terêm sido marcadas 2 (duas) sessões conciliatórias, as partes não 

lograram êxito em firmar acordo. 

- É o Relatório em sintese. 

O Programa. Estadual de Protezão, 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 Justiçã de Defesa do Consumidor do estado dó 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 
A o ' 
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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, tendo, portanto, competência para dirimir a 

matéria e aplicar sanções administrativas. 

O art. 4º inciso [ do CDC estabelece: 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por - 

objetivo o atendimento idas necessidades dos consumidores, q 
respeito À sua dignidade, saúde c segurança, a proteção de seus 
interesses cconômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparê ência e harmonia das relações de Consumo, 

atendidos os seguintes princípios: ú 

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 à vulnerabilidade é o ponto de partida de 
toda a Teoria .Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A- 

compreensio do princípio, assim, é pressuposto .parã o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

Jei, de qualquer lei, que se penha a salvaguardar o consumidor”. 

MORAES, Paulo Valério Dal “Pai. Código de defesa do 

consuniidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na 

publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

Sintese, 1999, 

O artigo 6º, inciso II da Lei 8.078/90 informa que: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

II - 
e 

  

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

serviços, com especificação, correta: de quantidade, 

características, composição, “qualidade e preço, bem como sobre 

os riscos gue apresentem. , 
Segundo a Lei 8.078/90, o quesito informação é pressuposto de validade 
de qualquer relação que beneficie consumidor e fôrnecedor, à metida de 
suas prestações. Decorre de princípio basilar, no caso, e princípio da 

transparência, o qual rege o momento pré-contratual. Ou seja, fica 

implicito que bem antes do momento da efetiva prestação de serviços 
deve-se ter em mente” que toda €& qualquer informação sobre sua fruição 

é requisito essencial que traz segurança jurídica às relações civis. Entende- 
se-que nas ocasiões ém quê este direito não é observado da forma como 

“deveria, cabe 20 consumidor litigar diretamente contra tal fato, já que, 

fere o requisito de veracidade intrinseco numa relação de consumo. 

Consequentemente, essas ocasiões carreiam altas doses de insegurança 

Jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante aos contratos 
de adesão. Ed 
Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman V. Benjamin e Bruno Miragem com maestria: 

“Informação: durante toda a relação de consumo, na formação, 

na execução do contrato e na cobrança de dívidas: O direito à 

informação assegurado no art, 6º,II, cortesponde ao dever de' 

informar imposto pelo CDC nos arts.'12,14,18 c 20, nos arts. 30 

e 31, nos arts. dó e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar 
informação não se restringe à fase pré- contratual, da 

publicidade, práticas comerciais ou oferta ( arts. 

3,31,34,65,40,52) , mas inclui o dever de informar através do 

contrato, de informar durante: o transcorrer da relação, 

especialmente no momento da cobrança de divida, ainda mais 

em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

informar é mais do que cumprir com o dever anexo de 

informação — é cooperar e ter cuidado com à parceiro contratual, 

evitando os danos morais e agindo com lealdade( pois é o 

fornecedor que detém a informação) e boa —fé”. (Comentários 

ao Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, 

Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed. Ver., 
atual. e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

pãg. 150). 

Outros direitos básicos não foram atendidos, a exemplo da proteção - 

contra a publicidade enganosa em relação ao serviço ofertado ao Indo” 

da possibilidade de reparação de danos Jatu sensu.Tais direitos se inserem ' 
entre os básicos uma vez que caso não sejam aplicados, frágeis se 
tomam as pilastras que sustentama boa-fé e a transparência que deve ” 

imperar nas relações de consumo, ou seja, ambos são garantias individuais 
e valiosas de efetividade na proteção para a figura do consunidor, in 

verbis: 

IV — a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos   

“comerciais coercitivos ou. desleais, bem como contra práticas e 

-cliusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 

serviços; . 
VI -— a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos. 

A operadora de telefonia descumpriu a oferta que se fez presente em 

momento pretérito, ou seja, infringiu o artigo 35: 
Art. 35. Se o fornécedor de produtos ou serviços recusar 

cumprimento oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

1 - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da 

oferta, apresentação ou publicidade; v . 
N — aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; * | 

NI — rescindir o contrato, com dircito à restituição de quantia | 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a 

perdas e danos. 
A operadora de teleforiia também se valeu de práticas abusivas, 
constantes previstas no ordenamento consumerista que devem ser 

vedadas não só pelo forte teor de abusividade que trazem em seu bojo, 
mas também por relativizarem a autonomia da vontade do consumidor, * 

ainda que muitas vezes de forma sutil e descompromissada. Nesse caso, 
"a empresa reclamada infringiu o art. 39, incisos IV o V o CDC, ipsis 

litteris: 

Art. 39. É' vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas; . . 
IV — prevalecer-se de fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua jdade. saúde, conhecimento ou condição a 

  

  

  

  

V — extgir-do consumidor vantagem manifestamente excessiva, 

Interessante se [az tecer algumas considerações no caso sitb oculi, uma 
vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade do 

fornecedor de serviços. Segundo o. que foi apurado, a reclamante 

contratou o serviço da empresa de telefonia ao ter aderido a oferta 
supramencionada no relatório e com isso, solicitou o lançamento dos , 

bônus devidos em sua linha. Em um momento do, contexto, constatou 
que não sá havia sido cobrado em duplicidade pela adesão do plano, mas 

também não teve os bônus devidos inseridos em sua linha. 

Imediatamente, procurou a.empresa para resolver o caso com a liberação | 
dos bônus, entretanto, encontrou dificuldades por parte da operadora 

em dar um posicionamento seguro quanto ao seu caso particular, 
Tais embaraços tem se repetido cotidianamente nos órgãos de proteção 

ao consumidor, e dia após dia as reclamações sobre esse tipo de situação 
se acumulam, fazendo-nos concluir que as empresas que prestam esse . - 
serviço não têm reiletido sobre sua conduta, a qual na maioria dos casos 
encontra-se eivada de erros grosseiros. É fato notório e sabido por - 
todos que as grandes empresas, baseadas na livre iniciativa e no interesse , 

econômico, são livres para prestar qualquer serviço que se reputar útil 
às pessoas, porém tal interesse econômico não pode ser levado ao 

extremo e a partir dai, começar a prevalecer de forma irracional, a 
exemplo de uma cobrança de serviço feita em duplicidade. Com base 

nisso, é extremamente oneroso para todo e qualquer consumidor ser 
compelido, de forma antinatural, a arcar com ônus indevido quando se « 1 

entender que o fornecedor descumpriu sua parte ou ainda, eximin-se de 

sua responsabilidade. Não obstante, tal exigência é uma afronta aos 
princípios da boa-fs e da transparência, basilares do ordenamento jurídico 

e principalmente, das relações de consumo. : 
Observou-se por parte da empresa reclamada, ao longo do processo  - 
administrativo, uma postura esquiva e indiferente no tocante à sua ' 

disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da situação e 
assim, atender o pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não - 

atender-a tentativa pacífica de resolução conciliatória, a fornecedora 
de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
do Consumidor. Diante de tais considerações, não pode o fornecedor de 

serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 
interesse social esculpidos pelo legisladór consimerista. No entanto, 

em momento algum a fornecedora de serviços (empresa reclamada) se 

dispôs a devolver a liberar os bônus que foram questionados no periodo 

de abril a junho de 2009. Pelo contrário, somente enviou sua contestação 
provida de um conteúdo eminentemente frágil e insubsistente que em 

momento algum descaracterizou a conduta indevida da empresa. 
Conétataram-se" sérios vestígios de violação ao direito material da  - 

consumidora, logo;- flagrante se reputa conduta infraiiva contra as 

relações de consumos. Apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, 
a empresa não quis assimilar os argumentos acerca do vício do serviço, 

ou mesmo, tentou reconsiderar seu entendimento. Deve, notadamente, 

ser sancionada por conduta inftativa contra as relações de consumo. . 
HI — DA DECISÃO” 
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De ácordo com o Decreto 2, 181/99, 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: I - a ação do infrator não ter sido fundamental 

para a consecução do faio; II - “ser o infrator primário e III- ter o 
infrator adotado “as” providências pertinentes para minimizar ou de 

imediato reparar os eféitos do ató lesivo. , 
No caso, a infratora jão tem a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias' agravantes, nos termos o Decreto em 
referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

:.Q “infrator reincidente; H-tero infrator! comprovadaimênte, cometido 

à prática infrativa para'obter vantagens indevidas; IN - trazer a prática 

infrativa consegúências 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 consegiiências, V-tero infrator. 

agido com dolo; VI - ocasionar a prática infraliva dano .coletivo éu 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; VII - 
dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta” 

infrativa praticada aproveitando-se, o infratór de grave crise econômica 
ou da condição cultural, social ou ceonômica da vitima, ou, ainda, por 

“ ocasião de calamidade. 
Assim, aplica-se à à TELEMAR NORTE, LESTE S/A as agravantes dos 
incisos [ e TV; senão, vejamos: conforme se constatou ênt anâlise neste 
órgão, tal reclamada já foi condenada por, práticas infrativas às relações 

de consumo; o consumidor entrou em contato com a operadora para 

comunicar o fato, e esta não teve a preocupação em solucionar 0 

problema 'e nem nas possíveis consequências e prejuízos caso não fosse 
resolvido. + , 

Para mensurar o quantum, leVamos em consideração, além das 
circunstâncias atenvantes e agravantes, conforme dispõe O artigo 28 

do mesmo decreto, à gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 
causado dos consumidores, a vantagem auferida com o ato-infrativo é 
a. condição econômica do infrator, respeitados” os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único. do art. 57 da Lei no 8.078; de 1990. 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 500- (quinhentos) 

UFIRCESs, levando inicialmente como parâmetro pára eálenlo o 

tipo. de conduta desleal que-deve ser combatida. ' 4 
Contido, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 
censo e tendo em vista repercussão do dano caúsado a gama de 
consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena 

“: será multiplicada por 2 (dois). 
DIANTE, DE “TODO O EXPOSTO, decido cominar" sanção 

pecuniária à TELEMAR.NORTE LESTE S/A no valor de 1000” 
(mil) UFIRCESs, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, incisos- HI, 

IV, 35, 39, incisos 1V, V'da Lei nº 8.078/90, com fulero no que dispõe 
o art.56, inciso 1 cc art. 57, 8 único do CDC, c/c a súmula n.01 da 

JURDECON.: Informo ainda, que.o valor atual da LJFIRCE (Unidade 

< "Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 
Intime-se a "demandada para, nos termos do art. 41] da Lei 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efenhar o £ recolhimento 

  

919-AL DEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar oferecer 
  

Recurso Adininistrativo no prazo de JO (dez) dias., 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-sê o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 
“publicação no Diário da Justiça, “cumprindo-se as demais determinações 

da nos arts. 27, 34 e'seguintes da Lei Estadual “Complementar 30/ 
2. . 

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para: subsequente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. - , 
Cumpra-se o disposto no artigo as da lei 8.078/90 cominado com o 

do-presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça. 1 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. ' 

Oficie-se à reclamada. + , 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. ' ' 
Fortaleza, 22 de-março de 2010. .s + 

Antônio Carlos Azevédo Costa tc : 
” Promotor de Justiça Po 

2” Promotoria de Defesa do Consumidor 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de:20 de março de 1997, dando-se ciência”   

. DECISÃO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrativo nº, 01092. 020,332-5 ras 

Reclamante: JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA LIMA. ' oo . 
Reciamado: TELEMAR NORTE LESTE S.A 
L- DO RELATÓRIO 
Procedimento administrativo instaurado pela Sr. JOSÉ CLÁUDIO 

BARBOSA: LIMA em face da empresa de telefonia TELEMAR NORTE 
LESTE S.A pelo fato desta negar-se cancelar-as cobranças Telativas 'aos í 

meses de fevereiro e 'márço de 2009, por ter manifestado a vontade: de 
, cancelar o serviço em momento pretérito. O reclamante alegoi, 
inicialmente, ter sido titular do “serviço da empresa através do Oi Conta ' 
Totak 2, acessos: 85 8622/2272 e 85 8865 2272 (móveis), 85 3296 
2272 (fixo) e 85 518 6864 (velox)! pela franquia mensal no valor de R$ 
259,00 (duzentos é cinquenta e nove reais), porém relata que 

posteriormente teve de mudar de'endereço, ocasião em que lhe foi 
garantido que o serviço de internet terja desempenho mais veloz. Depois . 

« de'certo tempo, observou que o serviço começou a apresentar problema 
em seu funcionamento, Imediatamente, estabeleceu contato com a 
operadora, registrado através dos inúmeros protocolos descritos na FA 
0109.019.747-7, para relatar o ocorrido e resolver o problema, porém 

encontrou óbices em sua pretensio-reparadora. Desta feita, compareceu 

a este órgão de Proteção c Defesa do Consumidor requerêndo a solução * 

para o seu problema, a saber: esclarecimentos sobre de tais cobranças e 

o imediato cancelâmento destas. 
Notificada regularmente, a reclamada. inicialmente n não ) apresentou seus, 

esclarecimentos. , 

Em audiência designada para o dia 25.06.2009, as partes reclamante e 
reclamada compareceram a sessão. A parte reclamante compareceu e” 

reafirmou,os termos da inicial ao afirmar ser cliente da reclamada .. 

mediante a utilização da linha de nº 85 8825 3274 .a qual pertencia ao 
plano pré-pago e que aderiu ao plano O controle, porém relatomque na 
última renovação do plano, contratou plano em que feria direito a 600 

(seiscentos) minutos de bônus com valor de R$ 36,00 (trinta e seis 
reais) durante 10 meses e nos últimos 2 meses no valor de R$72,00 
(setenta e dois reais) porém aó invés disso, recebeu uma fatura no valor 
de R$ 158,00'(cento e cinquenta e oito reais) a qual não concorda. Em - 
virtúde disso, busçou resolver tal situação junto da empresa, ocasião em 
que foi informado de que não constava nénhuma renovação de contrato 

e que o cliente não poderia cancelar o contrato, e caso o fizesse, teria, 
de arcar com multa. Novamente e dessa vez diante da reclamada, tequereu 
esclarecimentos sobre o caso bem como a regularização de-seu problema 

junto do'ajuste das tobranças, permanecends áinda no plano Oi 60 com 
os mesmos benefícios que detinha antcriormente, e sendo impossivel º 
tal pedido, a migração para é plana pré-pago. À parte reclamada, através 

de sua representante Daniele Alves do Nascimento, apresentou carta de ” 

preposto & afifmou que à análise não havia sido concluida; solicitindo ç 
- também a remarcação do feito. A parte reclamante não se opôs ao 
reagendamento da audiência. Diante de tais considerações, o Setor de 
Conciliação entendeu-ser necessária nova data para G término do feito. 

“ Em nova audiência realizada no dia 29,07.2009, as pártes reclamante» 
* e reclamada novaimente compareceram a presente sessão conciliatória. 

A parte reclamada, através da Sra. Regina Cláudia Castelo Branco da 

Silva , anexou defesa escrita, ratificando o seu tor e informando. que 
realmente houve a migração da linha 85 8825 3274 para.p plano Di 60 
com oferta CRÉDITO+BÔNUS, -no dia 10/12/2008, que, como a fatura 
com vencimento em 16/12/2008 não foi paga emi 22/02/2008, o cliente = 

. não recebeu o bônus, ou seja, para conseguir os benefícios do plano é 
. necessário se manter adimplente, conforme regulamento da promoção, 

Informou ainda que, após análise, não foi identificada qualquer 
irseguláridade nas valores apontados nas faturas 155408741], 
160277218, 166510824, 171092220 e 176882788, razão pela qual as 
cobranças serão mantidas, apresentando como .proposta o parcelamento 
do débito. Disse que a linha do cliente foi cancelada no dia 24/04/2009, - 
porém atualmente. está ativada no plano oi Cartão. Nesse momento; o 
consumidor afirmou não concordar tom as alegações da empresa, que o 

-atfaso da fatura com “vencimento em 16/12/2008 foi em razão do valor 

cobrado e contestação do mesmo junto à operadora de telefonia em 
questão, já que não concordava com o valor que estava sendo cobrado, 
que mesmo após o. pagamento continuou sem receber seu bônus. 

Afirmou ainda que no ato da renovação do contrato pelo teléfone não 
foi informado que se não pagasse as faturas em dias não receberia os 
beneficios do plano. A concilindora Giselle Santos Mesquita considerou 

interessante registrar que, confóriné análise das faturas apresentadas 
pelo reclamante, que além do bônus, o" desconto promocional também 
não foi concédido, configurando uma vantagem manifestamente, 

excessiva para 0 fomecedor e enorme prejuizo para O consumidor, pois 

o atraso nos-pagamentos já implica a cobrança de multa e suspensão 
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dos serviços. Apesar de ter sido estimulado ] acordo de vontades, as 

partes não lograram êxito em firmá-lo. 
Éto Relatório em síntese. L. 
TT = DO!DIREITO” + ' 
O Progfama Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor — DECON: - 

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do - Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa: do “Consumidot* — SNDC, criado no âmbito das 

TN * Promotorias de Justiça de Defesa do. Consumidor do Estado do Ccará, 

egm o fim precípuo de coórdenar a Política do Sistema. Estadual de. - 
Proteção. eDefesa do Coisumidor, com competência, atribuições e 

atuação administrativa em toda a área do estado do Ceará, conferidas 
- pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de, julho dé 2002, com 
previsão nas Constiuições:Federal'e Estadual, Lei 8.078, de”1 1 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, “de 1997, na forma do. ' 

parágrafo único do art; 56 do CDC, e no arí 18, parágrafo primeiro do- 

Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto; competência para dirimir a, 
* matéria e aplicar sanções administrativas, intrínsecas as funções | 

"ministeriais. Co ' 
Ao analisar os autos do processo admidistrativo aqui formulado, se 
percebe ser mais um caso de problemas na prestação dos serviços” 
relacionados às operadóras-de' telefonia móvel. Prelimiharmente, . 

- r 

2 

consumidor, e, “portanto, faz”) juz à suas prerrogativas (proteção máxima), 
quanto todo tipo de operação tida como duvidosa, logo, mais especial 

,8 diferenciado deverá seí o seu, Aratasmento segundo estabelece o art. 4º, 

” inciso Ido CDC: í : 
Art. 4º A Política "Nacional: das Relações de Consumo tem por 

- objetivo o atendimento. das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, q proteção de seus. 

interesses econômicos, a melhoria da. sua qualidade de vida, 

bém como a 'transpagência e harmonia “das relações de consumo, 
| atendidos os seguintes princípios: - 

1 - reconhecimento “la vulnerabilidade” do consumidor no 
] 

  

mercado de consumo: 1 

Acerca da- consideração « da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 
Herman MV. Benjamin ao prefaciar- o livro: des Paulo Valério Dai Pai. 
.Moraés: “a r 

“o princípio dã vulnerabilidade represênta ar peça fundamental, 

no mósaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor.” 
É licito'até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de 

toda a Teoria «Geral dessa“nova disciplina jurídica (0) A. 

* compreensão do principio, assim, é “pressuposto para o correto, 
. conhecimento do Direito dô consumidor-e para a aplicação da” 

leiy de qualquer-lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor”. 
MORAES, Paulo Valério, Dal Pai. Código de-ldefesa do 

o consumidor: o princípio da vulnerabilidade no, contrato, na 

publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto “Alegre: 
Sintese; 1999, 
Da mesma forma, a operadora de telefonia.não observou um direito 
básico que tornã fundamental a fruição e regulação do serviço de. 

telecomunicações, desde o mais simples até o máis complexo. Segundo 

a Lei 8.078/99, o quesito proteção “ampla é pressuposto de validade de 

qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de 

+ Suas prestações. Decorre de princípio basilar, no-caso, o-princípio da 4 

Ea —.sboa- fé objetiva na relação de consumo, “o qual” rege 'o momento pré” 

, contratual (início dá oferta). Séguindo tal raciocínio, torna-se implícito ' 

que bem antes do momento da efetiva contratação do serviço deve-se - 

ter em mente que qualquer aplicação de método comercial, coercitivo 

.ou utilizáção de prática abusiva deverá ser: vedada e será. estendido o 
direito de proteção, se configurando como reguisito essencial que traz : 

segutança jurídica ás relações civis. Entende-se que nas ocasiões em que 

este direito não é observádo da forma cómo deveria, cabe ao consumidor, . 
ou seja, a parte contratante, litigar diretamente contra tal fato, já ue” 

feré o requisito de veracidade intrinseco uma relação de consumo: * 
Consequentemente, tais situações estão imbuídas! de-altas dóses de 

to ro 
a ” ' 

= 

1 

aôs” serviçós de telefonia, ' euja fruição muitas vezes se dá dé forma 

a aleatória e sem. qualguer. tipo de segurança. Ao ter se valido de conduta 
abusiva -durante-o transcorzer do processo administrativo, , a empresa -. 

ireclamada. “infringiu o art. 6º, inciso IV dó CDC: o 
Art. 6º São direitos básizos do consumidor: 

* * IV —- à proteção-contra à publicidade enganosa e abusiva, métodos 
  

“comerciais coercitivos ou desleals, hem .comn contra práticas é |. 
  

clíusulas abusivas impostas no 'fórnecimento dé produtos e. 
servicos. - o "e ! 

“ Reforçando "o argumento da boa-fé 1 nas relações de consumo, [o mestre ; 

+ Humberto Theodoro Júnior assevera:, . , 

    

cumpre ressaltar que o reclamante goza de: condição privilegiada de x 

r 

insegurança, jurídica e insaiisfação generalizada, ainda mais no tocante -* 

as 

“ “A boa-fé objetiva não é outra coifa senão q velho princípio da 

lealdade contratual com nova roupagem. Assim pode-se dizer - 
que a boa- fé como .princípio de comportamento contratual” 
objetivo “não admite condutas que contrariem-o inandamento - 

de agir com lealdade « correção, pois assim se estará a atingir 

a função social que Mie é cometida” * «(Direitos do Consumidor! 
“Humberto Theodoro Júnior — 6. cd. Ver.; atual. e ampl — Rio de = 

Janciroi Editora, Torense,' 2009, pág. 24). veda ' tas 

" Por fim, restou carâcterizada de forma incisiva-a a utilização de prática, . 
abusiva, variáveis previstas e vedadas. pelo legislador pela grande 

capacidade de cercear. o direito material do consumidor ou mesmo, 

viciar a autonomia da vontade' da parte vulnerável da relação, aindá que *, 

muitas vezes de fôrma sutil é descomproinissada aos olhos” desatentos : 
da coletividade. Nesse caso, a empresa, reclamada infringiu? o art. 39, - 

«incisos 1, IV e V do CDC, ipsis ditreris: , 

+ “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre; 

outras práticas abusivas: t 4 

“IM — —récusar atendimento às demândas dos cónsumidores;" na + 

exata medida de suas disponibilidades de estoque.e, ainda, de 
conformidade com os usos e costnmes; - t 
IV — prevalecer-se de-fraqueza ou ignorância do, consumidor, 

tendo em vista “sua idade, saiide conheciniento: iou condição 

* social, para hupingir-lhe' seus produtos ou cserviços;-. Ver 

V:— exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 
Interessánte se faz tecer algumas considerações no caso sub oculi, uma 
vez que existem fórtes elementos que tipificam.a responsabilidade da 

». empresa de telefonia reélamada. Segundê o que foi apurado, | o reclamante - o 
era usuário do plano Oi Controle 60, tendó direito, portanto R$ ar 

60,00 (sessenta-reais) em créditos mensais para .uso em ligações para 

quaisquer operadoras” e R$ 600,00 (seiscentos reais) de bônus mensais 
para ligações Oi-Oi e Oi-Fixo, mediânte a utilização do acesso mióvel 

“de nº.85 8825 3274, de maneira que manifestou intereise em fazer sua * 
renovação, pois que era chegado q tempo desta. Depois de ter- entendido - 
que as formalidades de” praxe haviam sido preenchidas, continuou a 

receber naturalmente o"serviço, “até deparar- se com uma fatura no 
“valor de R$ 158, 00 tcento-& cinquenta, e oito reais). “A pártir desse ' 

momento, entrou” em contato' com a operadori, para: obter 

esclarecimentos € tentar cancelar a cobrança que considerava indevida, * 
não logrando êxito! mesmo “após a inúmeras tentativas feitas pela 

reclamante com o propósito: ide fazer valer seu pedido. . “a , 

Denota-se dos autos que a operadora destélefonia fi igurou, como, a maior 

* respoásável pelo infortúnio do consumidor, já que cabe a sua pessoa, q 
, dentre outros; O dever de oferecer um serviço seguro é sem qualquer 

“espécie de mecanisihos desleais ou engariosos que .vénham acarretar em 

“dano para.o consumidor. A empresa reclâmada, ão invés dê ter téntado 

considerar os argumentos do consumidor e reconhecer sua conduta--. 

. errórica até aquele- moménito, ainda assim optou por, sustentar até 6 no 

último momento da sessão conciliatória que as cobranças eran Jegitimas. ' 

É importante destacar € trazer à tona que o papel das é empresas, também 
é ode fomentar a ordêm econômica g estender 05 seus serviços a gama 
de consumidores que deles esperam e dependem; logo; devem 
obrigatoriamente dispor. de eiitendimentos e. posicionamentos que as. 

façam perceber que muilas vezes ocorrem erros procedimentais, - 
sistêmicos ou mesmo humanos, fato notoriamente visível o presente 
contextô. Dessa forma, é extremamente oneroso para | todo e qualquer 

+ consumidor a ser compelido, de forma antinatural, á arcar com obrigação 
indevida quando se verificar que o fornecédor não atentou para 'os 
limites de sua “responsabilidade na-prestação do serviço, Não obstante, 

tal inobservâficia' foménta diariamente uma afronta aós princípios da ' 
boa-fé e“da transparência; basilares do ordenamento jurídico e” 

principalmente, das-relações de consumo. +"! H o : ! 

“Ademais, também pecou pelá infringência legal dos dispositivos 
normativos da Lei 8.078.90; já que não só desconsiderou a vulnerâbilidade 

do consumidor de forma desmedida, .mas também 'não zelou pela 
. manifestação do direito á ampla proteção e por fim, incidiu em práticas 

abusivas, “Tais práticas infrativas, foram consideradas graves, já que em” , : o 
: momgnto algum houve um respeito à normatização estabelecida pelo 
Jegislador ordinário do CDC. A operadora de. telefonia responde 

- “objetivamente pelos erros.na prestação -dos serviços, de maneira que as 

- decisões judiciais: reforçam esse tipo'de entendimento. Nesse sentido, o 
julgamento do Recurso 1632220051 BA 1632-2/2003-1, no. Tribunal 
de Justiça da Bahia: Conforme se vê-por pare da reclamada ao longo do 

. processo 4 administrativo instaurado a todo têmpo houve a prevalência 
de una postura esquiva 'e indiferente no tócante à sua “disponibilidade . : 

vem firmar entendimento razoável acerca da situação e Assim, atênder o 

pleito, sem prejuizos para ainbas as partes, principálmente para a figura 
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  da empresa. Ao não atender a tentativa . pacífica, de resolução 
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conciliatória, a fornecedora de serviços descumpriu visivelmente Recurso, Administrativo dentro do prazo de JO (dez) dias. 

determinações do Código de Defesa do Consumidor .e não considerou - Tornando-se definitiva a decisão, administrativa, incjua-se o nome da 
sequer haver sido resporisável pelos fatos que acarretaram nó dano do 
consumidor. Diante de tais considerações, não pode o fornecedor de 
Serviços igriórar úleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 

interesse social esculpidos pelo legislador consumerista. Este Órgão, de 
Proteção e Defesa deve sempre pautar pela estrita observância dos. 
princípios esculpidos no microssistema cosumerista, a exemplo daquele: 

" 

que reconhece.a vulnerabilidade do consumidor e daquele que prima | 
pela responsabilidade dó fornecedor de serviços quando for verificada 

falha na prestação do serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. 
Apesar de“ciente de eventual sanção aser aplicada, a operadora: de 
telefônia reclamada não quis assimilar os argumentos: da consumidora ' 

oi mesmo reconsiderar seu entendimento. Constátaram-se sérios 

“vestigios de violação no direito material da consumidora, lógo, flagrante 
se repuia cônduta infrativa centra as relações de consumos, Deve a 

Aperadora de. telefonia, notadamente, ser sancionada por conduta 
“infrativa contra as relaçõés de consumo. . ' 

HI = DA DECISÃO - t 
* De acordo com o Decreto 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 daquéle decreto. *” 
Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. “25 deste mesmo 
decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não têr sido fundamental 

para a consecução do fato; II - ser'o infrator primário e HMl- ter o 
infrator adotado -as providências, portinented para minimizar ou de , 

imediato repãrar os.efeitos do ato lesivo. = 

. ” o - 
Nó. caso, a infratora não tem a favor de si nenhuma atenuante, 
Quanto às circunstâncias agrávantes, nos termos o Decteto, em 

feferência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: L- ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas, IN "trazer a prátiça- 
infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - deixar'o infrator vtendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as” 

providências para evitar ou mitigar suas consequências; V - ter o infrator 
ié agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 

- 

a 

1 

- 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 fisica, mental ou sensorial, interditadas ou não; VII - 

dissimularise a natureza ilícita do ato ou-atividade; IX :- ser a conduta 
infmtiva praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica 
ou: da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. . | 
: Assim, aplica-se: ao"TELEMAR NORTE LESTE S.A: as agravantes dos 
incisos 1 € IV; senão, vejamos: conforme se constatou em análise neste - 
órgão, tal reclamada já foi condenada par práticas infrativas às relações 
de consumo; à consumidor entrou em contato com à operadora para 

comunicar o fato, e esta não, leve a preocupação em solucionar o 
problema e nem nas possíveis consequências e prejuizos caso não fosse 
resolvido; ' 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das- 
circunstâncias atenuantes e agravantes, “conforme dispõe o artigo 28 
do mesino 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. 
Assim, arbitrâmos, dnicialmente, a multa em 500 (quinhentas) 

UFIRCESs, Jevanido em éonsideração as inúmeras situações * 

repetitivas que se originam diáriamente a esse respeito nos 
“inúmeros órgãos dc defesa do consumidor. 
Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 

« caso e lendo êm vista Jepereussão do dano causado a .gama de 
consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena 

será multiplicada por 2 (dois). : 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária à TELEMAR NORTE LESTE S.A no valor de 1.000 
Guil) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º inciso IV 

39, inciso V da Lei nº 8º “078/90; com fulcro no'que dispõe q art.56, 
ineigo 1, c/g, 0 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 para, nos termos" do art, 41 da Lei. 
Complementar nº 30, de 26. de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
no prúzo de 10 dias ny CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 

  

* SI9-ALDEOTA; cfc nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar oferecer * 
E . ' t 

+ a 

a 

  

empresa infratora'no Cadastro de: Reclamações Fundarnentadas, com 
publicação bo Diário da Justiça, cumprirido-se as demais: determinações 

* contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30/ 
02. ” 

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias; inscreva; 
se seu valor na, dívida ativa do Estado” do Ceará, para subseqiiente 
cobrança exécutiva, na forma do art, 29, da Lei Estadual Complémentar 
30/2002. a 

Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8: 078/90 cominado com o 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se'ciência 
do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive. 
o DPDG do Ministério da Justiça. , 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. - 
Oficie-se à reclamada. Vo / 

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

Fortaleza, 22 de março de 2010: - . no 
Antônio Carlos Azevedo Costa É , 

Promotor de Justiça . o, 
2º Promotoria de Defesa do Consumidor o - 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
Processo Adihinistrativo nº. 0109.240.473-3 - Vo 
Reclamante: LUIZ, FÉLIX MACIEL 
Reclamado: AIKO — EVADIN INDÚSTRIA AMAZONAS S/A 
1--DO RELATÓRIO : 

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. LUIZ "FÉLIX 
MACIEL em face da reclamada AIKO — EVADIN INDÚSTRIA” 
AMAZONAS S/A com o propósito de obter a restituição do valor ” 

Pago em virtude de acordo fivmado por reclamação anterior neste 

Órgão, FAS 0108, 004.136-1. O reclaminte alega ter comprado um 
aparelho celular da, marea Aiko modelo 51G no valor de R$ 199,00 | 
(cento 'e noventa e nove reais) conforme nota fiscal de nº 392167. 
Posteriormente, observou que o. produto começou a apresentar 

problemas em seu funcionamento, fato que fez o consumidor deixar 

  

“ referido aparelho na assistência técnica conforme ordem de serviço de 

H 

nº50319 e após idas + vinda, firmou acordo nesta esfera administrativa 
“nos seguintes termos .: recebeu um novo aparelho de modelo superior 
“no valor de R$ 380,00 (trezentos “e oitenta reais), nota fiscal dé nº5236, 

tendo referido- produto também apresentado “problemas. Ao «encaminhar 
o novo aparelho para a autorizada, foi informado por esta de que não 
estavam mais trabalhando com a marca Aiko. Desta feita, compareceu ” 
a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo à, solução , 

- para O set problema, a saber; a restituição imediata da quantia paga 

segundo estipula o CDC em seu artigo 18, inciso IL. 
Notificada regularmente em seu endereço, à Feclamada não contestou o. - 
feito prelimindrmente, 
Em audiência designada para o dia 03.07.2009, apenas a parte 

reclamante compareceu a sessão conciliatória. As partes reclamadas 

AIKO —- EVADIN INDÚSTRIA AMAZONAS'S/A, não compareceu, ' 
apesar de constar nos atlos O comprovânte de notificação. 

Não houve manifestação posterior da reclamada. 
É o Relatório em síntese. . 

IH — DO DIREITO ' ca 

+ O Programa Estadual de Proteção e Deftsa do Consumidor - DECON- 
“CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de, 

Proteção c Defesa do Consumidor — SNDC, criado no âmbito das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do' Estado do Ceará, 

com o fim pregípuo, de coordenar à Política do Sistema Estadual de, » 
| Proteção é Defesa do Consumidor, Gom 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 

Seteihbra 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, tendo; portanto, competência para dirimir a 
matéria e aplicar sanções administrativas, 

Analisando inicialmente os fatos delineadores da demanda, se constata 
- ser mais um caso de vício de produto na estrutura iitema do produto 

“vendido. JInicialmente, válido destacar que o adquirente configura-se 

como” consumidor e como tal, faz juz à suas prerrogativas (máxima 
proteção), conforme estabelece o“art. 4º, inciso | do CDC, deve ser 
acatado o. seguinte princípio fundamental. - ' 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

1 - - . 
+ 

 



  

  

E) 

    
  

  
DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 069 FORTALEZA, 15 DE ABRIL DE 2010 - CADERNO 3 
      
  

interesses cconômicos, a melhoria da sun gunlidode de vldo, 

bem como q transparência e harmonia das reloções de consumo, 

atendidos os seguintes principios: 

I - rec to d 
pmertnolo de consumo 

Acerco do consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Herman V. Benjamin ao prefocir o livro de Paulo Valério Dal Poi 

Mornes:, 

“O princípio da vulnernbllidade representa a peço fundamental 
no mosalco Jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponta de porilda de 
loda a Teoria Geral desso nova disciplina jurídica (...) A 

compreenano do princíplo, assim, é pressuposto pora o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e paro a aplicação da 

leL, de qualquer lei, que se ponho a salvaguardar o consumidor”. 

MORAES, Pnulo Valério Dol Poi, Código de defeso do 
consumidor: o principlo da vulnerabilidade no contrato, na 

publicidade, nos demo!s práticas comerciais, Porto Alegre: 

Sintese, 1999. 

Se evidenciou que a empresa reclamada não observou um direito básico 
que torna fundamental o formação de todo ato de compra e venda, 

primeipalmente aquele que tem como objeto bem colocado à disposição 
em larga escalo no mercado de constuno. Segundo o Le: 8078/90, o 

quesito informação é pressuposto de voldade de quolquer relação que 
beneficie consumida e [omecedor, à medida de suas prestações, Decorre 
de piincipio basilor, no caso, 9 princípio da boa-fé objetivo, o qual rege 
o momento pré-coniratual. Sendo assim toma-se implicho que bem 
antes do momento do efetivo formação daquele contrato que está por 

ande 4! dor 

se onginar deve-se ler em mente que qualquer informação sobre a 
onturcza daquele produto configura-se como requisito essencial que 
tre segurança jurídica às relações civis c mais próteção ao consumidor. 
Entende-se que nos ocasiões em que este direito não é observado da 

forma como deveria, cabe*no consumidor, ou seja, o parte contratante, 
litigar diretamente contra tal faro, já que fere o requisito de veracidade 
intrinseço numa relação de consumo, Conseguentemmente, tais situações 

estlo imbuldos de altos doses de insegurança jurídico é insatisfação 
generalizado, ninda mais no tocante nos produtos duráveis. Ao não! 

elucidar os riscos que o produto poderia apresentar o lonpo prazo, O 

reclamada infringiu o am. 6º, inciso HI do CDC; 
Art. 6º São dlrelios Búslcos do consumidor: 

- Wpcm e clorn sobre os d ça os" 

Serv cifienção rein 

| as; composição, qun]jdnde 

pa glscos que apresentem. 

Reforçando o argumento da boa-fé nas relações de consumo, o mestre 

Humberio Theodoro Júnior assevera: 
“A bon-fé objetivo não é outra coiso sendo o velho princípio da 
Jenldode controtuol com nova roupogem. Assim pode-se dizer 
que a boa-fé como principlo de comportamento controtool 

abjcilvo “não admite condutas que contrarlem o mandamento 

de oglr com leoldade e correção, pols assim se estará n atlnglr 

o função soclal que lhe é cometido”. JÚNIOR, Humberto 
Theodoro. Direitos do Consumidor. — 6. ed. Ver, otual. e ompl. 

Rio de Janelro: Forense, 2009, póp. 24. 
O produio em questão, odquindo pelo valor de R$ 380,00 (trezentos e 

oilenin resis) em pouco lempo começou o opresentor problemas 
intermitentes, foto que automaticamente cobhgurou o chamado vicio 

de produto (no esirmuíuma interno), conforme se depreende do CDC. 
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solldarlamente pelos viclos de 

quallinde ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados no consumo n que se destinam ou lhes diminuam 

o valor, ossim como por aqueles decorrentes do disparidade , 

com q Indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeltados os vorlações 

tecorrentes de suo nnturezn, podendo o consumidor eslglr a 

substltulção das partes vleladns. 
& 1º Não sendo q vicio sanado no prazo máximo de trinta dios, 
pode o consumidor exlplr, alterontlvamente, e q suo escolha; 

W-n tu nfi 4 tnriame 

Zna, rejuizo ale eventynjs dns € dagos; 

A melhor doulnna prevê o definição de vicio: ' 

“O vício, enquanto instltuto do chomedo direlto do consumidor, 

é mails amplo e seu repime mals objetivo: não basiu a simples 

qualidade médio do produto, é necessária o sua adequação 
obJetlvo, o possibilidade de que aquele bem sofisfaço a confionça 
que o consamidor nele depositou, sendo o vlelo oculto ou   

a * 

aparente”. MARQUES, Clóudlio Limo. BENJAMIN, Antônia 

Herman Y. MIRAGEM, Bruno. Comentários no Código de Defesa 

do Consumidor: São Paulo: Revista dos Tribunals, 2003, pág. 

286. 
Após não ler efetundo os reparos devidos em momento oportuho, a 

reclomada tombém se voleu de prático abusivo, constantes previstas no 

ordenamento consumerista que devem ser vedadas nho 59 pelo forte 
teor de obusividade que trazem em seu bojo, mos lombém por 

relativizorem à avtcoomia da vontade do consumidor, ainda que muitas 
vezes de forma sutil e descompromissado, Nesse coso, a empresa 

reelamada infringiu o mt 39, inciso Il Ido CDC, ipsis huteris: 
Art. 39. É vedado ao forncecdor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abuslvas: 
Il= recu imento às demandas dos consumidores na 

edliin de su Ihlldades da 

conformidade com os usos € costumes. ' 

De seu mister tecer consitlerações sobre o caso sub ocult, umo vez que 

resiou caracterizado o ofensa no direito material do consumidor. Segundo 
o que [oi apurndo, foi esclarecido e comprovado que o produto resulinnie 

do acordo firmado no processo administrativo 0108.004.0136-| 
apresentou problemas, novamente acontecendo os fatos nié então já 
vivenciados pelo consumidor. Ao ser vovamente notificada por este 
órgão, o empresa reclamada preferiu se imonter silente e não [nzes uso 
dos pnncípios da ompla defesa e do contraditório. Chamado o prestor 
esclarecimentos e o responsabilizar-se pessoalmente por suas alegações 

na audiência de conciliação, a empreso reclamado não se [ez presente. 
Notoriomente, o empresa oprou por não mois se manifestar, foto que 

levanta o hipótese de que o empresa não procedeu com o seu dever 

estipulado np artigo 18 do CDC e foz esta Promotoria de Justiça supor 
que a mesma se pepa a responder de forma direta, de forma q se ocular 
sorratewramente dos apelos de justiça deste Douto órgio. 

Com base nisso, se repulo extremomente oneroso pam todo e qualquer 
consumidor a ser compelido, de forma antimatural, o orcar com 60us 

excessivo e indevido quando se entender que o fornecedor desatendeu 

in totum a normatização do microssisterna consumerista. Ademais, 
desatendeu princípio fundamental, não observou direito básico, dispôs 

no mercado de consumo bem viciado e por fim, se utilizou de prática 
abusiva dumnte considerável lapso de tempo. Pior, não teria sequer se 

manifestado caso o reclamante, num alo de molivação e espemoça, 

solicosse à tulelo deste Orgão de Proteção e Defesa em momento 
oporluno. - 

Se venficou por parte da reclamado ao longa do processo administrativo 

instgurudo uma postura esquiva, protelotória e indiferente no tocante à 

sumo disponibilidade em finnor entendimento rozgável ocerca da situação 
e assim, atender o pleito, sem prejuizos para ambas os portes, Ao não 
atender 0 tenrotivo, pacífico de resolução conciliniôria, à fomecedorma 

de produtos descumpnu visivelmente detennmações do Código de Defesa 
do Consumidor. Preferiu permanecer silenie durante todo O processo 

administrativo, cssumindo desto maneiro os ónus decorrentes de tol 

postura. Minis à frente, no sessão concilatória, sun indiferença foi 

flngronte tendo em vislo que sequer compareceu a nudiêncio que 
objetivovo a composição omigável do problema enado, sem qualquer 

justificativa prévia que explicasse os molivos da sua ausência de forma 

pormenorizada, Ao proceder dessa maneira, pecou pela inobservância 

do princípio dn boa-fé objetivo. marco (lo harmônico e indissolúvel 

das relações de consumo. ' 

Diante de tais fatos, não pode o fornecedor de bens ignorar as normas 

de ordem público a interesse socio! esculpidas pelo legislador erdinário, 

especinlmente quando se entender que 05 mesmos foram poutados pela 

superiondade do interesse econômico, afastando-se assim da boa-fé 

objeuwn que deveria ler provalecido. Apesar de ciente de eventual sanção 

a ser aplicada, o reclomada não tentou remedior o sivação que fora 
originado em virtude de seu erro grave ou mesmo, assmmilar quaisquer 

argumentos favoriveis 20 consumidor, Concluirom-se como sénos os 
vestigios de violação Do direito materiol do consumidor, logo, fogmnie 

se reputa o conduta infrotiva contra os relações de consumos. Deve, 

notadamente, ser sancionada por conduta infrativa prove contra as 
relnções de consumo, ocasião em que serão utilizados os crilérios 

definidos em lei para aplicação da penoldade devido 

NL= DA DECISÃO 
De neordo com o Decreio 2.181/97, pom a aplicação do penalidade, 

deverão ser considerados os seguintes aspeclosi as circunstâncias 

atenunntes e ngrovontes; c 05 antecedentes do infrator, nos lermos do 

art. 24 daquele decreto. 
Dentre os condições atenuantes, nos lermos do Arm. 25 deste mesmo 

decreto, ecumero-se: | - o oção do infrator não ter sido fundamental 

para q consecução do fato; IL - ser o infrator primário e ll- ter o 
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infrator, adotado, as providências pertinentes para minimizar ou'de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. ! 
No caso, a infratora: não tem a favor de si nenhuma atenuante, 

Quanto às cirtunstâncias agravantes, nos lermos O Decreto em 
referência dispõe, no seu art. 26, que se “constituem agravantes: I- ser 
o-infrator reincidente; II - ter o infratór, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa pára obter vantagens indevidas; TIL - trazer a prática 

infrativa consegiiências danosas à saúde ou à segurânça do consumidor: 
IV - deixar 6 infrator; tendo conhecimento do ato lesivo, 'ds. tomar as 

| providêritias para evitar ou mitigar suas conseglências; V-tero infrator 

agito com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ouoter 

caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocomido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portádoras 

de deficiência fisica, menta] ou sensorial, interditadas ou não; VIII - 
“. dissimular-se a natureza ilícita do ato cu atividade; IX - será conduta 

“ 

- infrativa, praticada aproveitando-se (o) infrator. de grave crise, econômica 
ou da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. 
Assim, aplica-se à AIKO — EVADIN INDÚSTRIA AMAZONAS S/A 
as agravantes dos “incisos 1 e TV. Vejamos: a empresa em foco. é 
teincidente; o consumidor entrou em-contato com a empresa reclamada ” 

para comunicar 9 fato, & esta- não tove a preocupação êm solucionar o 
problema e nem nas possíveis consequências e prejuizos caso não fosse 

resolvido. . ça os 

Para mensurar q quantum, levamos em consideráção, além das 
, circunstâncias atênuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 

- do mesmo decreto, à gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 
. causado aos consuriidores, a vantagem auferida com. o ato infrativo é 

a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 400 (quatrocentos) 

ÚFIRCES, levando, inicialmente, em consideração o valor pago 
pelo produto. ' 

“Contitdo, levandocem consideração as agravantes aplicáveis ao caso e 
» tendo-em vista repercussão do dano causado à gama de consumidores 
que se reconhecem como vitimas dessas práticas, pena s será multiplicada 
por 2 (dois). ' 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar. sanção 

pecuniária à AIKO — EVADIN* INDÚSTRIA AMAZONAS; S/A no, 

valor de 800 (oitocentos) UFIRSCE, Dor infração aos artigos: 4º, 

“inciso L, 6º, inciso III, 18 e 39, inciso, II da Lei nº 8.078/90, com fulero 
, no que dispõe 0 art.56, inciso 1, c/c 0 art.57, 87 único do CDC, cie a 

, 

súmula n.01 da JURDECON. Ressalte-se, ainda, que o valor atua! da 
UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 
2,4257. N 

Intime-se a demandada, para, nos termos do art. "4I da Lei 
Complementar nº-30, de 26: de julho de 2002, efetuar o recolhimento . 

no prazo de 10 dias va CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência - 
- 939- ALDEOTA, efe nº 23.29]-8, OPERAÇÃO 806 ou se desejar oferecer 

Recurso Astministrativo no prazo de Io tdez) dias... “e 
  

t 

Tornandó-se definitiva a decisão administrativa; inclua-sg o nome da 

«empresa infratora no Cadastro” de Reclamaçõês Fundamentadas, com 

.. publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se às demais determinações 
côntidas nos arts. 27, 34, e seguintes da Lei Estndual Complementar 30/ 
02. . 
Não sendo recolhido o valor de anulta no prazo de tanta dias, instreva-. 

“se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para subsequente 

cobrança executiva, - na forma do art, 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. - : 
Cumpra-se 0 disposto nb artigo 44 da lei 8.078/90. cominado” com o 

artigo 57: do Decreto nº 218] de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
do presente feito aos-demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça. N : 
“Intime-se a infratora-desta decisão administrativa. 
Oficie-se à reclamada. R 

' 

Registre-se, Publique-se. Cumpra-se. é cds 

Fortaleza, 29 de março de 2010, 

Antônio Carlos Azevedo Costa . 

Promotor de Justiça . = a! 
2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

N DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo nº. 0109.020,480-0 - v 

Reclamante: LUZIA CASTRO PINTO 
; Reclamada: TELEMAR NORTE LESTE SA. . 
1- DO RELATÓRIO o ' ' 

- Procedimento administrativo instaurado pela-Sra/ LUZIA castro 

e,
 

4 

+ 

  

PINTO, em face da empresa de telefonia TELEMAR NORTE LESTE 

S.A pelo fato desta negar-se a no valor de R$.1.124,24 (mil & cento e 
vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) a qual considera indevida, 

A reclamante alegôu, inicialmente, ter contratado o serviço da reclamada 
através do plano Oi Conta Controle. 60, de marieira que teria direito a 
60 (sessenta) minutos para ligações locais 'e 600 (seiscentos) minutos 

« de bônus em ligações locais de oi para oi e de oi para fixo, tendo 

também o destonto de R$ 20,00 (vinte reais) durante 10 (dez) meses e | 
pagando o, valor de R$ 52,90 (cinquenta e dois reais e-noventa centavos) 

na [e na 12” parcela. Perpassou informando que havia sido informada, 
especificamente no ato da contratação do serviço de que receberia- 

meisagens com o objetivo de mantér o controle das ligações, oferta 
que 'não se cumpriu. Posteriôrmente, estabeleceu contato com a 

+ operadora para relatar .o ocorrido e resolver .o problema,-porém 
encontrou óbices em sua pretensão. Desta feita, compareceu a este 

órgão de Proteção e Defesa do Consurhidor requerendo a solução para 
o seu problema, à saber: o cancelamento da cobrança indevida decorrente R 

do descumprimento de oferta feito pela operadora. : 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou breves informações 

“(. 09), informando os dados 'dos beneficios do plano contratado ao 

*. mesmo tempo em que declarou que após análise minuciosa no histórico 
de serviços e sistema de faturamento não se identificou qualquer 

“irregularidade na fatura 162607024, razão pela qual as cobranças 

“ deveriam ser mantidas. : , . 
Em audiência designada pará o dia 06.07.2009, as partes reclamasite e 
reclamada compareceram a presente sessão conciliatória. À reclâmante 
então reiterou os termos da exordial, afirmando que no-ato dá-contratação. 
do serviço foi informada pele vendedor de nome “Jorgé O qual até 

*, então trábalhava no quiosque da “or do North Shopping foi informada 
Ê 

- de que“pagarin o valor de, R$'52, 90 (cinquenta: e dois reais e noventa. 
centavos) nad” (primeira) e 12º (décima segunda) párcela e nas demais .. 

receberia um desconto de 20%(vinte por cento), perfazendo” o total de ' 
R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), de maneira que em 

. trõea teria. direito a receber por mês 60 (sessenta) 'do ligações para 

qualquer, operadora, entre ligações locais e interurbanas e 600(seiscentós), 

minutos de tônus em ligações de Oi para Oi e de Oi para Fixo, aduziu 
ainda que o' vendedor havia garantido-lhe que iria receber mensagens ao 

término de cada ligação recgberia mensagens informando o'valor gasto 
“bem como o saldo, tendo sido informada também que caso ultrapassaste 
sua franquia mensal 0 serviço seria bloqueado e somente iria poder 
realizar novas ligações caso recebesse novos créditos. A parte reclamada, 

* através de sua preposta, Daniele Alves do Nascimento, se manifestou 
dizendo que a cobtança seria mantida, uma vez que não houve qualquer. 

irregularidade no “cumprimento da oferta, informou ainda, que o plano R 

Oi'60 não dispõe do serviço de receber mensagens ao término da 

ligação sobre informação de saldo, entrétanto este póderia Ser consultado 
através: de internet ou ainda «pelo aparelho. Sobre o bloqueio, revelou, 
que não se trata de um plano pré-pago e de controle e que após a 
«utilização dos benefícios adequados, a tarifação incidiria. Apesar de ter 

sido estimulado o acordo de vontades entre as partes, estas ão fi rmaram 
acordo. 

Não houve manifestação posterior da seclnmmada. 

É o Relatório em sintese. . 
W-DO DIREITO E ! 

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - — DECON-. 

CF, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de” 
Proteção e Defesa da Consumidor - SNDC, criado no âmbito das 
Promôtorias de. Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do, Ceará, 

com o fim precípuo de coordenar a Política dó-Sistema. Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições*e' 
. atuação administrativa em toda a área do estado do Ceará, conferidas À 
* pela Lei Estadual Complementar 30, 'de 26 de julho de 2002, com 

previsão nas Constiuições Federal.e Estadual, Lei 8. 078, de |] 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, tendo; portanto, competência para dirimir a 

matéria é aplicar. sanções administrativas. A 

Ao analisar, os autos do processo administrativo aqui foimulado, se - 
“percebe ser mais um caso de problemas na prestação dos serviços E 
relacionados as operadoras, de telefonia móvel. Preliminarmente, 

- cumpre ressaltar que a reclamante goza de conilição privilêgiada de, 
. consumidora, e, portanto, faz j juz-á suas. prerrogativas (proteção máxima). 

quanto todo tipo de operação duvidosa, logo mais especial e diferenciado 

- deverá ser o seu iratamento, segundo estabelece o art, 4º; inciso 1 do 

| CDE: + - 
* Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo [5] atendimento, das necessidades dos “consumidores, E) 
1 . , a 

"4 

+ 

! 

) 

bd 

 



  

    
  

e 
  

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 069 FORTALEZA, 15 DE ABRIL DE 2010 - CADERNO 3 209 
        

o respelto à sua dignldade, saúde e seguronça, a proteção de seus 
interesses econômicos, n melhorla da sua qualidade de vido, 
bem como o transparência e harmonto das relações de consumo, 

atendidos os sepulntes principios: - 

I- vujnerabiad [, o 

merendo de consumo, . 

Acerco da consideração da vulnerobilidade nos esclarece Antônio 
Herman Y. Benjamin no prefaciar o livro de Poulo Valério Dal Pai 
Moraes: . 
“O princípio da vulnerabildade represento 2 peço fundomental 

no masoleo Juridico que denominamos Dlrelto do Consumidor. 

É lícito até dizer que n vulnerobllidade é o ponto de partida de 
toda a Teoria Gero] dessa nova disclpllna juridica (...) À 

comprecosão do principio, assim, é pressuposto paro o correto 
conhecimento do Direito do consumidor e parn a npllenção da 

ley de qualquer lel, que se punho n solvoguordor o consumidor”, 
MORAES, Poulo Volério Dol Pal. Código de defeso do 

consumidor: o princípio do vulnerobHidade no contrato, no 
publicidade, nos demais práticas comerclals, Porto Alegre: 

Sintese, 1999, 
Da mesma forma, » operadora de telefonia não observou um direito 

básico que torna fundamental a fruição e regulação do serviço de 
telecomunicações, desde o mais simples até o mais complexo. Segundo 
0 Lei 8.078/90, 0 quesito informação é pressuposto de validade de 

qualquer relação que beneficie consumidor e fomecedor, à medida de 
suas prestações. Decorre de principio basilar, no caso, o principio da 

- transparência, o qual rege o momento pré-contratual (inicio da oferin). 
Seguindo to] mciocinio, torno-se implicio que bem ontes do momento 

' da efeiiva conlrtação do serviço deve-se ter em mente que qualquer 

informação sobre o nosuweza daquele serviço que está sendo contratado, 

se configurando como requisio essencial que troz sepurança jurídica às 
relações civia Entende-se que nos oxasiões em que este direito não É 

observado da forma como deveria, cabe Do consumidor, ou seja, à parte 
contratante, litigar direimênte contr tal fato, já que fere o requisito 

- de verecidade intrinseco numa relação de consumo Conseguentemente, 
tois situnções estão imbuídos de altas doses de inseguronço jurídico e 
insatisfação generalvznda, ainda mais no tocante 005 contratos de odesho; 
cuja notureza deve sempre ser observado, sob risco do contratante não 

ser prejudicado em momento posterior. Ao não estender de forma mais 
propogada o direito de informação-pora a conirntante, o contratada 

. iafhngiu o ar. 6º, inciso II do CDC: 

Art. 6º São direltos básicos do consumlior: 
-n1 adeguoda e clnra sobre os diferentes dujo: 

g serviços, com especificação correta de grantidode, 

s ' o 40] 

ps rlsros gue apresentem, 
Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Limo Marques, Antônio 

Hermao V. Benjamin e Bruno Miragem com moestno: 

“Informação duronte-toda q relação de consumo, no formação, 
na csecução do contrato e na cobrança de dividas: O direito à 

Informação assegurado no art. 6º IJ, corresponde no dever de 

Informar imposto pelo CDC nos arts, 12,14,18 e 20, nos orts. 30 

e 31, nos aorta. Jó e 54 no [ornecedor. Este devcr de prostor 

informação não se restringe à [nse prê- contratuul, da 
publicidade, prállcus comerclala ou aferta” ( arts, 

3,31,34,65,140,52) , mas lnclul o dever de Informar alraovés do 

contrato, de Informar durante o transcorrer do relação, 

especlalmente no momento do cobrança de dívido, nluda qunls 
em contratos cotlros de longo duração(...). Nestes momentos 

Informar é mais do que cumprir com o dever anexo de 
Informação — é cooperar c ter culdodo com o parcelro contratual, 

evitando os danos morals c agindo com lenldode( polis é o 

fornecedor que detém o informação) e boa —fé”. (Comentarios 
no Código de Defesa do Consumidor / Cláudio Limo Alarques, 

Antônio Berman V. Benjamin, Druno Allrogem. — 2. ed. Ver, 

atunl, e ompl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 2006, 
pág. 150). 

Em momento posterior, Lombém se-verificou que o operadora [ez 

propagando enganosa sobre a oferta de bloqueio do serviço após o uso 

da ftonquio mensal. Ao invés de ler sido suspenso o serviço, este 
continuou a ser lanfado excessivamente e sem qualquer alerta, de maneiro 

ardilosa e sutil. Sob tal ótica, Jica configurada o situação do artigo 30, à 

saber: 

Art. JD. Todn Informação ou publicidade, suflclentemente 

preciso, veiculodo por qualquer meio de comunicoção com 
relação a produtos e serviços ofereeidos ou opresenindos, obriga 

o fornecedor que o flzer veleular ou dela se utllizar e Integra o 

  
  

  

  

contrato que vier q ser celebrado. 

Por fim, restou caracterizado e de forma Nogranie que o empresa de 

telefona reclamada uilizou-se de prático nbusiva, pois qo cobrar o 
“valor de R$ 1.124,24 (mil e cento e vinte e quatro reais e vinte quatro 
centovos) sem ter cumprido com o acordado (ou seja, ter bloqueado o 
aparelho somente para o recebimento de ligações) em momento 
anterior, ofendeu a moralidade econômica da consumidora no mesmo 

tempo em que viciou a sua outonomia da vontade, lego configurou o 
hipóise previsia-no artigo 39, inciso V, ipsis lifterts: 
Art. 39. É vedado no fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outros práílcos abusivos: 

Y — exlplr vantnge anifeat v 

Interessante se [oz tecer algumas considerações no cosó sub oculi, uma 
vez que cxistem fortes elementos que tpiticom a responsabilidade da 

empresa de telefonia reclnmnda, Segundo o que foi opurado, a reclamante 
optou por controtor o plano Oi Controle 60 de acordo com os valores 
estipulndos: R$ 52,90 (cingõenta e dois reass é noventa centavos) no 1º 

(pnmeiro) e 12º (décima segunda) parcela mensal, enquanto os outras 
«Seriam cobrados pelo valor de RS 32,90 (trinto e dois rems, noventa 
centavos), incidindo os 20% (vinte por cento) de desconto. Ao receber 

a cobmnça obsurda da tarifação excessivo opds o térmimo dos beneficios 
da franquia mensal de seu plano, restou camcterizada uma hipótese de 
oferta enganosa, já que 0 consumidoóro áquele momento detinha 

expecintivas de se vuler do serviço de infônnação da maneiro que [oi 

veiculada e prometida (avisos no celulor por mensagens após cado 

hgação) pelo vendedor do plano, expeciativos que são form atingidas. 
Por outro lodo, 0 operadora de telefonia, após ser notificada e opresentor 

em sede de defeso escrito 0 suo versão dos Jotos, limitgu-se o ressaltar 5 

beneílcios da franquia contratada no mesmo tempo em que opinou pela 
regularidade das cobranças. A reclamante foi prejudicada por atitude 

desleal e prática abusivo, conforme se confirmará 00 bérmino. 
Inicinlmente, observou-se que a empresa reclamada figurou como q 

major responsôvel pelo infortúnio da consumidora, já que cabe 0 sum 
figura, dentre outros, o dever de oferecer um otendimento diferenciado 

em siluações Como essa, as quais já são lidas como comiqueiros. A 

empresa reclomado, ao não disponibilizor nenhumo medido para fazer 
voler o direito de cancelamento sem ônus do plano, assumiu parcela de 

responsabilidade por não ter se mostrado solicita em momento tão 

necessário. Pelo contro, em momento algum q fornecedom de serviços 

ofereceu qualquer alternativa favorável no pleito do outoro. É bem 
conveniente ressoltas que cabe às grandes empresas se empenhamom em 
tentar oferecer opções menos onerosas de resolução de problemas nos 

bolsos dos consumidores, como decorrência da oplienção da boa-fé 
objetivo que deve impernr nesse upo de relação biloteml de consumo. O 

papel das empresas também é o de fomentar a ordem econômica « 
estender us seus serviços 0 gama de consumidores que deles esperom e 

dependem, logo, devem obrigatoriamente dispor de entendimentos que * 

sempre visem uma melhor relação pom com os seus clientes. 
Inadverudamente, o empresa de telefonia pecou. Pecou pelo lomentivel 
foto de ter infrinpgido us disposmivos normativos do Lei 8.078.90, já 
que não sô onerou 'de forma desmedida a condição do consumidor, mas 

também não zelou pelo repasse do direito à informação. Tombém se 

voleu de prática nbusiva paro alingir seu intento dé cobrar de maneira 
excessivo a consimidom, uma vez que esta não havia sido informada 

sobre o real procedimento adoindo pelo empresa quondo [inolizodos os 

beneficios da franguia mensal, o qual consiste em tarilar de forma 
funiva e silenciosa O serviço em curtos intervalos. 
Conforme se vê por parte do reclamado 00 longo do processo 
administrativo instaurado a todo tempo houve a prevalêncio de uma 

pastum esquiva é indiferente no tocante à sua disponibilidade em firmar 
entendimento rozoável acerca do situação e assim, atender o pleito, 

sem prejuízos pnra ambas as partes, principnlmente porn si. Ap não 

ntender a tentativa pacífica de resolução concilintória, a fornecedora 
de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumudor e não considerou sequer haver sido responsâvel pelos 

fotos que acorretaram no dano da consumidora. Válido salientar que 0 
empresa de telefonia em questão possui uma sénie de reclomações 
similares, que fozem os representantes deste douto órgão lançar mão de 

sua argumentação jurídica para fazer vales o reconhecimento dos direilos 
daqueles que se encontram desproiegidos diante de atitudes errôneas e 
danosas- das grandes empresas de telefonia. Peronte tal dessdemto, não 

pode o fornecedor de serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos 
de ordem público e inleresse social esculpidos pelo legislador 
consumensia. Este Orgão de Proteção e Defesa deve sempre par 

pela estrita observâncio dos princípios esculpidos no microssistema 

cosumerista, o exemplo daquele que reconhece o vulnerabilidade do 

consumidor e daquele que prima pela responsabilidade do fomecedor de 
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serviços quando for verificada condula abusiva por parte da' empresa, 
hipótese: *confirmada pelo caso concreto. Apesar de ciente de eventual 

sanção a ser aplicada, a“operadora de telefonia reclamada não quis 
assimilar os argumentos da consumidora ou mesmo reconsiderar seu - 
entendimento. Constataram-se sérios vestígios de' violação aó direito 

t material da consmidora, logo, flagrante se reputa conduta infrativa 

contra as rélações de consumos. Deve a. instituição bancária, 
notadamentê, ser sancionada por conduta infrativa contra as relações 

de consumo, de maneira que, para a aplicação da penalidade deverão ser ' 
“atendidos os critérios legais específicos. ; 

Fa 
LH - DA DECISÃO -+ 

, De acordo com' o Decreto 2.181/97, pára a aplicação dá 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 Árt. 25 desté mesmo — 

decreto, enumera-se: | - a ação do infrator não ter sido fundamental 

, para a consecução do fato; “ - Ser o infrator primário e III- ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato. reparar os efeitos do'ato lesivo, 
No caso, a infiatora não tem a favor dê si nenhuma atenuante. 
Quanto às circunstâncias dgravantes, nos termos o Decreto em 
referência dispõe, do seu árt. 26, que se constitutm” agravantes; I - ser 
“o infrator reincidente; 11 - ter o infrator, comprovadamente, -sômetido 
à prática “infrativa para obter vantagens indevidas; “IH - trazer a prática - 

infrativa consegilências danosas à saúde.ou à segurança do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar aé 

providências para evitar ou mitigar suas onsegiiências; V-tero infrator” 

- agido com dolo; VI - ocasiônar 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 fisica, mental ou sensorial, interditadas ou não; VII - 
.dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise ecônômica 

«ou da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por - 
ocasião de calamidade, 1 ' 

- Assim, aplica-se ao TELEMAR NORTE LESTE SA. as agravantes dos 

incisos [e IV; senão, vejamos: conformê sê constatou em análise neste 

órgão, tal reclamada. j já foi condenada por práticas inffativas às relações 

de consumo;.o consunidor entrou em contato com a operadora para 
comunicar o fato; e esta não teve q preocupação em solucionar 0 | 
problema é nem nas possíveis consequências e prejuízos caso tião fosse 
resolvido;. ' 

Para mensurar o quantum, levamos em considéração, além das | 

circunstâncias-atenuantes e agravantes, -conforme dispõe o artigo 28 
do mesmo decreto; a gravidade da prática inlrativa, a extensão: do “dano 

* causado aos consuniidores, à vantagem auferida com o ato infrativo e - 
a condição econômica do infrator, respeitados és parâmetfos 
estabelecidos no parágrafo único do art, 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1, 000 (mil) UFIRCES, 
* levando em consideração a publicidade errônea feita em cima 

dos planos ofertados pela operadora de telefonta, a qual, na 

maioria das vezes, acarreta em prejuízos a posteriori para os 

' consumidores. , 4 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ag 

caso e tendo em vista repercussão do dano causado a gama de 
consumidores que se reconhecem como vítimas dessas práticas, a pena « 

* será multiplicada por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,. decido! 'cominar sanção ! 

pecuniária à TELEMAR NORTE LESTE S.à no valor de 3.000 

(três mil) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso 

MI, 30.e 39, inciso V da Lei hº 8.078/90, com fulero no que- -dispõe.0 
art.56, inciso 1, c/c o art. 57, 8 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 para, nos termos do art. dl da Lei 

Complementar. nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 

no prazo de 10 dias ha CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 
919. ALDEOTA, g/g nº 23.291-8, OPERAÇÃO DOG ou se desejar 9, aferecer À 

| Recurso Adntinistrativo dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

Tormando- -se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 
' empresa, infrator “no Cadastro de Reclamações Fundumentadas, com 

publicação no Diário da” Justiça, “cumprindo-se as demais determinações 

- contidas nos arts. 27, 34 € Seguintes da Lei Estadual Complementar 30/ 

02. ' 
- Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu valor.na divida ativa do, Estado do Ceará, para subsegiente x 
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, cobrança executiva, na forma: do art.,29, da Lei Estadual Complementar 
* 30/2002. : ' f . 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado com o 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência « 

do preserite feito aos: demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive . 
o DPDC do Ministério da Justiça: : 

Intime-se' a infratora desta decisão adininistrativa. 

Oficie-se à reclamada. a o A 
Registre- se. Publique-se, Cumpra-se. a ' : o 

1 Fortaleza, 01 de março de 2010. 

Antônio Carlos Azevedo Costa . ; 

Promotor de Justiça a - na lt 

12 Promotoria de, Defesa do Consumidor 

- 2 DEC ISÃO ADMINISTRATIVA . 
Processo “Administrativo nº. 0109-020.533- 9 =. 

Reclimante: FRANCISCO AMAURI BEZERRA ' 
Reciamado: UNIBANCO — UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 
S/A ' 
L- DO REL ATÓRIO 

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. FRANCISCO 
AMAURI BEZERRA em face da reclamada UNIBANCO — UNIÃO . 
DE BANCOS BRASILEIROS S!A com o propósito de explicitar os 
termos da cobrança aó-qual era submetido. o reclamante alegou 
inicialtente ter sido informado sobre à cobrança “de débito referente a 

“não- -movimentação, de conta, porém destacou que em momento algum 

foi cobrado, Posteriormente, tentou obter esclarecimentos e, resolver 
de forma menos onerosa com a reclamada, mas não logrou êxito. Desta 
feita, compareceu a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor * 
requerendo a solução para o seu problema, a saber: esclarecimentos 
sobre a situação umaproposta de acordo para a quitação do débito ” 
formado. ' o 

* Notificada regularmente em seu endereço, a irstituição bancária 

) apresentou defesa escrita (fls. 14-17), informando que o débito se 

originou em decorrência da não-movimentação da conta corrênte que, 

* permanecia ativa bem como enviou Proposta de parcelamento do “valor. , 

Em audiência” designada para o dia 07.06.2009,.a parte reclamante 
compareceu e reiterou os 'termos da exordial. Já a parte reclamada, 
através de seu preposto Carlos Sisley, disse que o valor atual da divida” 
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' 

“| correspondia à R$ 4.900,87, valor este que poderá ser pago da seguinte” 
forma: com-uma entrada de R$ 325,00 (trezentos e vinte g cinco reais) - 

mais 12 parcelas de R$ 324, 26 (trezentos e vinte e quatro reais e-vinte 
e seis centavos) ou uma entrada de R$235,00 (duzentos trinta e, cinco 
reais) mais 18 parcelas de R$ 235,59 (duzentos e trinta e cinco reais e 
cingúenta e nove centavos). Foi proposta ainda uma entrada de R$ 

- 190,00 (cento é noventa reais) mais 24 parcelas, de R$ 189,53 (cento 
e oitenta e nove réais e cinquenta e três centavos), de maneira que 
todas as propostas' com entrada para o dia 13.07.2009. Ainda esclareceu +, 
que é responsabilidade do consumidor procurar o. banco para solicitar o 

encerramento da conta corrente, vez que não tem mais interesse emo, 

"movimentá-la & hão simplesmente abandoná-la, como se deu no. 

* presente caso. Ao final, concluiu considerando que o débito atual é 
devido. Nesse momento, o reclamante informou que não tem como 

arcar com tais valores, reafirmando" que-todo o débito ora cobrado foi 
gerado por encargos na conta; não tendo em momento algum recebido 

qualquer tipo de cobrança. O conciliador do caso em questão, Emanuel 
José Matias Guerra, teceu breves comentários, que aqui transcrevemos: 

“diante dos fatos. Como 6. consumidor em nenhum momento utilizou 

os valores ora cobrados, não tendo auferido qualquer benefício com os 

mesmos, e como não houve qualquer comunicação do Banco para com 

o consumidor antes que o débito se tornasse impagável.. aparentemente 

" há violação ao Art; 51, IV, in fine, do CDC, razão, pela qual os presentes , 
“autos são remetidos à Promotoria para análise e determinação. 

“Não houúve manifestação posterior da reclamada, tendo sido o processo 

  

  

  
  

  

- “distribuído. . N ' oe 

" É o Reintório em síntese., 

H = DO DIREITO 
O Programa Estadual de Proteção e Difesa do Consumidor — DECON- 

, CE, ôrgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 
Proteção e Delesa do Consumidor — SNDC, criado no âmbito das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

com o fim precipuo de coordenar a Política do Sistenia Estadual de 
Proteção e Delesa do Consumidor, com competência, atribuições e. 
atuação administrativa em toda a áréa 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 

» " +, - 

“a 
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parágrafo único do att. 56 do CDC; e no art. 18, parágrafo primeiro d do- 
- Decreto Federal 2181/97 tendo, portanto, competência pará dirimir a 

matéria e aplicar sanções administrativas.. Vo 
“ * Analisando inicialmente os fatos delineadores da demanda, se constata ; 

to ;Ser mais um caso dos serviços telaicionados à liberação de crédito! para 
«pessoa física. Em virtude' disso, deve-se ter em mente que máxima 
proteção tem de ser estendida ao consumidor, pois conforme estabelece 

o art. 4º, .incíso 1 do: CDC, deve ser acatado o seguinte princípio 

fundamental: "o Ve Ta 
APL 4 A. Política Nacional das Relações de “Consumo tem por, 

objetivo o atendimento “das necessidades dos consumidores, o” 
+ respeito à sua dignidade, saúde e seguranças a proteção de seus 

inferessês - “econômicos, a melhoria -da-sua qualidade "de vida, 
bem como a: transparência e harmonia das relações de consumo, ' 

atendidos: os seguintes princípios: "- a 
. 1 — reconhecimento da vulnerabilidade” do consumidor no 

. “ mercado de consumo; Re EA - 

1 Acerca do consideração da vulnerabilidade nos “esclarece Antôriio + 
Herman V. Benjamin. ao prefaciar e) livro de Paulo Valério Dal, Fai 
Moraes: rat 

6) princípio da- vulnerabilidade representa : a peça 

fundamental no mosaico jurídico que, denominamos Direito 

* do Consumidor. É lícito até dizer que a xulnerabilidade, ê o 

ponto de partida de-toda a Teoria Geral: dessa nova disciplina 
juridica (...)-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 

. | 0 consumidor”, “MORAES, Paulo Valério Dal' Pais Código de 
« defesa da consumiddr: o princípio, da vulnerabilidade no 

  

Alegre: Síntese, 1999. nes ato RN ' 
, Da mesma forma, -a' instituição tantária não observo um direito-básico” 

- | que torna fundamental-a liberação. de todo e qualquer, serviço financeiro, 

“+ desde o mais simples até o mais complexo. Segundo a Lei'ê; 078/99, O, 
quesito informação é pressuposto de validade-de qualquer relação que 
beneficie consumidor e Fornecedor, à. medida- de suas prestações. Decorre 

de princípio. basilar, no caso, o princípio da transparência, o qual rege 

o momento pré-contratual (inicio da oferta e apresentação do serviço), 

Sendo assim torna-se tica que bem" antes do momento dá efetiva” 
- - contratação do serviço sé Ueve observar que qualquer informação “sobre 

a natureza daquele contrato que, está a se originar configura-se como 

requisito essencial que traz 'segurança jurídica. às relações civis e mais 
proteção ao cónsumidor. Entende-se que ras ocasiões em que este 

direito não é observado da forma como deveria, cabe ao' consumidor, 
ou seja, a parte contratante, litigar diretamente contra tal fato, já que 

fereo requisito de veratidade intrinsecg' numá relação “de consumo. 
Consequentemente; tais situações estão imbuídas de alias doses de 

os inssgurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante 
aos contratos aqui discutidos. Ao não elucidar. os lermos exatos das 

- , obrigações que fez o reclamante contrair, õ Banco, reclamado: inffingiu 

o art. 6º, ineiso-1[I do CDC: - , v. 

Art. 6º-São, direitos básicos: do consumidor: .- Ê . 

- HI = a informação adegrada-e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação cbrveta de quantidade, 
+ cair acterísticas, composição, qualidade e Preços bem-como sábre' 

' às riscos que apresentem, eo 
Reforçando ésse argumentto leciona Sérgio Cavalieri Filho: que a à aplicação ” 

o deste direito também consisteem um dever por parte dó fornecedor; . 

“Destarte, além de informar ão consumidor (dever de informar)” 

| eu e de estlarecê-lo. (dever de esclarecer), tem o fornecedor 

- especialista, diante de uni consumidor não especialista, o dever 
de aconselhá- lo-e orientá-lo: (dêver de aconselhamento), o que 

o significa dotar o consumidor de todas as infórmações e”, 
* indicações necessárias, bem: assim. a posição crítica - do 

R especialista, para que possa escolher entre as aliversas : opções 
"o. que sê Je apresentam.” FILHO, Sérgio Cavaliéri: Programa”, 

“* de Direito do. Consumidor. São; Paulo: “Atlas, 2008, pág. 8d). 

. Após não ter informado em momento oportuno sobre as nuances do 
o débito, a reclamada também se valeu de prática abusiva, constantes 

“ow previstas fio ordenamento “consumerista que devem ser vedadas não só | 

| pelo forte teor de abusividade que trazem 'em seu bojo, mas também por 
o “vigiarem*a autonomia da vontade do consumidor, dinda que inuitas 

vezes deforma sutil e descompromissada aos, olhos desatentos da 

oletividade. Nesse caso, a instituição-reclamada infringiu 9 art, 39, 
- inciso V do CDC, ipsis . litteris: - J 

- . Art. 39, É vedado 20 fornecedor e produtos o ou serviços, dentre 

«outras práticas abusivas: . 

  a
 

“ 

o 

e. + . - 

  

MM 

. contrato, na publicidade, nas demais práticas “comerciais, Porto o 

  

exigir do consúmidor vantagem miinifestamente excessiva; 
A doútrina de Sérgio Cavalieri Filho, novamente é certeira em sua, 
reflêxão acerca da matéria e define. taxativamente que: 1 ” 

“O lucro-é permitido e primordial uunias economia capitalista, 

mas não pode transbordar” para'o abuso; para q exploração dos 

-consumidor es, “fobretudo dos mais incautos.” FILHO, Sérgio 

Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: 

  

Aflas, 2008, pág. -138. : , .. 

Contudo, o ponto orncial da demanda ainda “não foi fogado! “a marieira 

pela qual se gerou um enorme: débito derivêdo dê encargôs contratuais : 
pela não-movimentação da conta-corrente do consumidor.-Foi bbservada. 

* uma: sucessão de atos feitos de maneira “desordenada: por parte da 
instituição reclamada: atravésidé um prócêdimento em que O acesso à, 
informação: não ser deu. nã momento pós-contratual. Sob esse aspecto, 
o banco reclamado explicou. em sede de contestação a cana da formação 

““do montante do débito, informândo. diversos pontôs' até. então não 
“esclarecidos: Mesmo “após a leitura da peca de defesa apreseritada, a 

“ofensa aô direitô material do reclamante restou caracterizada já-que o. 
“procedimento adotado e disposto como conduta contratual implicou 
em visivel cerceamento de direifo para 0. consumidor. Seguindo essa . 

- linha'de, raciocínio, o reclamante foi lesadô-em séu direito pelo fato dã 

* obrigação estipulada” ter se tornado incompatível com'a boa-fé que 

deveria prevalecer nas relações jurídicas. “Tipifi icou, portanto, a hipótese 

prevista no artigo 51; inciso IV: - . 

Art. 51, São nulas de pleno direito, entre outras; as, cláusulas 

contratuais, relativas ' ao fornecimento de produtos e serviços 

que: 
IV — estabeleçam obrigações consideradas iníquis, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou, 

incom atíveis com a boa-fé ou a equidade. ' 

De seu múnus tecer algumas considerações sobre ocaso sub ocuii,. 
tendo em vista ser “Essunto' recorrente neste Órgão e que por si só, deixa 
muitas dúvidas ainda em torno-da real possibilidade dos consumidores 
firmarem acordos que objetivam a quitação dos débitos; sejam estes 
derivados de cheque: especial, 'cartão de créditoiou mesmo, empréstimo 
em contã corrente, Através de manifestação, a instituição reclamada 
explicitou es termos da plausibilidade legal das cobranças reláciônadas .' 

à tarifa, esclarecendo diversos pontos- -eu até então não foram repassados 
pára a figura da consumidora. Nessa mesma defesa, à banco declarou 
que em virtude da não-movimentação da conta foi geiada a cobrança de, 
tarifas j Já que até então sua cônia permanecia ativa. Concomitantemente, 

respaldou sua conduta a partir da premissa de que cabe'ao consumidor 

  

    

encerrar à; “conta corrente. quando não hoúver mais” interesse - na vo 
“titularidade de sua cônta.“Ao término do esclarecimento, concluiu 
solicitando o arquivamento dos autos e do processo “administrativo. 

. Os contratos financeiros em comento se destacim “pela extrema: 
-facilidade'com que o consumidor é levado d'celebrar, tendo ém vista que 
“a panir da Hberáção do vrédito que este adquire outros-bens % e serviços. 
Entretanto, os consumidores titulares desse tipo de: Serviço devem 

obrigatoriamente dispor de determinadas medidas protetivas a nível 
| administrativo ou judicial, Especificamente “pelo tipo:de propaganda 
“ féita na oféria e “aquisição do crédito. As instituições financeiras ainda 

” não disponibilizaram um arcabouço de informações rebuscadas voltada 
“para a gama de consumidores" que por essa módalidade: de contratação, 

em especial, não alertam para o perigo do superendividamento. Tais 

situações; por não serem' casos isolados (pelo contrário), nos fazem 
-supor que-esse tipo de inobservância não é puramente acidental e Sim, 

uma estratégia deliberada, com o, fim de lesar diversos consumidores quê 

“optam por contratar'os “diversos serviços: cheque especial, cartão de 
crédito, empréstimo em CDC. Tais propagandas têm estimulos muitas 
vezes subliminares as quais-afetam uma coletividade que ainda é 
predominantemente hipossufi ciente diante de um banco: e muitas vezes, 

. desavisada, Tendo isso em mente, é lógico concluir que um negócio 

“contratual o qual tenha por objeto a liberação de serviço tão essencial 

ao pjblico tal qual a livre: “aquisição/cireulação do crédito poile e deve, 

* ser' tutelado dã' forma mais especial possível. - 
O mestre Humberto "Theodoro Júnior já anunciou Seu “entendimento no 

« tocante aó-tipo de tutela que deve ser estendida nesses casos, fazendo 
a ainda” menção ao. «posicionamento, do STF em deterrhinado caso concreto: 

“É. importante ressaltar «que a “qualidade, de consumidor, para 

* efeito de se beneficiar da proteção das leis consumeristas, 

“aplica-se indistintamente a todo cliente. do sistema bareário, 

v seja ele, tomador de empréstimo, correntista ou aplicador” de 

“capital, tonforme reston, assentado pelo Supremo Tribunal. 

Federal: 1 — As Ânstituições' financeiras estão tódas,elas alcançadas 
pela incidência das normas .veiculadas pelo Código dé Defesa do 
Consumidor. 2 — “Consumidor” para os efeitos do Código de Defesa do. 
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Consumidor, & toda pessoa física, jurídica -que utiliza, como destinatário 

final atividade bancária, fihanceira e de crédito (Brifamos)” STF, 
Pleno. Edcl,na Adin nº 2.591/DF, Rel. “Pp! ac. Min. Eros Grau, ac. 

De 12.12.2006, DJU 13.04.2007, p. 83. JÚNIOR, Humberto 

Theodoro . 6. ed, Ver, atual. e ampl. — Rio de Janéiro; Forense, 
+ 2009, págs: 494 e 495. AR , a 

Nesse sentido, algumas conclusões devem ser, feitas com o propósito de 

“a, “chegar a um denominador comum. De fato, o cumprimento da obrigação 

na 

delimitadá da forma adequadã, sob risco de referida obrigação tornar-se 

* abusiva e como. tal, poder ser invocada-a sua nulidade. Paralelamente a 
- tal contexto, é inevitável destacar que o Código de Defesa do Consumidor 

é perfeitamente aplicável as instituições bancárias; pois os bâncos são 
também empresas comerciais que captam recúrsos no mercado financeiro 

. para redistribui-los.ém operações de crédito. Essa realidade é justificada 

quando "observamos que. quando os bancos reaplicam no mercado 
* financeiro os recursos captados 'dos poupadores & correntistas, recebem . 

> uma remuneração indireta deveras superior ao rendimento creditado | 

aos titulares das contas. 

As palavras dé Sérgio Cavalieri Filho mais uma vez vão ao encontro do 

*. contexto, ao anunciar que: ' 

“A realidade mostra que, de modo geral, nas atividades 

bancárias, securitárias, de financiamento e.de crédito, Abusos 

N de toda ordem são cometidos, com graves lesões aos, 

consumidores, decorrentes, sobretudo, da desigualdade de poder 

. entre estes e as instituições financeiras e equiparadas.” FILHO, 
Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor. São 

Paulo: Atlas, 2008, pág. 180, J 
Prova de que os bancos são per si sá hipersuficientes diante de um . 

| Consumidor, ressaltemos conto registro histórico a iniciativa” da 
* Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) de impetrar 

junto ao Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2001, uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), de nº 2.591. Tal ação tinha | 
como objetó a declaração de que não fossem consideradas “relações de 

consumo” as cadernetas de poupança, os depósitos bancários;-08 

contratos de mútuo, os de utilização de cártão de crédito, os de seguro, 
os de aberiura de crédito e todas as operações bancárias ativas é passivas 

sob a alegação de que o vício de inconstitucionalidade estaria na ofensa 
“ ao artigo, 192 da Constituição Federal de 1988 por ter em vista que a 

regulação do Sistema Financeiro Nacional seria matéria de lei” 
complementar e não de lei ordinário, ou seja, a lei do CDC. Inicialmente, - 

houve uma divisão entre os ministros do. STF, porém o resultado final 
foi de dez, votos a um pela improcedência da citada, ADIN, e assim 

mostrando uma decisão que de fato protege o objetivo traçado“pelo 
constituinte quando da etaboração da Carta Magna, consubstanciada na 
proteção do bem comum da sociedade brasilciri: Considerando este e 

. outros aspectos colhidos durante 0 desenrolar do procedimento, 

administrativo, se verificou que de fato existiu uma inobservância ao 
CDC no tocante à conduta do banco, especificamente no tocante ao 

«correto repasse da informação e da prática duvidosa usada quando da” 
cobrança do débito originário das larifas bancárias. Logo, nada mais 

lógico considerar que tais fatores devem ser determinantes para à 
mudança de postura da instituição reclamada. Isso porque se torna 
extremamente oneroso para todo e qualquer-consumidor vir à ser 

, compelido de forma antinatural a arcar com ônus, excessivo quando je” 
entender que os fornecedores de serviços, pecaram deriiasiadamente e 

Pior, excederam os limites de sua autoridade. É interessante salientar 

que o direito básico da informação bem.como a' vedação das'práticas, e 
condutas abusivas deve ser feita por controle administrativo de Procon, , 

tendo como um dos seus requisitos caracterizados a constatação por 
parte de qualquer membro do Pargier. Isso porque nada os-impede de 
tutelar com fesvorosos impetos os direitos de uma coletividade mediante 

-. à emissão de seus pareceres administrativos. Em uma análise definitiva, 
se tonstatou que: 1ºy Desatendeu princípio fundamental: especificado 

no artigo 4º, inciso 1. 2º) Não observou direito básico elencado no 

o artigo 6º, inciso NI, 3) Utilizou-se de prática abusiva especificada no. 

PR
) 

Ft artigo 39, inciso V, durante considerável lápso de tempo. 4º) Aplicou- ” 

se ao contrato financeiro uma cláusula eminentemente considerável 
Ancompatível com a boa-fé, nos moldes do artigo 51, inciso IV. Concluiu- 
se, igualmente, que a reclamada não teria sequer se manifestado caso o 
reclamante, num ato-de mativação'e esperança, solicitasse a lutela 

deste Órgão de Proteção e Defesa em momento oportuno, 

. Definitivamente, a conduta da instituição bancária fomentou grave 
afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, basilares do | 

“ordenamento jurídico e principalmente, das relações de consimo. 

Se constatou por parte da reelâmada ao longo do processo administrativo 
uma postura esquiva e indiferente no tocante à sua Uisponibilidade em 

- . n f . , F 

de pagamento é devido ao consumidor, porém tal obrigação deve ser |: 

  

" firmar eritendimento razoável acerça da situação E assim, atender o 

pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não atender a tentativa 
pacífica de resolução conciliatória, a formecedora de serviços -descumpriu 
visivelmente determinações"do Código de Defesa do Consumidor. Em 

sede de defesa escrita, limitou-se a declarar que a reclamada agiu em - 

perfeito” cumprimento com o que lhe era estabelecido, justificando as - 
motivos da cobrança feita e também dando os detalhes acerca “da cobrança — 
da tarifa e dos termos da proposta de acordo que foi estendidr Mais à 
frenté, na sessão de conciliação, àpenas- reiterou às termos das prestações 

«do acordo de quitação, reitérândo que constitui responsabilidade do 
consumidor procurar 0 banco c solicitar 0 encerramento da conta. - 

“Sendo: assim, não podem os fornecedores de serviços, a exemplo dos . 
bancos: nacionais, ignorar aleatoriamente ós” dispositivos de ordem 
pública einteresse social esculpidos pelo legislador consumerista ou 

“ainda, 1 invocar os preceitos de direito civil para justificar a legalidade de 
seus atos quando firmados por manifestação bilateral prévia. Apesar de 

* 'ciente-de eventual sanção a ser aplicada ein casos de infringência ao 

CDC, 6 banco reclamado não tentou assimilar-quaisquer argumentos 
favoráveis ao consumidor, considerar à entendimento dos concihadores, 

ou mesma, determinar um resultado positivo para o pleito, 
Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito material do A 
consumidor, logo, flagrante se reputa conduta infrativa contra as relações 

“de consumos. Deve, notadamente, ser sancionada por conduta infrativa 
grave contra as Telações de consumo. . , 

NT - DA DE: ISÃO 

De acordo com o Decreto"2.181/97, para à “aplicação da “penalidade; 

deverão ser considerados os seguintes aspectos; as circunstâncias 
atenuantes é agravantes, e os antecedentes do infrator, nos termos do, 
art, 24 daquele decreto. 
Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art: 25' deste mesmo 

deéreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator,não ter sido fundameêntal 

para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e II- ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. - “o 

+ No caso, a infiatora não tem a favor de si nenhuma” atenuánte. 

* Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 
referência dispõe, no seu art, 26, que se constitrem agravantes: I-ser ,- 

ó infrator reincidente; 11 - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
à prática infrativa para obter vantagens indevidas; TII - trazer a prática 
infrativa consegitências danosas à saúde ou à segirança do consumidor; 

TV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providências para evitar ou mitigar suas consequências; 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 fisica, mental ou sensorial, interditadas ou não; VII - 
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 -côndição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade, : : . 
Assim, aplica-se à UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 
BRASILEIROS S/A ns agravantes dos incisos Ie IV; senão, vejamos: 

conforme se 'constatou em análise neste órgão, tal reclamada já foi 
condenada por-práticas infrativas às relações de consumo; O consumidor 
“entrou em contato com a operadora para, comunicar o fato, e esta-não . 

teve a preocupação em solucionar o problema enem nas possíveis 

consequências e prejuizos caso não fosse resolvido; « 

Para mênsurar o quantum, levamos em consideração, além das- 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28" 

do mesmo decreto, a gravidade. da prítica infrativa, a extensão do dano 
- causado aos consumidores, a vantagem auferida com o aló infrativo e 

a condição econômica dô infrator, respeitados os parâmetros | 

estabelecidos no parágrafo único do art 57 da Lei-no 8.078/ de 1990. 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 540 (quinhentos) 
UFIRCESs, tomando como parâmetro para aplicação do cálculo o 
tipo de conduta que deve ser combatida concomitante com a 

-não-inserção (le cláusulas abusivas dessa natureza Dos 

«contratos financeiros. e 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis aos a 
caso e tendo em vista repercussão do dano causado a gama de 

consumidores que se reconhecem como vítimas dessas práticas, a'pena 
será multiplicada por 3 (três). - º " 
DIANTE DE TODO 'O EXPOSTO, decido Cominar sanção 

pecuniária à UNIBANCO no valor de 1.500 (mil e quinhentas) 

“UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso |, 6º, inciso Tl e 39,inciso 
“Ve 5], inciso IV da Lei nº 2.078/90, com.fulcro no que dispõe o art.56, 

inciso 1, c/c 0 art-57, 8 único do CDC, c/c a súmula n.01. da JURDECON, 
- 4 . . a . 
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' Ressalte- sé ainda, que o valor atual dã UFIRCE (Unidade E Fiscal “de” 

- Referência do Cenri) corresponde à R$ 2, 4257. ' 
. Intime-se ' à demandada para,/nos termos do ar. 41: .da “Lei. 
Complementar nº 30, de 26 de ho a de 2002, efetuar o recolhinieiito 

o de-J0 diás na CA 

  

Ei 2 ALDEOTA, fe nº23. 291- LA OPERAÇÃO 206 ou.se. desejar fereçar 

Recurso Administrativo no prozo de 10(dez) dias. 
Toórmândo- se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 
empíesa à infratora no Cadastro-de Reclamações Fundimentadas, com 
publicação no Diário da, Justiça, cumprindo-se as: demais determinações 

- contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Coimplementár 30 - 

02. LA ' * 

Não sendo récolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 
se seu valor na dividá ativa do Estado do: Ceará, para subsequente 

' cobrança executiva, “ha forma do «am. 29, da Lei Estadual Complementar 
30/2002. ” f He + - : 
Cumpra-se o disposto no àrtigo.44 da lei 8. 078/90 cominado com é 
artigo. 57 do' Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

«do presente feito-aos dêmais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

“o. DPDC do Ministério da Justiça: : ) , 
Intime-se .a infratora desta decisão administraiiva. "O " 
Oficie-se à reclamada: e : a 
Registre-se, Publique-se. Cumpra-se. 

. Fortaleza, 29 de março, de 2010.” 
“ Antônio Carlos Azêvedo Costa. o , 
Promotor de Justiça " RE 
x Promotoria de. Defesa do Consumidor, te , 

- 1) 

, e , ." 1. & . . LA 

J DECISÃO ADMINISTRATIVA - E 
Processo. Administrativo nº. 0109.020.609-5 

Reclamante: ADRIANÁ BARROS LEAL DANTAS 
Reclamada: TELEMAR NORTE. LESTE SA 
I< DO RELATÓRIO . . 
Procedimento administrativo instaurado pela Sra. ADRIANA - 

BARROS LEAL: DANTAS, em'face da empresa de telefonia TELEMAR 

v+ 
  

NORTE LESTE.S.A “pelo fato desta - mepar-se'a” cumprir çom.a ôferta . 

anteriormente estipulada. A reclamante «alegou ter adquirido na data de . 

10. 11.2008 os seguintes serviços: Internet“Velox de 1 (hum) mega, 

. 60D (seiscentós) minutos para efetuar ligações e um chip réferente.ao .. 

acesso móvel SO Chip), “Pagando pelo valor mensal dê R$, 129,89" 

. (cento e vinte €'nove reais e oilenta e nove centavos), sendo estabelecido 

-que não pagaria a assinalura tronco. Passado deteriminado tempo, o 

reclamante observou que a oferta não se cumpriu da forma delincada 

uma,vez que passou a ser cobrada pela assinatura tronco e E chip não foi 
enviado. Posteriormente, estabeleceu contato com a operadora para 

relatãr o ocorrido « resolver o problema; porém encontrou óbices em | 
sua pretensão: Desta feita; compareceu a.este” órgão de Proteção e] 

Defesa” do Consumidor requerendo a solução para o seu problema, a 
“saber: O cumprimento da Oferta, referente à- Arisenção de pagamento da 

assinatura tronco. 
Notificada régularmente, a reclamada apresentou breves informações : 

« (8. 10), informando 'os dados dos benefícios do plano contratado ao 
mesmo tempo em que declarou que após análise minhciosa no histórico, 

“de serviços e sistema dê faturamento não se “identificou quálquer 

irregularidade nos valores apontadês elas faturas dos meses dé j Jameiro” 

a abril de 2009; ' 
Em audiência designada para « o dia 09,07. 2069, .as partes reclamante“e 

reclamada compareceram a presente sessão Conciliatória. A reclamante 
ratificou. as declárações da inicial, na qual pede o cumprimento dar 
oférta referente à isenção”. «do pagamento da assinátura tronco. A parte 

“-reclamada, através de sua preposta, Daniele Alves do Nascimento, 

solicitou remarcação de audiência para que pudesse estar emitindo um * 
laudo definitivo sobre a tobrança da assinatura tronco questionada pela , 

reclamante, A reclamante, por sua vez, não se opôs ào' pedido de 
" têmarcação, tendo informado que uma vez sendo constatada a cobrança ,. 

indevida, que os valores apurados destinem-se a conpensação de faturas 

anteriores. Fornecel, por fim telefones de“contatos: “85 917] 8094 
- (Luis)/3292. 1888 (Cleber) Diantejde-.tais” cirêunstâncias, o Setor de 

Conciliação considerou interessante remarcar nova audiência para 
, momento” posterior. . o Eu 

* Em nova audiência realizada no;dia 11:08.2009, novamente” 'se, fizeram 

a 

os “ 
PR + 

presentes ambas as” partes, reclamante é reclamada. A parte reclamante, v 
por méio de-seu procurador, ratificou todas as declarações aduzidas na o 

sessão concilintória pretérita, oéprrida em. 09/07/2009 junto a Dra. 
Conciliadora Patrícia Lopes, requerendo, em siptese, O cumprimento, 

da oferta; ou seja, a isenção quanto ao pagamento da assinatura tronco, 

conforme solicitado em audiência anterior Átenmo acostado aos autos). 

“A partê reclamada, através de sua | preposta, Regina Cláudia Castelo 
Branco, confirmou o téor da defesa, escrita; apresentada em audiência, »: 
tendo sido dito que-no dia ni Tt2009 o serviço “Oi Velox” identificado 

- ofertadas as benesses de,5 (cinto) ; anos de gratuidade em ligações) locais 
de voz de fixo. para fixo e o serviço Oi Velox na velocidade de até 2. 
(dois) Megas; expôs que foram realizadas análises das faturas do periodo 

“irregularidades. Por fim, álegou desconhecer qualquer tipo de benefício 
que a isente do pagamento da assinatura ora pleiteada; vez que se trata. 
"de serviço .independênte: Nesse momento, 9 reclamante alegou ser 
vitima de conduta errônea dá: emprésa; úotadamente pelo fato de ter 
buscado -um atendimento por diversas vezes, nos termos dos, protocolos 

de nº85883109579 (data de. 18/11/2008), nº” 85792442403 (data de. 

- 28/01/2009) enº 85793391542 (data dê 24/03/2009) e declarou que. 
"buscará ariparo na via judicial” com.vistas E solução -do; mérito de seu 

* problema. o . , - ) a 
É o Relatório em sintese, . ss 

-"'H- DO DIREITO . a ” * . 
'O Programa Estadual de Proteção e Defesa-do Consumidor — DECON- 
CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, da Sistema Nacional de 

- Proteção e Defesa do Consumidor - SND€, criado no âmbito das 
Promotorias de Justiça de Defesa do, Consumidor do Estado “do Ceará, 
com o fim precípuo de coordenar á 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; ide 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 formado 
parágrafo único do art. 56 do CDC, e no “at “8, parágrafo, primeiro do 
“Decreto Feilêral” 2181/97, tendo, portafito, competência para dirimir a 

matéria e aplicar sanções administrativas. 
Ao analisar es autos: do processo administrativo aqui formulado se 
percebe ser “mais um “caso de' problemas.na prestação dos seíviços 

rélacionados às operadoras “de telefonia móvel. (Préliminarmente, ' 
cumpre ressaltar que à reclamante goza de condição privilegiada de 

consumidora, €, portanto, fnz jus à suas prerrogativas (proteção máxima) 

quanto a qualquer procedimento, “Togo 6.seú tratamento deverá ser mais 
* diferenciado. «segundo o que * estabelece o art. 4º, inciso T'do CDC: - 
Art, 4º A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por - 

“objetivo 0 atêndimento das necessidades das consumidores, o 

interesses econômicos, 'a melhoria ada sua qualidade de' “vida, 

bem como'a transparência É harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: " 

  

mercado de consumo. 
* Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Hermah V. Benjamin ao prefaciar (5) livro de Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: a tea 
=" princípio da vulnerabilidade representa” a: peça fundamental 

no “mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

toda a Teória Geral dessa nova disciplina jurídica EJA 

* compreensão do. princípio, assim, é pressuposto para 0 correto 
;conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

lei, de, qualquer lei; que se ponha a salvaguardar o consumidor”., 

MORÃES,. Paulo “Valério Dal Pai. Código de defesa dó 
consumidor: 'o' princípio da vulnerabilidade no contrato, tin 
publicidade, nas demais práticas. -comerciais. -Porto Alegre: 

Síntese, 1999. 
Da mesma forma, a operadora de telefonia : não observou um» difeito: 

os Fe. tão 

|. básico quê torna- ftindamental a fruição e regulação entre às, 

concessionárias do serviço de telecomunicações. Segundo a Lei B.078/ 

90, o quesito infórmação é - pressuposto de validade de. qualquer relação 
que beneficie consumidor e fomeçedor, à medida de suaé prestações. 

. Decorrê de princípio basilar, no caso, o pfincípio da transparência; o 

, qual rege 0 momento pré-contratual (início da oferta). Seguindo tal 
rabiocinió, torna-se implícito que bem antes dó moniento da efetiva 

côutratação do serviço deve-se ter em mente que qualquer informação 
sobre a natureza dáquele serviço que está sendo contratado se configura 

“como requisito essencial que traz segurança Jurídica às relações civis. 

Entende-se” que nas ocásiões em que este direito não'é observado da 
“forma como” deveria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte contratante, 
litigar diretamente contra tal fato; já que fere-o requisito de veracidade 
intrínseco numa selação de consumo. Constquentemeniie, tais situações   

pelo nº 85. 530-4118 e 0+“Oij. Fixo” de nº 85 3292.1888 fórâm * 
cadastrados: ina oferta “OL, Mix”, (Oi Fixo + Oi Velox), na qual são . 

1 - reconhecimento da: vulnerabilidade do consumidor. no. : 

215 [8 

. de. Jjaneiro/2009 a julho/2009 e/não forâm “constatadas quaisquer * 

. respeito à sua; digúidade, saúdé e segurança, a proteção de: seus o 

- A lícito, até dizer que à vulnerabilidade éo pontoide partida de * 
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q estão imbuídas de “altas doses de insegurança jurídica e insatisfação 

" generalizada, ainda mais no tocante aos contratos de-télefonia, cuja 

“ natureza deve sempre ser observada sob risco do contruante não ser 
prejudicâdo em momento posterior, Ao não estender de forma mais * 
Ppropagada o direito de informação para a contratante, a contratada'« 

infringiu o art. 6º, inciso II do CDC: , ro 
Art. 6º São direitos básicos do” consumidor: 

nr —a informação: adequada e clara sobre os' diferentes produtos - 

5 cação. -torveta de quantidade 

caracteristicas, composição, qualidade e prêço, bem como sobre 

os riscos que apresentem. , 

Reforçando esse argumento, leciôna Sérgio Cavalieri Filho com maestria; 

“Destarte, além de inforniar ao consumidor (dever de informar) 

e de esclarccê-lo (dever de esclarecer) tem o fornecedor 

especialista, diante de um consumidor não, especialista, 'o dever 

  
           

- de aconselhá- lo c orientá-lo (dever de aconselhamento), o que 
significa dotar o consumidor de todas as informações e 

indicações netessárias, hem assim a posição crítica “do 

especialista, para que possa escolher entre as diversas opções 
que sé lhe apresentam.” FILHO, Sérgio Cavalieri, Programa 

de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 54. 
Note-se que existe uma correlação entre a oferta feita pelo fomecedor 
e a fruição do serviço destinado do consumidor É o chamado fenômeno | 
da vinculação, disposto no sistema consumerista. Logo, percebe-se que 
houve a violação ao artigo 35, inciso 1 do diploma aludido. Jpsis fifteris: 
Art. 35. Se 6 fornecedor de produtos ou serviços recusar 
cumprimento à oferta, apresentação ou “publicidade, 0, 

consumidor pedêrá exigir, alternativamente e à sua livre 

escolhas: . o , . 

« L- exigir o cumprimento forcado da obrigação, nos termos da' 

oferta; apresentação ou publicidade. ' 

Em julgado sobre o lema, merece, ser lembrado determinado precedente 

do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria aqui discutida, Nesse 
sentido, o julgamento do RESP 204. 212-SP, a Turma, Relator 

Ministro Barros Monteiro; , 

“A informação, que veicula DO) fornecedor, é a pré- contratual, 

não se aplicando o disposto no artigo 30 do Código de Defesa do 

Consumidor quando se tratar de comunicado feito durante a 
execução do contrato” . ! 

Após ter desconsiderado os termos anteriores da oferta, à reclamada 
também se valeu de prática abusiva, constantes previstas no 
ordenamento consumeérista que devem ser vedadas não só pelo forte 

teor de onerosidade que trazem em seu bojo, mas, também por .viciarem . 
'a autonomia da vontade do consumidor, ainda qué muitas vezes de 
forma sutil e descomprorussada aos olhos desatentos da coletividade. 
Nesse caso, a instituição reclamada infringiu o art. 39, inciso HI do 

CDC, ipsis fitteris: : : 

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

H — recusar atendimento às demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de 

conformidade com os nsos e costumes. ' 

Além da infração ao CDC, a reclamada também infringiu Lei n.º 9.472/ 
97, a qual dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações: 

Art. 3º. O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 

IV = à informação adequada sobre as condições de prestação 

dos serviços, suas tarifas e preços. N 

  

  

  

  

Interessante destacar também os dispositivos da Lei n,º 8.987/95, que , 

dispõe sobre q regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no artigo 175 da Carta Magna, que fazem referências 

«sobre a prestação. de serviço adequado: q 
Art. 6º, Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de. 
serviço adequado ao pleno atendimento des usuários, conforme 
estabelecido nesta lei, nas normas e no respectivo contrato. 
S 1 “Serviço adeguado é o que. satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesin na sua prestacão e modicidade das - 

tarifas, - * 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sttb examine, 

tendo em visla que existem fortes elementos, que túipificam a 

responsabilidade da empresa de telefonia reclamada após ter infringido. 
não só-os dispositivos protetores do CDC-bem como as normas legais 

atinentes a matéria. Segundo o .que foi: apurado, a reclamante contratou 

o serviço de telefonia e de linternet da reclamada através de oferta que 
em tese ofereceria isenção do pagamento correspondente à assinatura 

tronco concomitantemente com o envio de um Oi chip. Ao receber a 

cobrança da assinatura, imediatamente procurou obter estlarecimentos 
1 ' 

  

> 
+   

sobre o motivo pelo qual estaria sendo cobrada sem aparente razão. Ao 

não conseguir fazê-lo, registrou a reclamação “objetivando a apresentação 
dos argumentos formais 'por parte da empresa em sede de audiência * 
através da continuidade do procedimento. Por outro lado, a operadora , 

de telefonia após ser notificada e apresentar em sede de defesa escrita, 

a sua versão dos, fatos, limitou-se a ressaltar os benefícios da franquia | 
“ contratada ao mesmo tempó em que opinou pela regularidade das 
cobranças. 
Observou-se que:a empresh reclamada figurou ecmo “a maior responsável 

pelo prejuízo da consumidora, já quê cabe 'a sua figura, dentié outros, ô 
“dever de considerar um atendimento diferenciado o qual seja bastado na 

ampla proteção esculpida nas normas da Lei 8. 078/90. A empresa . 
reclamada, ao não tomar nenhuma atitude com o viés de reconciliar-se 

. com a consumidora, optou por consolidãr os infortúnios de sua escolha 
e com isso ser chamada a responder objetivamente pela postura 

apresentada. Sob esse aspecto, toma-se conveniente ressaltsr que cabe 
às grandes empresas“se empenharam em jenter oferecer opções menos 
onerosas de resolução de problemas aos bolsos dós consumidores, como + 
decorrência da aplicação da boa-fé objetiva que deve imperar nesse lipo 
de relação de consumo. O papel das empresas também é ode, estimular 

a ordem econômica no estender seus serviços para a gamã de 
consumidores que deles esperam e dependem,, logo, devem 
obrigatoriamente dispor de entendimentos que sempre visem uma 
melhor relação para com os seus clientes. Inequivocamente, a empresa 
de teléfonia pecou, Pecoiu pelo lamentável fato de ter infringido- gs 
dispositivos normativos da Lei 8.078/90, já que não' só “onerou de 

forma desmedida a condição do consumidor, mas também não zelou 
pelo repasse do direito á informação. Ao final, se valeu de prática 

, abusiva ao não atender a demanda instrurada pela consumidora-vitima. 
No tocante a Lei n.º 9.472/97, ocorreu uma grave inobservância que 
condiz com o reconhecimento dos direitos des usuários dos serviços de 

| telecomunicações. Ao não fazê-lo, fomenta padrões de conduta que 
* desestruturam uma normatização hierárquica vislumbrada com d 
* propósito de orientar empresas concessionárias na sua maneira de tratar”, 

o usuário desse tipo de serviço eminentemente público e essencial. 

Mais à frente, no que tange a Lei nº 8.987/95 falha grave se desencadeou 
Pelo fato da concessionária não ter atentado parara definição de serviço 
“adequado. Em nenhum momento foram incluidas medidas protetorás 

“derivadas das condições ali estabelecidas, principalmente as relacionadas 

á segurança e modicidade das tarifas. - , 
Conforme se"viu por parte da reclamada ao longo do processo 
administrativo instaurado houve à prevalência de uma postura esquiva 

e indiferente no tocante à sua disponibilidade em firmar entendimento 
razoável acerca da situação e assim, atender o pleito sem prejuízos para 
ambas as partes e principalmente para si. Ao não atender a tentativa 

+ pacífica de resolução concilintória, a fômecedora de serviços descumpriu 
visivelmente determinações do Código de Defesa'do Consumidor, das 

leis correspondentes e não considerou sequer haver sido resporisável 
pelos fatos que acarretaram no dano da consumidora. Válido salientar 

que a empresa de telefonia em questão possui uma série de reclamações 
similares; que fazem os representantes-deste douto órgão lançãr mão de 
sua argumentação “Jurídica para iazer valer o reconhecimento dos direitos 

daqueles que se encontram desprotegidos diante de atitudes errôneas e 

danosas das grandes empresas de telefonia. Perarite tal desiderato, não 
pode o fornecedor de sêrviços ignorar aleatoriamente os dispositivos 
de ordêm pública e interesse social esculpidos pelo legislador 

. consumerista. Este Órgão de Proteção e Defesa deve sempre pautar 
pela estrita observância dos princípios esculpidos no microssistema 
consumerista, a exemplo daquele' que reconhece 'a vulnerabilidade do 
consumidor e daquele que prima pela responsabilidade do fornecedor de 

serviços quando for verificada conduta abusiva por parte da empresa, * 
hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de ciente de eventual 

sanção a ser “aplicada, . a operadora de telefonia reclamada não quis 
assimilar os argumentos da consumidora ou mesmo reconsiderar seu 

, entendimento. Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito 
- material da consumidora, logo, flagrante se reputa-conduta infrativa 
contra as relações de consumos. Deve a operadóra de telefonia, 

“ notadamente, ser sancionada por conduta infrativa contra as relações 
4 

de consumo, de manieira que, para a aplicação da penalidade deverão ser - 

atendidos os critérios legais específicos. . 
HH --DA DECISÃO ' À : * 

De acordo com o Decreto 2.181/97, para a aplicação da penalidade, 

deverão ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 

atenuantes eCagravantes, 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: 1 - a ação do infrator não ler sido fundamental 
' 
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"para a consecução do fato; II - ser'o “infrator primário e e JJI- ter o. 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de. 

imediato repárar 6s efeitos do atô lesivo. 
No caso, 'a-infratora.não tem a favor de si genhiuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos Lermos»o Deireto em 

, “referência dispõe, no seu art 26; que se constituem agravantes; 1.- Ser, 
o infrator reincidente; Ik - tér o infrator, comprovadamente, cometido “ 

à prática infrativa pam obter vantagens indévidas; id - trazer a prática 

-  inftativa consegiências danosas à à saúde ôu à segurança do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conheciniento do ato lesivo, de tomar as, 

“ providências para evitar ou mitigar s suas consegiiências; 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-ilicita- do ato ou atividade; IX - sera conduta 

infrativa praticada aproveitândo-se o infrator de grave crise: econômica 

ou da condição cultural, social ou “econômica” “da vitima, ou, ainda, por . 
. ocasião de calamidade. . to 4º 

Assim, áplica-se à TELEMAR NORTE LESTE SIA as agravantes dos 

incisos 1 e IV; senão, vejamos: conforme se constatou em anílise neste, 

órgão, tal reclamada já foi condegada por práticas infrativás às relações 

* de cornisimo; o consumidor entrou: em contato com a operadora para 

comunicar o fato, e esta não teve a preocupação é em solucionar o 

problema enem nas possíveis: consequências “e prejuízos caso não. fosse” 

, Tesolvido; , te” 

Para mensurar. O quantia, levamos em consideração, além das 

circunstâncias afenuantês e 'agravanites, conforme dispõe o artigó 28. 

dó mesmo decreto, «a gravidade da prática infrativa, a exiensão 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. 

“Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1.000 (mil) UFIRCES, 

“ Jevando"em consideração a publicidade errônea feita em cima 

dos planos ofertados pela operadora de telefonia, 'a qual, na. 

 maloria das vezes, acarreta. em prejuizos q posteriori para os 

* “consumidores. Lot 

« Contudo, levando em consideração as duas”: agravantes aplicáveis : ao 

'caso e tendo em vista repercussão do dano causado a gama de 

| consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena 

será multiplicada por z (dois). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido céminar sanção 

“pecuniária À TELEMAR NORTE LESTE SA no valor de 2 000 - 

(dois mil) UFIRCES, por “infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso "-- 

HI, 35 e 39, inciso Il da Lei nº 8. 078/90, com fulcro no que dispõe o 

É 

tm 

La 

1 = 811.56, inciso 1, cc o at. 57, $ único do CDC, efe! a súmula “n,01 da 

JURDECON. Informo aínda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade ' 

Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257., = t 

Intime-se a demandada para, nos “termos dô art. 41 da Lei. 
Complementar nº 30, de 25, de julho de 2002, efetuar o” recolhimento 

no prazo de Jô dias ne CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

, 919. ALDEOTAp c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO. 006 ou se desejar dferecer . 
* Recurso Administrativo dentra: do. prazo de JO file) dias. 

“Tomando-se definitiva a decisão administrativa, inclui-se o nome da, ' 

empresa, infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 
* publicação no Diário dã Justiça, cumprindo-se as demais determinações 
“contidas nos arts! 2, 3d e seguintes « da Lei Estadúal Complementar 30. 

02. * « ato 

“Não sendo recolhido oxvalor de multa no prazo de trinta” dias, inscreva- 

se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subsequente 

" cobrança execuliva, na forma do art. 29, da Lei Estadual (Complementar 

30/2002. º , “ Pe a 

Cumpra- se o disposto no artigo: 44 da lei &. 078/90 cominado com o 

artigo 57 do Decreto nº'2181 de “20 de março de-1997, dando- -se ciência, 

do presente feito aos demais ó órgãos de Defesa do Consumidor, inelusive .. 

o.DPDC do Ministério da, Justiça. o . - a 

Intime-se a infratora desta degisão” “administrativa. a 

““Oficie-se à reclamada. tous 

Registre-se. Publique-se, Cumpra-se, ds or “! 
“Fortaleza, 31 de março de 2010. Cao 

( "Antônio Carlos Atevedo Costa” NA DO 

Promotor de Justiça nos no 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor - 
e , ” 
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: * DECISÃO ADMINISTRATIVA o 

Processo” Administrativó nº. 0109,020.714-9 
: Reclaminte: ATILLA HOLANDA DE ALBUQUERQUE 
Reclamido: AMAZON PC E' SARAIVA E SICILIANO S.A 

- 1- DO RELATÓRIO | T+ “+ , 
Procedimento administrativo instaurádo pelo Sr. ATILLA HOLANDA 
DE ALBUQUERQUE em face da” reclimada: AMAZON PC E 

SARAIVA E SICILIANO S.A. com o propósito de obter a restituição 
do valor pago em razão do vício'no produto adquirido. O reclamante 

alega ter comprado um, notebook da marca Amazon Pe novalorde R$ 
1.339:00.tmil, trezentos e trinta.e nove reais) conforme nota fiscal de 
nº 111324 através do site de comércio eletrônico da. Livraria Saraiva., 
Posteriormente, observou que o produto começou “a apresentar: 
problemas ém.seu funcionamento, fato"que fez.o congumidor deixar | 
-refendo aparelho na assistência técnica PRO DIGITAL de maneira: que, 

; éstá não resolveu o problema do aparelho. “Desta feita, compareceu a 1 

este órgio de.Proteção é Defesa do' Consumidor requerendo a solução. 
para o seu problema; a saber: a restitilição imediata da quantia paga, - 

segundo estipula 9 CDC em seu “artigô 18, inciso IL. : “o 

Notificadas regularmente em seu endereço, nenhuma das, “reclamadas 

contestou o feito à priori. 
-Em, audiência designada para o diá 22:07, 2009, apenas a parte 

* reclamante cornparéceu a sessão conciliatória. As partes teclamádas - 
AMAZON PC, SARAIVA E SICILIANO'S,A e PRO DIGITAL não 
compareceram, apesar de. constar nos autos comprovante” de 
notificação. Após'o término da sessão conciliatória, “pronunciamento 
da conciliadora Raquel Vera Morais foi féito nos seguintes termos: que 
fossem enviados .0s autos para análise e determinação | da Promotoria 
de Justiça competente, por violação do-ártigo 18, inciso II. Após, 
efetuou a classificação da reclamação como FUNDAMENTADA NÃO- 

ATENDIDA, hipótese que tipifica a responsabilidade da fabricante e do” 
+ estabelecimento comércial' teclamados. - nos 

Em 29.09.2009, a reclamada SARAIVA E SICILIANO s. À, entrou em, 
contato com este Órgão, no sentido de informar que estabeleceu contato 

* com o consumidor e este havia informado que iria continuar com o 

  

Es 

F 

produto. | , Pta 
4 É o Relatório em  sintese. a Po . N 

“ H-DO DIREITO + T..: : o 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do' Coniximidor — DECON-- 
CE, órgio integrante, pelo Estado do Ceará, do, “Sisteida Nacional de 

Proteção s e Defesa do Consumidor * 8NDC, criado no âmbito das, 
Promotorias de nlstiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

com o fim precípuo dé coordénar a Política do Sistema Estadúal de 
Proteção e Defesacdo Consumidor, cóm competência; atribuições. e 

, atuação administrativa em toda a área do estado dó 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 Décreto 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, tendo, portanto, competência, «para dirimir a 
« matéria'e aplicar. sanções administrativas. A ; a 

. Analisando inicialmente os fatos délincadores da deminda,- se constata 

ser mais um. “cdso de vício de próduto na estrutura intema do produto 
, vendido. Inicialmente, válido “destacar. que.o adquirente configuraise . 

- como consumidor é como tal, faz juz à suas prerrogátivas (máxima 

- - proteção), conforme estabelece o art. 4º, inciso 1 do CDC, deve. ser ' 

“acatado o seguinte principio fundamental: Mo 
Art. 4 A Política Nacional das Relações de: Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necêssidades dos consumidores, o 

., respéito à sua dignidade, saúde e segurança, a. proteção de-seus 
interesses ecotiômicos, a melhoria da sua qualidade de vida; 
bem como a transparência e harmonia das felações de consumo, 

atendidos. as, seguintes. princípios: 

.V - “reconhecimento “la vulnerabilidade" do sonsuntasi no 
mercado de consumo; 

| Acerca “da cônsideração da vulnerabilidade nos esotirece Antônio 

-* Herman, V. Benjamin ao prefaçiar o, livro'de Paulo Valério Dal .Pai 
Morães: Re sa r + 
“Osprincípio da vulnerabilidade representa A peça fundamental 
no mosaico. jurídico - que, denominamos Diréito do Consumidor; 

: É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova — disciplina jurídica (JA 
* compreensão: do princípio, àssim, é pressuposto para o corréto 
“conhecimento do Direito do consumidor e para à aplicação da 

lei, de, qualquer lei, que se penha a salvaguardar o consumidor”. . 
MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código, de defesa dó, 

+ tonsumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na. 
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- publicidade, nas demais - práticas comerciais. Porto Alegre: " Diante de tais fatos, não podem es fornecedoies de produtos e serviços 

Sintese, 1999. * ignorarem as normas de ordem pública a interesse social escúlpidas pelo 

O produto em questão, adquirido pelo alto valor de RS l. 339, 00 Gail, legislador ordi ário, especialmente. quando se entender que os mesmos 
trezentos e trinta e nove reais) em pouco tempo começou a apresentar “foram pautádos pela superioridade do interesse econômico, afastando- 

problemas intermitentes; fato que automaticamenté configurou o se assim da bóa-fé objetiva que deveria ter prevalecido. Apesar de 
- + chamado vício de produto (na estrutura interna), conforme se depreehde cientes de eventual sanção a ser aplicada, as reclamadas não tentaram 

: do CDC: : R remediar a situação que fora originada em virtude de seu erto grave ou 
Art. 18, Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou mesmo, assimilar quaisquer argumentos favóráveis ao consumidor. A 

: não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de tesponsabilidade na relação de consumo, por'si 56, é eminentemente 

qualidade ou quantidade que os: tornem impróprios ôu -| solidária; de-maneira que nó presente caso se constatou parcela -de-culpa 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam tanto por parte do estabelecimento comercial bem “como da fabricante 

“o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade = do"produto viciado, Concluíram-se como sérios: os vestígios de violação 

com a indicações constantes do, recipiente, da embalagéin, ão direito material do consumidor, logo, flagrante se reputa a, conduta 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações: infrativa cóntra as relações de consumos. Deve, notadamente, ser 

decorrentes de sua natureza, podendo q fonsumidor exigir a sancionada por conduta infrativa grave contra as relações de consumo, + 
substituição das partes viciadas. - Wo + ocastio em que serão utilizados os critérios definidos em lei para aplicação - 

-$ 1º Não sendo o vício sanado no prazd máximo de trinta” “dias, |. da penalidade devida. ” - o 

pode, o consumidor exigir, alternativamente, ca sua escolha: NI = DA DECISÃO - 

WM-'a restituição imedinta.da quantia paga, monetariamente De acordo com o“Decreto 2.181/97, para a aplicação -da penalidade, 
  

  

  

“a tualizada, sem prejuízo de eventrais perilas e danos; “deverão ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 

- O direito previsto no artigo 18 nada mais é do que o reflexo da boa-fé atenuantes e agravantes; € 0s antecedentes do infrator, nos termos do 

que deve (ou deveria) prevalecer nesse tipo de situação, Reforçando o cart. 24 daquele decreto. ' . oa 

argumento da boa-fé nas relações de consumo, o mestre Humberto Dentre as condições atenuantes, nos ; termos do Art. 25 deste mésmo 
Theodoro Júnior assevera: decreto, enumera-se: 1 --a ação do infrator não ter sido fundamental 
“A boa-fé objetiva não é é outra” coisa senão o velho princípio, da para a consecução do fato; II - ser O infrator primário 'e III-. ter o 
lealdade contratual com nova roupagem. Assim pode-se dizer infrator adotado as providências pértinentes: para minimizar ou de' 
que a boa-fé como princípio de. comportamento contratual imediato reparar os efeitos. do ato lesivo. Na 
objetivo “não admite condutas -que contrariem o mandamento -|. No caso, as infratoras não têm a favor de si nenhuma atenuante. 

de agir com lealdade e correção, pois assim se estará a atingir Quanto às circunstâncias agravantes, nos (ermos o Decreto em 

a função social que lhe é cometida”-” - (Direitos do Consumidor? .). ' referência dispõe; no seu art. 26, que se constituém agravantes: [ - ser 
 *“Humberto Theodoro Júnior — 6. ed. Ver, atual; e ampl. — Rio de o infrator reincidente; Il - ter o infrator, comprovadamente, cometido * 

Janeiro: Editora Forense, 2009, pág. 24). à prática inftativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a “prática 

Após não ter efetuado os reparos devidos em momento oporumo, a .| infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

reclamada também se valeu de prática abusiva, constantes previstas nq | IW- deixar o infrator, tendo conhecimento do alo lesivo, de tomar as 

ordenamento consumerista que devem ser vedadas não só pelo forte providências para evitar ou mitigar suas. consequências; V - ter o-infintor 

teor de abusividade que trazem em seu bojo, mas também por agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 
. relalivizarem a autonomia da vontade do consumidor, ainda que muitas caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa-ocorrido em detrimento 

vezes de forma sutil e descompromissada, Nesse caso, a empresa de menor de dezoito ou mator de sessenta anos ou de pessons portadoras 
-"reckamada infringiu o art. 39, inciso IL Ido CDÇ, ipsis litteris: de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VEHU-. 
Art. 39, É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre dissimular-se 2 natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a condula- 
outras práticas abusivas: . infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica 

* 1 — recusar atendimento às demandas dos consumidores, na ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, anda, por 

exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de | ocasião de calamidade. 

conformidade com os usos e costumes. +. e Assim, aplica-se à AMAZON PC e à SARAIVA E SICILIANO S.A. 
De seu-nister Tecer considerações sobre o caso sub. oculi, uma vez que as agravantes dos“incisos 1 e IV; senão, vejamos: conforme se apurou 
restou caracterizado o ofensa ao direito material do consumidor. Segundo devidamente, ambas as empresas possuem reclamações anteriores neste * 

a que foi apurado, foi esclarecido e comprovado o problema * órgão; 6 consumidor entrou em contato com as empresas reclamadas 
intermitente no notebook adquirido, tanto que o consumidor o levou para comunicar o fato, « esta não teve a preocupação em solucionar o 

, para reparo ha autorizada, contudo sem lograr êxito no tocante ao problema e nem nas possíveis consequências e prejuízos caso não fosse 

repaço deste. Ao serem notificadas por este órgão, as empresas «resolvido. rr R 

envolvidas nesse caso não se manifestaram através de defesa escrita, Para mensurar o. quantum, levamos em consideração, além das 

dispondo então do direito à ampla defesa e contraditório dos quais ciréunstâncias atenuantes e agravantes, conformê dispõe o artigo 28 
fazem juz a nivel administrativo. Também não compareceram a do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 

- — audiência, ocórrendo à revelia suas ações, assim restando caracterizada causado aos consumidores, a vantágem auferida com o ato infrativo e 
| como verdadeira a versão autoral acerca da maneira pela qual foi tratado “| a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

pelas empresas; sem qualquer amparo, numa atitude deveras negligente. estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 
' Com base nisso, se reputa extremamente oneroso para todo e qualquer | Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1500-(mil e quinhentos) 
consumidor a ser compelido, de forma antinatural, a arcar com ônus UFIRCES, levando, inicialmente, em consideração o valor pago 

excessivo e indevido. quando se entender que 08 fornecedores +, pelo produto. - 

desatenderam in rotim a normatização do microssistema consumerista. *-| Contudo, levando em consideração 4 agrávante aplicável ao caso e N 
* Ademais, desatenderam principio fundamental, não observou direito | tendo em vista repercussão do dano causado"a gama de consumidores 

básico, dispôs no mercado, de consumo bem viciádo e pór fim, se que se reconhecem como vítimas dessas práticas, a pena será multiplicada 
utilizaram de prática abusiva durante considerável lapso de tempo, e por 3 (três). r 

pior, não atendeu os apelos desje órgão que prima pela composição Í DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar súnção 
amigável dos problemas trazidos a seu conhecimento. pecuniária a AMAZON PC e à SARAIVA E SICILIANO'S.A no 

Verificou-se, por parte das reclamadas e ao longo do processo, valor de 4.500 (quatro mil .e quinhentos) UFIRSCE, por infração, 
“administrativo instaurado, uma postura esquiva e indiferente no tocante aos artigos: 4º,-inciso 1, 6º, inciso II, 18 c 39, inciso ! da Lei nº'8.078/ 

à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da situação 90, com fulcro no que dispõe o art.56, inciso I, c/c o art.57, 8 único do 
, e assim, atender o pleito, sem prejuízos para quaisquer das partes. Ao “CDC, efe é a súmula n.01' da JURDECON, Ressalte-se ainda, que o valor 
não atender a tentativa pacífica de resolução concifiatória, a fornecedora atual da ÚFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde 

de produtos destumpriu visivelmente determinações dô Código de Defesa a R$ 2,4257. é ' ' 
do Consumidor. Nenhuma “das empresas, seja AMAZON PC, seja A Intime-se a demandada para, nos termos do art. 41 da Lei 
SARAIVA E SICILIANO 5.A estabeleceram um contato prévio que Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
viabilizasse a resolução do problema de forma menos onerosa. Mais à | eo prazo de JO dias no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL «Agência 

frente, na sessão de conciliação, sua indiferença foi flagrante tendo em 919-ALDEOTAçefe nº23.29]-8, OPERAÇÃO 096 ou se desejar oferecer 
t vista que sequer compareceram a andiência.que. objetivava a comppsição . Recurso Administrativo no prazo dé 10 (dez) dios 
amigável do problema criado. a Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 
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' > de suas parcelas só- podéria sêr devolvido ao “final: do grupo, 
“. Em “audiência realizada. no dia 16.07. 2009, as partes reclamante é 
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“empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadis, com 
publicação-no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações | 

. cêntidas nos aris. 27, 34.€ seguintes da Lei Estadual: Complementar-30/. 

02. E = N “, . 

“Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscrêva-. 
se seu valor na divida, ativa do Estado do Ceará, pára subsegiente 

“e “éotiança executiva, ha fonha do art. », -da Eei Estadual Complementar 

30/2002. vo. 
Cumprá-se o disposto no artigo. a da. téi 8. 078/90 cominado som :0. 

* artigo 57-do Decreto nê 2181. de 20 de márço dé 1997, dândo-se ciência - 
do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive | 

“o DPDC do Ministério da Justiça. 1 
Intimem-se as infratóras désta decisão administrativa; E = 

. Oficiem-se às reclamadas. | os o 
Registre- -se. Publique-se. Cumpra-se. , 
Fortaleza, 01 dê março de 2010. - , 
“Antônio Carlos Azevedo. “Costa ERR NR 

“Proinotor de Justiça ta ' *" hd 
2* Promotoria de Defesa do Consuinidor - PP 

. o. - 
- DECISÃO ADMINISTRATIVA a á ps , . 

“ Processo, Administrativo nº. 0109. 021. did- 3 2 E . 

Reclamante: ROSÉLIA BATISTA DE QUEIRÓZ - e N 
Pecamado: CONSÓRCIO NACIONAL | EMBRACON'LTDA. 
-'DO RELATÓRIO .- RA - 

Procedimento administrativo instaurado Pelo: Sra, . ROSÉLIA EAT ISTA: 

DE QUEIROZ em face do reclamado CONSÓRCIO: NACIONAL .. 

EMBRACON LTDA. pelo fato deste negar-se a restituir o valor) pago 

“durante o tempo de sua “contribuição: enquanto associada. “A reclamante 
alega ter firmado contrato de adesão-ao consórcio com a teclamada em 

novembiro de 2002 com.o propósito de adquitir posteriormente uma — 

: carta de crédito, Passado algum tempo, €, por razões de ordem pessoal, 
a reclamante foi impossibilitada de continuar a contribuir com sua 

parcela mensal diante do grupo. Tentou resolver de forma menos onerosa *- 
e resgatar 05 valores devidos, mas não logrou “êxito. Desta feita, 
compareceu a este órgão de Proteção e Defesa da Consumidor requerendo 

a Testituição imediata dos valores pagos a tímilo de contribuição àquele, 

tempo. Poa er 
Notificada regularmente, a. reclamada apresentou défesa escrita (fls. 

10-12), atacando ;o mérito “da cansa, ao alegar que apesar de ter sido 
feita a exclusão da. réclamante do grupo, o valor referente ao pagamento, 

"teciamáda compareceram. à sessão, À reclamante reafirmou os lermos | 
, da-inicial, informando que já pagou determinado-número de parcelas 

para o grupo Embracon, porém, agora atualmente encontra-se 
impossibilitada de continuar a'arcar com a prestação, requerendo a 

- restituição imediata dos valores pagos.à reclamada. A reclamiida, por. 

sua vez, apenas reiterou os termos da defesa escrita anexada a aos autos, , 

. informando que o valor somente poderá ser devolvido ao final do. 
grupo. Apesar de ter sido estimulado o acordo de Vontade, esté.não se 

concrétizou. — 5 so 
* É o Relatório em sintese. Lo ' -— 

H-DO DIREITO po É : 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consushidor — DECON. 

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, “do Sistema Naciônal de 

* Proteção e Defesa do Consumidor —'SNDC, criado no âmbito das . 
Promolorias de Jusliça de Defesa do Consumidor “do' Estado do Ceará, 

tom ó fim precipuo de coordenar -a Palítica-dô Sistema Estadual de 
£ Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições: e 

* afunção administrativa em toda a área do estado” dó" Ceará, conferidas, 

pela Lei Estadual Complementar ã0, de 26 de julho de 2002, com —- 

«previsão nas Constivições Federal e Estadual, Lei-8,078, dê 1! de . 

'Setembro de 1990 e Decreto Federal, 2. 181; de 1997, na “fôrma do 
Parágrafo único do art. 56 do CDC,-e no” art. 18, parágrafo primeiro do - . 

Decreto Federal 2181/97, tendo, pórtanto, competência Para dirimir a 
E) 

[o 

matéria e aplicar sinções “administrativas: “a . +). 

“Analisando o contexto fínico do presente caso e a postura da. empresa 

“reclamada, se verifica em seus traços ui. conteúdo eminentemente, 
« garântista parã a contratada, que no caso corresponde à â reclimada. No 

entanto, à reclamante, goza de condição. privilegiada de consumidora, - . 
-&, portanto, faz juz à suas prerrogativas (proteção máxima); “segundo 
“estabelece o'art.'4º, inciso 1 do CDEr No ' a 

Aft. dº A Política National das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento. das necessidades dos consum idores, o 

respeito à sua dignidade, sálide é. seguiança, a proteção de seus, 

«inter esses econômicos, a melhoria da. ua qualidade de vida,, 

“Tt. bem-como a transparência « e harmonia das relações de consumo, - 

- atendidos os seguintes principios: NE 

  

mercado de: «consumo: o o - 

  

* Acerca da. consideração da vulnerabilidade. nos esclarece Antônio 

Herman V. Bgnjamin a ao Préfaciar Ex Hivro- de Paulo Valério Dal Pai | 

Mbiaes: . > Micro 

“Oo. princípio dá vulnerábilidade representa a peça fundamental 
no mosaico “Jurídico que denôminamos. Direito: do Consumidor. 

“É Jícito até, dizer que a vulnerabilidade é o ponto de. partida de 

“toda” a Teoria Geral dessa nova disciplina juríilica e. JA 

compreensão do princípio, assim, é préssuposto para, 0: correto 
«conhecimento do Direito dá 'consumidor e para a aplicação da 

lei, de qualquer lei, que se. pohha a salvaguardar o consumidor”, 
“ MORAES, Paulo Valério, Dal Pai, Código de defesa dó ' 
consutuidor? o princípio da vulnerabilidade no contrato,-na: 
públicidade, nas: "demais práticas comerciais: “Porto Alegre: 

“Sintese, 1999. £ 

Da mesma -formã,'a êmpresa rão observou um direito básico: que toma A 

“4a r 

fundamental. a formação de todo e qualquer contrato, desde o mais +. 

- simples até o mais «complexo. Segundo a Lei. 8.078/90, o-quesito +... 

“informação é: pressupostô de validade de, qualquer relação; que beneficie 
consumidor E fornecedor, à medida de suas prestações. Decorre-de 

- principio basilar, no.caso, O princípio da transparência, .o qual Tége o 
'momento pré-contratual. Oi seja, fica implícito que. bem antes do 
momento da efetiva côntralação do, serviçó deve-se ter. em mente que 

“qualquer informação sobre a-natureza daquele contrato que está por ser 

“celebrado se configura como requisito essencial que, traz segurança jurídica - 
“ás relações civis. Entendê-se que-nas ocasiões em que este direito não é”, 
obsérvado da forma como deveria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte 

, contratante, litigar diretamente contra tal fato, já que fere o requisito , 
“de veracidade intrinseéco numa relação. de' consumo. -Consequentemente, 

tais sitiações estão imbuídas: de altas doses de insegurança jurídica e ' 
insatisfação generalizida, dinda" mais no tocante ads contratos de adesão, . 

«cuja natureza: deve, semipre-serº observada, sob riscô do” contratante não 

ser: prejudicado em momento postertor. Ao não elucidar os termos 

exatos dos riscos êm:-casos de desistência, a contratada infringiu o. art. 

6, inciso II do CDE: Vo . “os 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
HI “a informação. adequada”: e'clara sobre os diferentes produtos 
à serviços, com 'especificação, «corréta | de : quantidade, 

caracter ísticas, composição, qualidade, e preço, bem como sobre. 

os riscos que apresentem. |. . a 
Refsrçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman V. Benjamin e, Bruno Miragem ' com maestria: r . 

“Informação « durante toda a relação de consumo, 'nã Tormação, 

na execução do contrato e ha cobrança de dividas: O direito à 

- informação assegurado. no art. 6º,1, correspotide ão dever de 
informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e 20, nos arts. ão 
e 31, nos arts. 46 6.54 ao fornecedor. Este devér' de prestar 

informação não sê. restringe. à fase pré- contratual, di- 
"publicidade, “práticas. comerciais ou oferta (-arts.- 

-3,31,34, 5s ,40,52) , mas inclui o déver de informar através do 

contr ato, de informar durante o “transcorrer da rela ação, 

especialmente no momento da cobrança de divida, ainda mais 

em contratos cativos de longã' duração(...). Nestes momentos: 

"informar é, mais do ue cumprir com o dever ânexo de - 

informação £ = é cooperar c, ter cuidado com paresiro contr: atual; 

evitando os danos morais e-agiúdo com Jealdade( pois é o 
: fornecedor que detém, a informação), e bon —fé”. (Comentários , 

ao Código de Defésa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, 
“Antônio Herman V. Benjamin, Brono Mirãgem. > 2. ed. Ver. 

  

- atual. e ampl. = São Paulo: Editora Revistá dos Tribunais, 2006, 

pág. 150). Vs 
- Após não ter' “informado em momento oportuáo sobre os efeitos do 
cofitrato, a reclamada também se valeu de práticarabusiva, constantes 

previstas no ordenamento consumerista que devem ser vedadas não só * 
, pelo. forie teoé de abusividade que trizem em seu bojo, porém também 

por relativizârem a autonomia da vontade'do consumidor; dinda que 
muitas-vezes de forma sutil é descomprorhissada::Nesse' caso, a empresa” 

reclamada infringiu o art. 39, inciso V do CDC, ipsis iitteris: 
Art. 39, É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outrãs práticas abusivas: o 
V'- exigic:do consumidor vantisem manifestamente excessiva. 
Por fim, ao fazer. um estudo sobre o. contrato de adesão assinado pela . 

consumidora; perceben-se que o mesmo só prevê a devolução do valor. 

H 

v 

ato 

      , pago « em: -memento posterior, provavelmente sujeito ailida a deduções” 
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do valor total. Nesse momento, vistumbrou-se à infringência ao artigo 

51, inciso IV, o qual versa que é vedado ao fornecedor de” serviços 

determinar cláusulas que: . 1 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais, relativas ao fornecimento de produtos e à serviços 

E) 

  

ve coloquem o consumidor em desvanta em exa erada: ou 

  

  

sejam, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, “ 

O inestre Humberto Theodoro Júnior já anúnciou seu entendimento 

nesse sentido: 

3) evidente que dentro da proteção «constitucional dedicado aos 

consumidores há de figurar, obrigatoriamente, o poder de 

revisão judicial dos contratos perniciosos à parte frágil da 

. relação de consumo”, (Direitos do Consumidor / Humberto 

' Theodoro Júnior. 6. eu. Ver, atual. e ampl. — Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2009, pág. 17). 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sub oculi, uma 

vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade do- 

| "o fornecedor de serviços e. Apesar da consumidora não só haver solicitado . 

em momento pretérito a sua exclusão, mas também explicado os motivos " 

(hipótese não-obrigatória) diante do grupo, este se manifestou de forma 

negativa á priori, por “entender que constituiria situação diversa da 

contratada inicialmente, Visivelmente, o grupo exigiu uma vantagem 

Pos excessiva, vantagem essa indicada e resguardada de forma “legal” nos 

re contratos de adesão geralmente celebrados para tal fim. Verificou-se a 

, incidência da chamada. prática abusiva, figura tipica que contraria d 
+ margem de autónomia e estabilidade econômica do consumidor, ' atuando 

como uma constrição da'liberdade de escolha do lado vulnerável da 
“Telação consumerista, por cónstatar-se ali forte teor de: desproporção 

de direitos e-deveres para a consumidora. Seguindo tal linha deraciocinio, 

é extremamente onerosó para todo e qualquer consumidor a ser 

. compelido, de forma antinatural) a arcar com ônus indevido quando se 

entender que o. fornecedor estipulou obrigações consideradas desiguais. 
Se observou por parte do teclamado ao longo do processo administrativo 

uma postura esquiva e indiferente-no tocante à sua disponibilidade em 

-— firmar entendimento razódvel acerca da situação e assim, atender 9 

* “pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não atender a tentativa 

pacífica de resolução conciliatória, a fornecedora de serviços descumpriu 

visivelmente determinações do Código de Defesa do Consumidor, Diante 

de tais considerações, não pode q fordecedor de serviços ignorar 

- aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e interesse social 

esculpidos pelo, legislador consumerista. Apesar disso, em momento 
algum o fornecedor se dispôs a devolver em sua totalidade o valor 

questionado pela consumidora. Em sede de defesa escrita, esclareceu. 

que o valor pago durante o tempo de contribuição” seria restimido, 

« porém somente após a extinção do grupo, afirmando que a consumidora 

tinha ciência de tal realidade. Na audiência de conciliação, somente 

* teiterou os argumentos apresentados anteriormente ao declarar que o 

contrato previa a devolução do valor pago durante. o tempo de 
contribuição. somente após O término do grupo, assumindo ma conduta 
eivada de abusividade. De seu mister salientar que este Órgio de Proteção 

e Defesa deve sempre pautar pela observância estrita do principios 
elencados no CDE. Entretanto, a fomecedora mesmo tendo ciência de 

eventual sanção a ser aplicada, optou por não assimilar os argumentos 
acerca do consumidor ou mesmo reconsiderar seu entendimento. 
Constataram-se sérios vestígios de. viplação ao direito material da 

vos consumidora, logo, flagrante se reputa conduta infrativa Tontra as 

relações de. consumos. Sob tal ólica a empresa deve, notadamente, ser 
sancionada por condila infrativa contra as relações de consumo. 

No SINDEC SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO” 

CONSUMIDOR, sistema o qual pertence à estrutura do DPDC 

DEPARTAMENTO "DE PROTEÇÃO “E DEFESA. DO 

CONSUMIDOR, a presénte reclamação foi classificada como, 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado 

que o“pleito do consumidor deu-se como legitimo e o fornecedor 

não atendeu suas expectutivas de resolução conciliatória” ao 

objetivo de resolver o problema de forma amigável. 

NI -.DA DECISÃO " 

De acordo com o Decreto 2.181/97, para a aplicação da penalidade, 

. deverão ser considerados os seguintes aspectgs: as-circunstâncias 

atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

att. 24 daquele decreto. o . N a 

longo do procedimento administrativo” instaurado com o. 

e
 

“ Dentre as condições atentantes,; nos térmos do Art. 25 deste mesmo” 

r “o. “+   e 

“decreto, entumera-se; Í - a ação do infrator não-ter sido fundamental” 

para à consecução do fato; II - ser or "infrator primário e lll- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 

imediato; reparar os, efeitos do ato lesivo. : 

No caso, a infratota não tem à favor de si nenhuma atenuante, 

Quanto às “circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

. referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I- ser 
o infrator remcidente; Il -.ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para! obter vaniagens indevidas; HI - trazer à prática , 

infrativa consequências danosas à saúde ou à seghrança do consumidor; ' 

IV - deixar o infratór, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as , 

“providências para evitar ou mitigar. suas consegiências; V - ter 9 infrator 

agido cont 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 mígior de sessenta anos ou de pessoas portadoras E 

ade deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; vil - 

“dissimular-se a natureza ilícita do ato 'ou atividade; IX - ser a conduta - 

infrativa praticada” aproveitando- -s orinffator de grave crise econômica 

ou da condição cultural, social.ou econômica da vitima; ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. 
Assim, aplica-se ao CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON' 

LTDA. as agravantes dos incisos Ie IV; senão, vejamos: conforine se 

* constatou em análise neste órgão, tal reclamado já foi condenado por 

. práticas infrativas às relações de consumo; o consumidor entrou em 

contáto tom o grupo para comuúicar o fato, e esta nãó:teve a! 

preocupação em solucionar o problema e nem” nas, possíveis 

consequências e prejuízos caso não fosse resolvido; 
Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 

circunstâncias alenuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 

do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 

causado dos consuinidores, 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. 

Assim, arbitramos, inicialmente, 'a multa em 1000 Emaii) UFIRCEs, 

levando em conta a tipo de conduta que deve ser combatida 

concomitante” com a não-inserção de “cláusulas dessa nátureza 

nos contralos celebrados para esse fim: 

Contudo, levando “ em consideração as duas agravantes aplicáveis ão 

caso e tendo em vista repercussão do dano causado a gama de 

consumidores que se reconhecem como vítimas dessas práticas; a pena 

será multiplicada por 3 (três).. ' 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido” cominar sanção 

pecuniária ao CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON LTDA. 
no valor de 3.000 (três mil) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, 

« ineiso 1, 6º, inciso HI, Art 39, inciso V e 51, IV da Lei nº 8,078/90, 
com fulero no que dispõe o art,56, inciso'l, cio: :o art.57, & único do 

CDC, ele a súmula n.01 da JURDECON. Informo ainda, queio valor 

atual da UFIRCE. (Unidade Fiscal de “Referência do Ceará) corresponde 

a R$ 2,4257. o. 

Intime-se a demandada 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-n CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Agência 

SI9-ÁLDEOTA, efe nº 23.297-8, OPERAÇÃO 006 ou se dese) ar aferecer., 
“NRecurso Administrativo no prezo de 19 dias.. 

Tortando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

empresa inffatora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário da Justiça, tumprindo-se as demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 e sepuintes, da Lei Estadual Complementar 30/ 

02, 
Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, mscreva- 
se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para. subseglente 

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

30/2002. - os 
Cumpra-se O disposto no “artigo d4 da lei 8.078/90 cominado com o 

artigo 57 do Decreto nº 2181, de 20 de março de 1997, dando-se tiência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça... 
Intime-se a infratora desta decisão aidministrativa. 
Oficie-se-à reclamada. - 

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

Fortaleza, 01 de março de 2010. a . 

Antônio Carlos. Azevedo Costa - ” 

Promotor de justiça ) “a 

2” Promotoria de Defesa do Consumidor 
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' DECISÃO ADMINISTRATIVA, “ 

Processo Administrativo nº. 0109.021.200-4 

Reclamante: ANTÔNIO WELLIGTON RODRIGUES - 
Procuradora: MARIA LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA 

Reclamado: LILY OTOCH COMÉRCIO LTDA. (TEN BEACIH)- 
L= RO RELATÓRIO - 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. ANTÔNIO 

WELLIGTON RODRIGUES em fhce da reclamada LILY OTOCH 
COMÉRCIO LTDA«(TEN BEACH) com o propósito de obter a 

restituição do valor papo em razão do vício no produto adquirido. O, 
reclamante alega ter comprado óculos HB MODELO REVERSE 
PRETO FOSCO pelo valor de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove 
reais). Posteriormente, observou que o produto começou q apresentar 

problemas em sua estrutura externa e logo que possível procurou a loja 
com o objetivo de resolver q situação, porém encontrou óbices em suz 

  

pretensão. Desta feita, compareceu a este órgão de Proleção e Defesa . 

“ do Consumidor requerendo a solução para o seu problema, a saber: a 
restituição imediata da quantia paga, segundo estipula o CDC em seu 

artigo 18, inciso IL. 

Notificadn regularmente “em seu endereço, a reclamada não contestou O 

- feito preliminarmente. 
Em audiência designada para o dia 22.67.2009, apenas à parte 

reclamante compareceu a sessão concilintória. A parte reclamada TEN 
BEACH não compareceu, conforme certidão (fl. 27) lavrada pela 

, conciliadora Giselle Santos de Mesquita. 

Não houve manifestação posterior da reclamada. 
É o Relatório em sintese. : À 

MH-DO DIREITO * - - 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa 'do Consumidor — DECON- 
CE, órgão inlegrante, 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 precipuo de coordenar a Política do Sistema Estadual de 

Proteção c Defesa do Consumidor, com “competência, atribuições é 
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 1] de - 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do, 

pamigrafo único do art, 56 do CDC, e-no art. 18, parágrafo primeiro do + 
Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência parm dirimir a * 

matéria e aplicar sanções:administrativas. 

Analisando inicialmente os fatos delincadores do demanda, se constata 

ser mais um caso de vicio de produto na estrutura interna do produto 

vendido. Inicinlmente, válido destacar que o adquirente configura-se 

como consumidor e como tal, fnz juz à suas prerrogativas (máxima 
Proteção), conforme estábelece o art. 4º inciso 1 do CDC, deve ser- 
acatado o seguinte princípio findamental: h) 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por ' 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses cconômicos, a melhoria da sun qualidade de vidn, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: 
I- Teconhecimento da vulner abilidade do consumidor no 

merendo de consunio; - 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Herman V. Benjamin-ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 

“o principio da vulnerabilidade representa a peça fundamental 

“no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 
É Jicito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de 

. toda a Teorin Geral dessa nova disciplina jurídico (...) A. 

compreensão do principio, assim, é pressupesto para o correto 

conhecimento do Direito do consumidor c para a aplicação da 

lei, de qualquer lei, que seponha a salvaguardar o consumidor”. 

MORAES, Paula Valério Dal Pnk. 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na 

publicidade, nas demais práticas comercinis, Porto Alegre: 

Sintese, 1999, - 
” + 

. Se evidenciou que a empresa reclamada não observou um direito básico 

. que torna fundamental a formação de todo ato de compra e venda, 
Principalmente aquele que tem como objeto bem colocado à disposição 
em larga escaln no mercado de consumo. Segundo a Lei 8.078/00, 0. 

quesito prevenção e reparação de danos é pressuposto de validade de 
qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de . , 
suas prestações. Decorre de princípio basilar, no caso, O princípio da 

Código de defesa do   

boa-fé objetiva, o qual rege o momento pré-contratual. Sendo assim * 
torna-se implícito que bem antes do nto de aquisição de determinado 

produto ou serviço, deve-se fer em mente que qualquer dano deverá 

reparado ao tirular do direito considerado ofendido. Entende-se que nas” 

ocasiões em que este direito não é observado da forma como deveria, 
cabe so consumidor, ou seja, a parte contratante, litigar diretamente 
contra tal fato, já que-fere D requisito de vemcidade intrínseco numa , 

relação de consumo. Consequentemente, tais situações estão imbuidas 
de altas doses de insegurança jurídica e insatisfação' generalizada, ninda 
mais no tocante '20s produtos duráveis. Ao não utender pedido de reparo - 
do dano individual, a reclamada infringiu o an. 6º, inciso VI do €DC: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
Ni - a cfctiva prevenção c reparação dos danos patrimoniais c 

morais, individuais, coletivos e difusos. 

Reforçando o argumento da boa-fé nas relações de consumo, o meslre 
Humberto Theodoro Júnior assevera: a 

“A boa-fé objectiva não é outra coisa senão o velho princípio da. 
lealdade contratual con nova roupagem. Assim pode-se dizer 
que a boa-fé como principio de comportamento contratunl 

objetivo “não admite condutas que contrariem o mandamento | 
de agir com lealdade e correção, pois assim se estará a ntingir 

a funçio social que lhe é cometidn”. JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Direitos do Consumidorr — 6. cd. Ver., atual. e ampl. 
- Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, pág. 24. 

O produto em questão, adquiçido pelo valór nada irrisório, de'RS 289,00 
(duzentos e oitenta e nove reais) em pouco tempo começou a apresentar 

um vicio até então oculto, fato que automaticamente configurou a 

violação ao conteúdo do artigo 18, cónforme se depreende do CDC: 

Art; 18. Os fornecedores de produtos de consumo duríveis ou 
hão duráveis respondem solidariamente pelos víclos de 
qualidade ou quantidade que ós tornem impróprios ou 
Inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade , 

com a Indicações constantes do recipiente, dn/ embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. 

5 1º Não sendo o vício sado no prazo máximo de trinta dias, 
pode o consumidor exigkr, alternativamente, c q sua escolha: 

1- a substifuição do produto por outro da. mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso. , E 
M- a cestituição imediata da quantia paga, monetoriâmente 

atunlizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

A melhor doutrina prevê a definição de vício: 
“O vicio, enquanto instituto do chamado direito do consumidor, 

é mais amplo e seu regime mais objetivo: não basta a simples 

qualidade médit do produto, é necessária a sua adequação 

objetiva, a possibilidade de que aquele bem satisfaça a confinaça 

que o consumidor nele depositou, sendo o vício oculto ou 

aparente”. MARQUES, Cláudia Lima. BENJAMIN, Antônio 

Herman V. MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa 

do Consumidor: São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pãg. 

286. - 
É indiscutível o fato do produto Ler evidenciado um vicio oculto em sua 

estrutura, configurando assim a hipótese de aplicação para“a contagem 
de prazo decadencial o disposto no artigo 26, parágrafo 3º: .” 

razo decadencial inicia-s 

no momento em que ficar evidenciado o defeito, . . 
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“ 

Inadvertidemente, o estabelecimento comercial deveria ter sido o 
primeiro a posicionar-se no sentido de comprovar a causa do defeito, 
-até mesmo como prova de sendo o caso, eximir-se se parcela de 

* responsabilidade. Logo, para à constatação do referido vício, seria 
necessária a realização de exame específico no produio, conforme 

ressalta Sérgio Cavalier Filho. 

“Atentando-se para a vida útil do produto; ter-se-á que apurar, 

em-cady caso, através de pericla, qual é a verdadeira causa do 

defeito.” FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do. 

Consumidor. São Paúlo: Atlas, 2008, pág. 280 
Após não ter eletundo os reparos devidos cm momento oportuno, a 
reclamada também se valeu de prática abusiva, constantes previstas no 
ordenamento consumerista que devem ser vedadas não só pelo forte 
teor de abusividade que trazem em seu bojo, mas também por 

relativizarem q autonomia da. vontade do consumidor, ainda que muitas 

vezes de forma satil e descompromissada, Nesse caso, a empresa 
teclamada infringiu o art. 39, inciso II Ido CDC, ipsis litteris: º
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre" 1º 

outras práticas abusivas: 
IN — recusar atendimento às demandas dos consumidores, nã 

! exata medida de suas disponibilidades de estoque e.ainda, de” 

conformidade com os usos e costumes. . 

-De seu mister técer considerações sobre o caso sub oculi, uma vez que 

restou caracterizado o ofensa-ao direito material do consumidor. Segundo 
o que foi apurado, foi esclarecido é comprovado o vicio óculto na 
estrutura do produto-adquirido tendo em, vista que este: só viera a sc 
evidênciar em momento bem posterior. Ao ser notificada por este 
Orgão de Proteção e Defesa, a empresa, reclamada assumiu a postura de 

no quem nega sua responsabilidade ao fazer um, breve histórico de sua 
“ versão dos fatos ao mesmo tempo em que declarou que o prazo para 
reclamar já havia se passado e dessa maneira, já não poderia ser feito 
nada. Chamada a prestar esclarecimentos « a responsabilizar-se 
pessoalmênte por suas “alegações ma audiência de conciliação, à empresa 

reclamada não se fez presente. Foi concluído que mesmo após ter sido, 
, verificado que o vício esteve oculto por bom tempo nenhum óbice 

restaria na pretensão reparadora do consumidor, eis que respaldado 

pelo teor dô artigo 26, em seu parágrafo 3º do CDC. Tal inobservância 
levanta forte suspeita no sentido de que empresa não procedeu com-o 

set dever dé cumprir o estabelecido, no artigo 18 do diploma supracitado 
c faz esta Promotoria de Justiça supor que a-mesma se. "nega a responder. , 

* de forma direta, de forma a se ocultar sorrateiramente dos apelos de 
justiça deste Douto órgão. 

“*-Côm base nisso, se reputa extremamente aneroso para tqdo”e qualquer 

consumidor a ser compelido, de forma antinatural, a arcar, com ônus 

; excessivo e indevido quando, se entender que o fornecedor desatendeu, 
in torum a normatização do microssistemã consumerista: “Ademais, 
desatendeu princípio fundamenial, não observou direito básico, “dispôs 
no mercado de consumo bem viciado e por fim,.se utilizou de prática 
abusiva durante 'considerável Inpso “de tempo, e pior, não teria sequer se 
manifestado caso o reclamante, num ato de motivação e esperança, 
solicitasse a tutela deste Órgão de Proteção e Defesa em momento 
oportuno, "é . EN 
Se verificóu por parte da reclamáda e no longo do processo 
administrativo instaurado uma postura esquiva, protelatória e indiferente 

' no tocante à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável 
acerca da situação e assim, atender o pleito, sem prejuízos para abas 

as partes. Ao não aterider a tentativa pacífica de resolução conciliatória, 
à fornecedora de produtos descumpriu visivelmente determinações do 
Código de Defesa do Consumidor. Preferiu se manifestar através de 

peça contestatória, para alegar que a perda do prazo para reclamar e 

ausência de nota fiscal quando do apelo formal do consumidor" no 
estabelecimento comercial. Mais à frente, na sessão conciliatóriá, sua 

indiferença-foi flagrante tendo em vista que sequer compareceu a 
audiência que objetivava a composição amigável do problema eriado, 

. * Sem qualquer justificativa prévia que explicasse os motivos da sua 
ausência de forma pormenorizada. Ao proceder dessa maneira, pecou 

E pela inobservância do princípio da boa-fé objetiva, marco tão harmônico 

'e indissolúvel das relações de consumo. , 

* Diante de tais fatos, não pode o fornecedor de bens i ignorar as normas 
de ordem pública à interesse social esculpidas pelo legislador ordinário, 

especialmente quando se entender que os mesmos foram pautados pela 

superioridade do interesse econômico, afastando-se assim da boa-fé 
objetiva que deveria têr prevalecido. Também se faz i imperioso ressaltar 

que na esfera consumerista, ó ônus da prova cabe ao fornecedor, | 

portanto, caberia a este provar que o produto não estaria viciado. Não. 
devem prosperar as alegações da empresa reclamada, já que dotadas de 

pma argumentação frágil e insubsistente aos olhos dos que tutelam os 
direitos da gama de consumidores-vitimas desse tipo de.práticá infrativa. 

vo Apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, a reclamada não 

tentou remediar a situação que fora, originada em virtude de erro grave 
ou mesmo assimilar quaisquer argumentos favoráveis ao consumidor. 

Concluiram-se como sénios Os vestígios de violação ao direito material 
. "do consumidor, logo, flagrante se reputã a, conduta infrativa contra as ' 

** —relações de consumos; Deve, notadamente, ser sancionada por conduta 

“ infrativa grave contra as relações de consumo, gcasião em que serão 
utilizados os critérios definidos e em léi para aplicação da penalidade 

| “devida. * ' 

' IE — DA DECISÃO | 
| ” ) De acordo com o-Decreto 2. 181/97, para à aplicação da penalidadé, 
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deverão ser considerados os seguintes àspectos: as circunstâncias 

àtenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele decreto. 

Dentre as condições atenyantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se;: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
o 

. a - 1 
“ Ea 
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para a consecução do “fato; A - ser o infrator primário c lll- ter o 
. infrator adotado as providências bertinentes” para minimizar ou.de 

imediato reparar os efeitos do ato lesivo." 
“No cáso, a'inftatora não têm à favor de si nenhuma atenuante. 

« Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em. 

referência dispõe, no seu árt, 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido ' 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a práticá 

infrativa consequências 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 consequências; V - ter o infrator 

agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 

* caráter repetitivo; ViI.- ter a prática infrativa ccorrido em detrimento 
- de menor de dezoito ou maior de sessenta anos oh de pessoas portadoras 

de deficiência física, mental ou sensorjal, 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 
ôu da condição cultural, social ou econômica da Vítima, ou, ainda, por 
ocasião de calamidade. = 
Assim, aplica- se à LILY OTOCH COMÉRCIO, LTDA. atagravente 
do inciso TV; senão, vejamos; o consumidor entrou em contató com à E 

empresa reclamada para comunicar o fato, € esta não teve a preocupação 

em solucionar q-problema e nem nas possíveis consequêncins € e prejuízos 
casó não fosse resolvido.” 1 
Para mensuraí 0 "quantum, levamós, 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 alo infrativo € « 

-a- condição econiômica-do. infrator, respeitados os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei.no 8.078, de 1990. 

“Assim, “arbitramos, inicialmente, a multa em, 300 (trezentos) 

- ÚFIRCES, levando, inicialmente, em consideração o valor, pago 
pelo! produto. 
Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 
tendo em vista repercussão do dano causado a gamã de consumidores 
que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será sá multiplicada 

-pór 2 (três). » 
DIANTE DE TODO O. EXPOSTO, decido” cominar sanção 

. pecuniária a LILY. OTOCH COMÉRCIO LTDA. hó valor de 600 

(seiscentos) UFIRSCE, por infração aos artigos; 4º, inciso 1, 6º, 
inciso VI, 18 e 39, inciso II da Lei nº 8.078/90, com fulcro no quê 

dispõe o af1.56, inciso 1, c/c o hrt.57, $ único do'CDC, c/c a súmula n.01 
da JURDECON,. Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade 
Fiscal de Referência do Ceurá) corresponde a R$ 2,4257, 
Intime-se a demandada -para, nos termos do art. 

Complementaf nº 30, de 26 do julho de 2002, efetuar o recolhimento 
no prazo de Jô dias pn CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

919. ALDEÓTA, cfc nº 23.291-8, OPERAÇÃO o ou se desejar oferecer 
Hrso Administrativo no prazo de:tô (dez) dias. 

“Tornando-se definitiva a decisão: administrativa, inclua-sé o nome da 
empresa infratora no, Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário Ya Justiça, cumprindo-se 25 demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 e segnintes da Lei Estadual Complementar 30/ 
02. . 
Não sendo recolhido o valor de mmultá no prazo de.trinta dias, inscreva- ' 

se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para subsequente 

cobrança executiva, na forma do aít, 29, da Lei Estadual Complementar” 
30/2002. í 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 comisiado com o 

« artigo'57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
do presente feito aos demais órgios de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça: 
Intime-se a infratora desta decisão “administrativa. o 

Oficie-se à reclamada. Po. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Fortaleza, 29 de março de 2010, é e 
Antônio Carlos Azevedo -Costá - É : 

Promotor de 3 tiça 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

4) da Lej' 
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DE MENEZES em face da reclamada UNIMED FORTALEZA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. em decorrência 
de reajuste por faixa etária considerado como abusivo em virtude suã 
elevada incidência. O feito tem por'origem a contratação de plano 

* anterior à regulamentação da ANS e a lacuna acerca da margem de 
reajuste aplitável no contrato firmado entre a consumidora-reclamante * 
e cooperativa-reclamada. Tentou resolver de forma menos onerosa 
com a ecoperativa, porém não logrou êxito, Desta feita, compareceu 

a este órgão de Proteção-c Defesa do Consumidor requerendo 

esclarecimentos bem como a restituição dos valores que entende serem 
indevidos, pagos nas faturas mensais reajustadas. 

“Notificada regularmente, a reclamada apresentou defesa escrita (fls.60- 
64), , 
Durante audiência ocorrida em 16.08.2009, a reclamante reafirmou 
todos 05 termos da exordial, sem nada a acrescentar, A reclamada 

UNIMED FORTALEZA, por sua vez, ratificou os termos da defesa 
escrita, não: ofereceu proposta de acórdo € alegou que os reajustes 

aplicados ao plano de saúde da consumidora em janeiro de 2004, janeiro 
de 2005 e janeiro de 2006são referentes à mudança por faixa etária ao 
“completar 60 (sessenta) anos € idade, indicando que o percentual total 

do reajuste foi de 98,84%, cuja aplicação foi diluída por mera liberalidade, 
em três parcelas anuais de 25,74% nos anos mencionados. Nesse 

- momento, a reclamante contestou os valores aplicados e declarou que 
houve alteração unilateral do contrato por parte da reclamada, visto 

não vir expresso no contrato qual o percentual que viria a ser aplicado. 
Contudo, ao final da sessão, as partes não lograram êxito em firmar 

acordo, 

E.o Relatório em sintese, 
H- 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 precipuo de coordenar a Politica 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. I8, parágrafo primeiro do 

Decreto Federal 2181/97, tendo, porianto, competência para dirimir a 
matéria e aplicar sanções administrativas. - 

O art. 4º inciso I do CDC estabçlece: á 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: 

1 - 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 Valétio Dal Pai 

Moraes: 
“O princípio da vulnerabilidade representa a a peça fundamêntal 

no mosaico juridico que denominames Direito do Consumidor, 

É lícito até dizer' quea vulnerabilidade é o ponto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica E) A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

les, 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 
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publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

Sintese, 1999,. - 

O artigo 6º, incisos I e IN da Lei 8. 078/90, estabelecem que: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: : 
I-a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos; 
“II — a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com espécificação “correta de' quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem. - 
Segundo a Lei 8.078/90, o quesito informação « é pressuposto de validade 
de qualquer relação que beneficie consumidor e fomecedor, à medida de 

suas prestações. Decorre, de princípio basilar, no caso, o princípio da   

transparência, o qual rege o momento pré-contratual. Ou seja, fica 

* implícito que bem antes do momento da efetiva prestação de serviços 
deve-se ter em mente que toda e qualquer informação sobre sua fruição 

é requisito essencial que traz segurança juridica às relações civis! Entende- 
se que nas ocasiões em que este direito não é observado da forma como, 

deveria, cabe ao consumidor litigar diretamente contra tal fato, já que 

fere o requisito de veracidade intrinsecô numa relação de consumo. 
Consequentemente, essas ocasiões carreiam altas doses de insegurança 

" jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante aos contratos 
de adesão aqui questionados, 

Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman Y. Benjamin e Bruno Miragem com maestria: » . 

“Informação durante toda a relação de consumo, na formação, 

. na execução do contrato e na cobrança de dividas: O direito à 

informação assegurado no art. 6º, III, corresponde ao dever de 

informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e.20, nos arts. 30 

e 31, nos arts. dG e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar 

informação não se restringe à fase pré- contratual, da 

publicidade, práticas comerciais ou oferta ( arts. 
3,31,34 165,40,52) , mas inclui o dever de informar através do 

contrato, de informar durante o transcorrer da relação, 

especialmente no momento da cobrança de dividas ainda mais 
em contratos cativos de longa duração(:..). Nestes momentos 

informar é mais do que cumprir com o dever anexo de 

inform:ção — é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, 
evitando os danos morais e agindo com lealdade( pois é o 

fornecedor que detém u informação) e boa —fé”, (Comentários 

aa Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, 
Antônio Herman Y. Benjamin, Bruno Mir: agem. — 2º ed. Ver, 

atual, c ampl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 
pág. 150). , 

Constata-se que a fornecedora, em pouco tempo, incidiu de forma 

concomitante com as chamadas práticas abusivas, constantes negativas 

- vedadas pelo ordenamento de consumo por atacaram o-direito material 
dos consumidores ao mesmo tempo em que cerceia a sua autonomia da 

vontade, tpsis fitteris: , 

Art. 39, É vedado no fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: 

IV — prevalecer-se-da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 

social, para impiúgir-lhe seus produtos ou serviços; 
V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
X — elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. 

Cite-se que também cutrá circunstância, a de elevar aplicar determinado 
-reajuste de forma aleatória sem informar a consumidora, conferiu a 

esta à possibilidade de não se obrigar às suas determinações unilaterais, 

consoante o disposto no artigo 46, nesse sentido: 

Art. d6. Os contratos que regulam as relações de consumo não 
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos foram redigidos de modo a dificultar 

a compreeensão de seu sentido e alcance. 

Acrescente-se que nesse caso, a reclamada atra com a visível disposição 
de direitos face ao caso particular do consumidor, configurando situação 

tipificada no artigo, 51, inciso IV: . 

Art. 51, São nulas de pleno direito, entre outras, d$ cláusulas 

contratuais relativas at fornecinsento de produtos e serviços 

que: + a 

“IV - estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, 
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 

Não obstante, as determinações: da Lei LO. 741/2003 (Estatuto do Idoso) 

também não foram violadas, fato que torna inviável o reajuste atinente 

ao caso concreto. Isso porque o estabelecido no seu artigo [5 deve ser 

“ aplicado diretamente nas ações que envolvam a proteção. de sua saúde, 

em virtude de sua condição especial: , 
Art. 15. É assegurada a atenção integral, à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde — SUS, garantindo-lhe 
o ácesso universal e igualitário, em conjunto articulado «e 

continuo das ações e serviços, paru a prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 

às doenças que afetam preferencialmente os idosos. . 
8 3 É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 

cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 

A operadora de plano de saúde, ao atacar o mérito do feito, limitou-se 
a relatar que o contrato do consumidor em epigrafe não foi submetido 
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à nova regulamentação da ANS - Agência Nêcional de Saúde Suplementar. ' 

Em estudo sobre . o, tema, necessário se faz ressaltar algumas. 

cônsiderações: no atual contexto, com a regulamentação dos côntratos 
de prestação de serviços médicos vieram também certos beneficios 

para aqueles que já estavam.preparados para o mercado. Sob tal ótica, . , 

as grandes empresas começavam a)fazer projeções de longo prazo e 

annazenando dados estatísticos pra fins gerenciais para ao fim, criar 
uma tendência de exclusão de mercado, à médio prazo, para as operadoras 

menos preparadas e de capacidade limitada. Entretanto, Os planos « 
anteriores à regulamentação da ANS continuaram a existir e seus 

contraios também continuaram vigentes, já que muitos consumidores 
“até então não eram necessariamente obrigados a migrar de plano, ainda 

que observado o princípio da portabilidade de carência intrinseco'á | 
aqueles. Estes planos, de natureza individual, devem ser analisados' 

cuidadosamente e discutidos caso a caso, sejam pelas agências reguladoras 

“ou ainda, pelos órgãos de defesa do consumidor. Tal análise se faz 
o necessário porque o conteúdo, normativo destes contratos muitas vezes x 

se revela pouco promissor paraa figura do consumidor, entretanto, 
“s estes, por desconhécerem o direito, não vislumbraram os*poucos 

x 

aa 

' 

+ 

beneficios e limitações albergados dentro daquele, No caso sub examine, 

figura âm consumidor idoso e portanto, diferenciado em. detrimento" de 

sua idade, prejudicado em virtude do elevado índice de reajuste aplicado 
ao seu contrato Nesse caso, vários artigos do CDC se chocam com a 

disposição contratual prévia a regulamentação da ANS, ainda que derivada 

da autonomia da vontade das partes contratantes naquele momento. A 
atilude da operadora, ainda que provida de relativa previsão legal, reforça 

a idéia de indisponibilidade da fornecedora no tocante à resolução do . 
pleito. De seu mister asseverar-que- ainda que o contrato celebrado faça 

lei entre as partés através da aplicação do Pacta Sunt Servátida, o 

mesmo pade ter seus efeitos mitigados quando restar caracterizado a 
conduta abusiva ou cerceamento de direitos por partes do fornecedor, 

hipótese notoriamente caracterizada no caso concreto. Ou seja, apesar ”. 
«o princípio da autonomia da vontade ter valor indiscutível no acordo 
de vontades e na imediata assunção de obrigação, não deve ser maior . 

que'as normas de caráter público que o sistema Iogalista do CDC apregõa 

como fundamento de validade. Com basg nisso, € extremamente oneroso 

para todo e qualquer consumidor ser compelido, de forma abusiva, -a 

. arcar com ônus indevido. Não obstante, tal exigência é uma afronta aos 

- princípios da boa-fé e da transparência, basilares do ordenamento jurídico; 
e principalmente, .das relações de consumo. - 

Em pronunciamento sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao, 
decidir caso em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte ingressou com Ação Civil Pública contra a Unimed/RN e a Unimed 
Natal, firmou o entendimento de que todo e qualquer reajuste, nas 

mensalidades dos planos de saúde por mudança de faixa"etária daqueles 

que completaram 60 (sessenta) anos ou mais será vedado, 

indêpendentemente do. período cm que fora celebrado o contrato. A 
. matéria foi decidida pela Terceira Turmã do Tribunal de Justiça, ocasião - 
em'que a relatora, a Ministra Nancy Andrighi, entendeu que o reajuste 

é abusivo sob qualquer aspecto e o idoso goza de estrita proteção legal: 
A Ministra confirmou o 'posicionamento daquela Corte Superior, em ' 

palavras, que a seguir transcreve-se: 

s pagando * regularmente sun mensalidade e 

cumprindo outros requisitos contratuais, não mais interessa 

ao consumidor desvencilhar-se do contrato, mas sim de que 

suas expectativas quanto à qualidade do serviço oferecido, hem 

como da relação dos custos, sejam mantidas, notadamente 

        
  

  

  

  

- quando atinge uma idade em que as preocupações já não mais 
  

deveriam açodar-lhe mente. Nessa condição, a única opção 

conveniente para o consumidor idoso passa à ser a maiutenção 

da relação contratual, para que tenha assegurado sei bem- 

estar nesse momento da vida, Ele deposita confiança nessa 

continuidade”. 

Observa-se pór parte da reclamada uma postura esquiva e indiferente 

  

        
  

  

“no tocante à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável 
acerca da situação e assim, atender o pleito, pem prejuizos para ambas 

as partes. Ao não atender a tentativa pacífica 'de resolução conciliatória, . 
a “fomecedora de serviços descumpriu visivelmente determinações do 
Código de Defesa do Consumidor, principalmente por aplicar índice 
visivelmente “elevado o qual diverge no todo do sistema de proteção ao 

consumidor. Diante de tais considerações, não pode o fornecedor de”, 
serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública é 

Linteresse social esculpidos pelo legislador consumerista. Além disso, o 
consumidor é pessoa idosa e por isso mesmo; a tutela aplicável deve ser 
a mais ampla pessível, sob risco de violação a norma maier. No entanto, 

em memento algum a fornecedora considerou tal entendimento, 
somente reiterando a força. do contrato celebrado. Constatiram-se,   

sérios vestígios de violação ao direito material do consumidor, logo, 

flagrante se reputa a conduta infratíva 'contra as relações de consumo. 
Apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, a cooperativa 

médica não quis assimilar os argumentos acerca da abusividade da referido 
reajuste, tampouco entender ser pertinente considerar qualquer outro , 
entendimento qué não aquele disposto no contrato celebrado.. Deve, - 
notadamente, ser sancionada por conduta infrativã contra as, relações 
de consumo, uma vez que presentes seus elementos caracterizadores. 
No SINDEC SISTEMA NACIONAL, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como, 
fundamentada -NÃO ATENDIDA, Ou sejá, restou comprovado 

que o pleito do consumidor fora legítimo e o fornecedor não - 

. atendeu suas expectativas de resolução conciliatória. Infringiu, 

portanto o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 
4,1, 6º, E 111,39, IVM,V, X e 51, IV. Infringiu, também o Estatuto do 

(Idoso em seu artigo 15, S Jo, . - RA 4a 

“WI = DA DECISÃO er - - ' 

De acordo com o Decreto 2.181/97, para a» àplicação da penalidade, 

deverão ser consideradós os seguintes aspectos: as circunstâncias 

- atenuantes e agravantes; e ds aniecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decrêlo. 

Dentre as condições atenuantes, nos termos do Ar 25 deste mesmo 
decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator, não ter sido fundamental o 

para a consecução do fato; II - ser o infrator primário É IL: ter o” 
infrator adotado as providências pertinentes para.minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

+ No casô, a infratora não tem a favor de si nenhuma atenuante, 

- Quanto-às circunstâncias agravantes, nos termos 0 Decreto em . 
referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: | - ser , 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
à prática infrativa para obter vantagens indevidas; 1H - trazer a prática 
infrativa consequências 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 consequências; V - ter o infrator 
agido com dolo; VII - 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 E natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

intrativa praticáda aproveitando-se o infrator de grave crise econômica . 
ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. É 
Assim, aplica-se à UNIMED FORTALEZA as agravantes dos incisos I 

-€ Iv; senão vejamos; conforme se apurou, a reclamada já é reincidente 

quando a esse tipo de prática: o consumidor entrou em contato com.a 
empresa reclamada para comunicar o fato, e-esta não leve a preocupação 
em solucionar o problema e nem-nas possíveis consequências e prejuizos 
caso não fosse resolvido. , , 
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 danô 
causado aos consumidorês, 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. 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1.000 (três mil) 

' UFIRCES, tomando como fundamento, inicialmente, a conduta 

indiferente e abusiva: da operadora de plano de saúde. , 
Contudo, levando em cônsideração as agravantes aplicáveis ao caso e | 
tendo em vista repercussão do dano causado a gama de consumidores 

que se reconhecem coro vítimas dessas práticas, .a pena será rmultiplicada 

por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O, EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a UNIMED FORTALEZA-no valor de 3.000 (três mil) 

UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, incisos 1 e II e 39, 

“inciso IV, V 6 X, 51, inciso IV da:Lei nº 8.078/90, a título de complemento 
também se violod o.artigo 15, 8 3ºdo Estatuto do-Idoso, com fulero no 
que dispõe o art.56, inciso 1, c/c o art.57, $ único do. CDC, c/c a súmula 

n.01 da JURDECON. Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE- 

(Unidade Fiscal de, Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 

Intime-se a demandada paras nos termos do art. 41 da Lei 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar 0 recolhimento 
no prezo de 10 dias ny CAIXA ECONÔMICA FEDE RAL Agência 

= 919- ALDEQTA, c/c nº 23.291-8, OPE. FRAÇÃO 0865 ou se desejar aferecer 

Recurso Administrativo no prazo de 18 fede) dias. - 
Tomando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

* empresa infratora.no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações 
a 
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contidas nos arts. 27:34€ seguintes 'da Lei Esfadual Complementar .30/ 
- 02. , - 
Não Sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, insereva- 
se seu. valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subseglente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar - 
30/2002. ,- ' : 
Cumpra-se 'o disposto no artigo 44 da lei 8. 078/90 cominado com 6".. 
artigo 57 'do Decreto nº 2181. de 2) de março dé 1997, dando-se ciência “-. 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive — 
o“DPDC do Ministério da Justiça. . Pos 

Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 

4 Oficie-se à reclamada: . e, = 
Repistre-se, Publique-se, Cumprá-se. , : ' 

- Fortaleza, 01 de março de 2010. 3 : .. : 
Antônio Carlos Azevedo Costa 
Promotor de Justiça, Ce . 

2” Promotoria, de Defesa” do Consumidor" Rr 
1 v 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  

Processo Administrativo FA nº 0109-021.546-9 as. EE 
Reclamante: DIANÁ CRISTINA MEDEIROS.FONTENELE 
Reclamada: WAL MART BRASIL, LTDA... + 

o *I-hbo RELATÓRIO . , 
Trata-se 0 O presente procedimento e reclamação formulada por DIANA 

* * CRISTINA MEDEIROS FONTENELE contrá WAL MART BRÁSIL 

A 

LTDA. em virtudê da caracterização da fi igura típica do, descumiprimênto - 

de oferta de produto adquitido attavés de comércio. eletrônico, aliada a * 
utilização de práticas abusivas. A reclamante alegou inicialmente ter 
adquirido o produto descrito na FA 0109-02].546- 9, conforme nota 

fiscal em anexo, . porém ao receber 0 produto, constatou que não era a” 
mercadoria que havia sido-solicitada, Tentou resolver de forna í menos - 
onerosa com a empresa reclamada, porém não logrou 'êxito. Desta 

Teita, compareceu a este órgão de Proteção e Defesa requerendo a 

solução, do seu próblema: o imediato cumprimento da oferta, ou seja, a 

devolnção.do produto erfado.e o envio do produto solicitado. ú 
Notificada regularmente, a reclamada não contestou" o Feito. . 

Na audiência designada para 'o dia 28. 07, 2009, a parte. reclamante 

"compareceu a audiência de conciliação, ceiterou a sua reclamação inicial" 
e requereu diante do séu prejuizo a imediata troca do, próduto efetivamente” 

“comprado, anexou e-mail em que a própria reclamada “recónhece a - 
procedência do pedido. “A parte reclâmada, entretanto, não cornpareceu 

a audiência, apesar de constar nos autos compiovante de sua notfi icação. 
Êo relatório em sintese.” * th A, -s ' 

: H-DO DIREITO: 

4 

“ O Programa Estadual de Proteção e Defesa” do Consumidor — DECÓN-" 

* previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de” W de 

. CE; órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de : 

“ Proteção e Defesa do Consumidor — SINDC, criado no âmbito das 
Promotorias de. Justiça de Defesa do Consumidor, do estado “do Ceará, 

"com o fim precípio de cocrdenar a Politica 'do Sistema Estadual de 
" Proteção c. Defesa do Consumidor, com competênciagatribuições e 

atuação administrativa em toda a área do estado do: Ceará, conferidas: 
pela Lei Estadual Complementar 30, de'26 de julho de 2002, com - 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181; de 1997, na forma “do 
parágrafo único do art. 56 do CDC, e.no Rrt' !8, parágrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181197, DECIDE, por seus representante legal” ão 

final assinado: ,,- 
- Oart. 2º, caput, da. Lei nº. 8978; de 11 de setembro de 1990, qualifica de - 
consumidor “gala pessou física ou. jurídica que ulâquire ou utiliza 

produto ou, serviço | como-destinatário fina, Os artigos 35:e 39 tratam 

de duas: matérias: de importância fundamental no "mercado de consumo, 
dada a sua vedação por parte dos fornecedores, tendo, estes, portanto. 

agora que se atentarem à deterininados critérios sob risco de serem . 
: Tesponsabilizados. “o primeiro diz respeito a figura do descumprimento 

+ de oferta, ccasião em que o, fornecedor cria uma expectativa de direito . 
acerca de produto-óu serviço, para a'gama de consumidores, para, em. 
momento posterior não realizar seu cumprimento. o. segundo artigo, 
focada traz à tona uma série de constantes negativas que Eu dispostas 

. para conhecimento do, fornecedor” com propósito de que estes nãoias 7 
' | utilizem para cerceat o direito material do; consumidor ou mesmo viciar. - 

“a sua autonomia da vontade. Co Ts * ” ” 
“ Em caso de. descumprimento de oferta, um dós requisitos essenciais. se o 

desfaz, que no caso corresponde a boa-fé, princípio de, valor maior que 

deve ser respeitado em qualquer circunstância. o mestre Humberto *, 

Theodoro Júnior já sé pronunciata esse respeito, "que: : 

vo SA boa-fé objetiva não é outra coisa senão “o velho princípio da 
lealdade- contratual com nova roupagem. Assim pode-se atizer 

A 

o 
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que a Boa fé como princípio “de comportamento, contratual * 

«objetivo “não admite condutas que contrariem o mandamento. 
, de ngir com leildade e correção, pois assim se estará a atingir 

afunção “social que lhe:é cometida”: » . (Direitos dorCónsumidor/ * 
Humberto, Theodoro Júnior — 6. éd. Ver. atual, é ampl. — Rio de 

Janeiro: Editora Forênsé, 2009, pág. 24)... + - 
Conforme-téor do artigo 35 do. CDC, se'o fornecedor: apresentar, 

* obstáculos ao cumprimento da oferta inicialmente feita, o consumidor ve 
“tem o direito de exigif de forma alternada tima das três alternativas p É 

— abaixo: |, ca mo . 
Art. 35. Se D, fornécedor de produtos o ou serviços recusar nes 
cumprimento: à. oferta, ; apresentação ou publicidade, - 
consumidor poderá, altern: ativamente e à'sua livré escolha: 

1 — exigir .o cumprimento forçado da obrigação, nos temos da 

” oferta, apresentação ou publicidade; ... ro 

H - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; “ 

II rescindir 0 contrato, com, Mireito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente “atualizada, ea 

perdas. e danos. +” pote pe ' a 
» Gravê precedente config igurar-se-ja caso cáte Órgão se mantivesse | inerte : 

a tamanho desrespeito e descrédito evidenciados pela +eclamada no 
presente caso, pois “acarretaria fomento a este tipo de atitude e, - ; 

irremediavelmente, dificultaria o, trabalho deste Órgão que sempre 
diligenctou para que o direito dos consumidores fosse tutelado da melhor 

maneita possivel. “ a - 
* Ainda observando a álitude é errônea da reclamada, se cônfiguraram a 

prevalência” das práticas abusivas, a exemplo, as quais destacamos: 

“art 39, É vedado ao fornecedor de proditos ou serviços, denire . 

outras práticas abusivas: oo ' o 
II — recusar atendimento às demândas dos consumidores, na ' 

exata medida de suas disponibilidáiles de estoque, 'e,. ainda, de 

conformidade CON 'OS USOS € costumes; E e! , 

V — êxigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Sobre o conceito de prática abusiva; Antônio Benjamin- assevera que: E 

“Prática abusiva “(lato sensu) é a desconformidade cam os 
> padrões mer cadológicos! de boa conduta em; i relação ao 

consumidor. 'São - no dizer irretocáve] de Gabriel!A. Stiglitiz - v 
“condições irregulares de negociação nas.relações de cónsumo”, , - 

condições estas que ferem os alicerces da ordem jurídica, seja 
pelo prisma da boa-fé, seja pela ótica da ordem pública « e dos . 
bons costumes” (Código Brasileiro de Defesa do;ConSumidor | 
comentado pelos autores do anteprojeto ! Antônio: Hernani de o 

Vasconcellos e Benjamin “Rio de Janeiro: Forense. . ' 
Universitária, 2001). * * 1a 

Importante. tecer algumas considerações sobre 6. caso sub oct No 
presente caso, inegável. foi o prejuizo: causado a consumidora. “Prejuízo 

esse ocorreu pela falta dos fornecedores no tocante á impossibilidade 
.« de entrega da real mercadoria comprada no endereço: eletrônico da 
reclamada, consequentemente não: se “cumpriu com a oferta” 

, anteriormente feita. Tal-reparo é direito consagrado pela Lei.8. 078/90 . 
e por isso mesmo, deve ser observado figorosamenté sob pena do DER 
fomecedor ser responsabilizado, Em virtude “de sua falta, a consumidor- , 

“reclamante teve que arcar com ônus “desnecessário, enião obstânte, pela . 

|irreversibilidade da sua situação fática. Em momento algum se vislumbrou 4 
- qualquer tipo de manifestação dá ' empresa. reclamada, 0 quê fevelou 

uma total indiferença quanto ao dano que acarretou pará! a reclamante. 
Pelo contrário, sequer comparecêu 'a audiência conciliatória para - 

“apresentar uma argumentação defensiva, como se estiveise a dispensar 

a sua ampla defesa é acesso ao contraditório concomitantemente. Tal 
fato, além dê gerar abalo na cadeia de “consumo, é considerado» negativo, 

. pois. éntra em átrito diretâmente com'2 Ldois) principiós fundamentais. 

que devem reger as relações comerciais em nosso país: a transparência e. 
e a boa-fé objetiva, basilares no ordenamento consumerista. « 

- A conduta esquiva e indiferente dos fornecedores não pode passar impune . 

- nos ólhos deste Órgão de Proteção, instruménto de pacificação social lo 
que zela pelo equilíbrio das relações de consumo e-repudia todo'e qualquer . 

“ato contrário para a obtenção daquela. Registre-se que para à formação RR 
de um juizo de vérossimilhança, necessário tão Somente .os vestígios ) 
que indiquem' o contexto, da prática infrativa e a boa-fé; ido consumidor ) s 

+ “a qual vishumbra-se em sua plenitude, Depreende-se dos autos sérias 

violações ao direito imaterial da consumidora bem como violações à sua 
“autonomia da vontade é por fim, frustrações substanciadas, contexto 

- fático quê contraria à conceito de responsabilidade pela qual o fornecedor oi 
de prodntos ou serviços deve se pautar. Esta mesmá responsabilidade é, * é 

: “objetiva e.confonme entendimento reiterado e unânime de consagrados" . . 

juristas” do campo, .é aquela pela qua! todo fomecedor 'de produtos o 

A serviços 'poma no ato da venda ou da ontralação destes. Sob tal ótica, “ds 
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. Intime-se a demandada para, nos termos do árt. 

“ Complementar nº 30,.de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
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portanto, ser sancionada, para -que incidentes dessa natureza, não 

ocorram novamente, sendo, portanto, evitados de forma antecipada 
ao mesmo tempo s em que atuem como um efeito pedagógico no tocante , 
às empresa infratora. . 1 

No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR; sistema pertencente a estrutura do DPDC — 
|. DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO 3) DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclimação fai novamente, 
classificada: e dessa vez, como FUNDAMENTADA NÃO- 

ATENDIDA para a reclamada WAL;MART BRASIL LTDA) Ou 
pSeja, restou comprovado que o pleito do consumidor fora, 

legítimo e o fornecedor não “atendeu suas expectativas de, 

resolução conciliatór ia. Infringiu, portanto o Código de Defésa 
do Consumidor em seus artigos 35 e 39, II e V. - ' 

HF — DA DECISÃO sa . 

De ácordo côm o Decreto 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 térmos do 
art. 24. daquele decreto. ' É 
Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato: N - ser o infratór primário e HI- ter [o] 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de, 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

No caso, à infralora não tem'a favor de si nenhuma atenuante. 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto ein. 
referência dispõe, no seu art, 26, que se constituem agravantes: T - ser 

o infrator reincidente; II -'ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; TI - trazera prática 
infrativa consegiências -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 consegitências; V-tero infrator 

agido com dolo; VI - ocasionar à prática infrativa dano coletivo-ou ter 

caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em: detrimento 
de menor de dezoito cu maior de sessenta anos ou-de: pessoas portadoras , 

de deficiência física, mental ou “sensorial, interditadas óu não; VIII ”- 
dissimiular-se a natureza ilícita do ato ou atividadê: IX - Sera conduta 

“infrativa praticada aproveitando- se o infrator de grave crise 'etonômica 
ou da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

, Ocasião de calamidade. 

Assim, aplica-se à WAL MART BRASIL as agravantes dos incisos le 
IV, senão vejamos; conforme se apurou, à reclamada já é reincidente 

quando a esse tipo de prática; o consumidor eittrou em contato com a 
empresa reclamada para comunicar o fato'e esta não teve a preocupação 

em solucionar o problema. e-nem nas possíveis consequências e prejuízos 
taso não fosse resolvido, 

Para mensurar o quantum, levamos em.consideração, além das | 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 , 
dó inesmo decreto, a gravidade da prática imfrativa, 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. 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1.000 (três mil) 
UFIRCES, tomando como fundamento, inicialmente, à conduta 

indiferente é abusiva da empresa reclamada, 'a qual nem sequer 

teve a iniciativa de tomar parte da processo administrativo. . 

Contudo, levando em consideração as agravantes aplicáveis ao caso e 
tendo em vista repercussão dó dano causado a gama de.consumidores. 

. que se reconhecem coma. vitimas dessas práticas, a pena será multiplicada: 

por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a WAL MART BRASIL “LTDA. no valor de 3. 000.(três 
“mil) UFIRSCE, por infração nos artigos: 35 e 39, inciso, 1I e vo da Lei 
A 8.078/90, com fulcro no que dispõe o art.56, inciso 1, cíc o ar.57, 6 

“único do CDC, c/c a súmula n.01 da JURDECON. Ressalte-se ainda, que 

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

corresponde a RS 2,4257. 
41 da Lei N 

no prazo de Jô dias un CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agêncir 
S19- ALDEOTA, efe nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar gferecer 
Recurso Administrativo no prazo de 10 (dei) dias. , 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

empresa, inftatora 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. 

    

+ do presente feitó aos deinais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

se;seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para' subsequente 
cobrança executiva, na forma, do art. 23, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. . : N 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8. 078/90 cominado com o 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

o DPDC do Ministério da Justiça. 4 “o 

Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 

Oficie-se à reclamada. , . . - 

Registre-se. Publique-se, Cumpra-se. , ' - 

Fortaleza, 01 de março de 2010. ' : - , 

Antônio Carlos Azevedo Costa os , va 
Promotor de Justiça. 

2º Promotoriã de Defesa do Consumidor., 
1 

1 

, DECISÃO ADMINISTRATIVA - - . 
Processo Administrativo nº. 0109.022.129-2 , ' 
Reclamante: FABÍOLA DE PAULA MAGALHÃES 

Reclamado: * UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LTDA. 
L- DO RELATÓRIO 
Processo administrativo instaurado pela Sra. FABÍOLA DE PAULA 
MAGALHÃES eim face da reclamada UNIMED FORTALEZA em 
decorrência de negativa de autorização para a realização de ” 
procedimento obstétrico, contrariando previsão contratual expressa. 

1 

“ À consumidora requereu, diânte da operadora, a autorização para a 

“ 

cobertura imediata de seu trabalho de parto, tendo em vista que sua 
gravidez é de risco segundo do médico Dr. Marcos Antônio de Castro. 
Tentou resolver de forma menos onerosa com a cooperativa, porém . 
não logrou êxito em seu intentó. Desta Feita, compareceu a este órgão, 

de Proteção é Defesa do Consumidor requerendo os esclarecimentos 
pertinentes e à “imedinta autorização para a realização do seu exame, 
observado o fato de que este é de suma importância. 
-Notificada regularmente, a reclamada apresentou defesa escrita dis. TI- 

123, contestando os argumentos da consumidora e declarando que. em 

sede de contrato, este tinha-ciência de que em todos os casos de parto, 

a carência de 300 (trezentos) dias deve ser observada. 
Durante audiência ocorrida em 02.06. 2010, a reclamante reafirmou 
todos os termos da, exordial. A reclamada UNIMED FORTALEZA, por 
sua-vez, aq confirmar o teor da defesa escrita administrativa expôs que, 
a reclamanté possui um plano cuja carência obstetrícia não sofreu 
qualquer redução (sendo mantida no prazo de 300 días, se encerrando 
em 20.06.2009), conforme se vê do contrato firmado pelas partes no 

dia 25.08,2008, Relatou que diante de tal fato, não pode ser compelida 
a arcar com à “autorização de procedimento cirúrgico ora pleiteado..O 

conciliador João Batista Pereira Júnior registróu.que foi juntada cópia 

do instrumento contratual, telas de sistema infórmatizado da reclamada 
ea tabela de carência de nº 52 (para os contratos firmados com clientes - 

-de outras Unimed e do Hapvida), na qual se evidencia a existência de; 
carência contratual para parto a termo de 300 “dias. Nesse momento, à 
reclamante discordou das alegações apresentadas: e declarou que possuía - 

o plano médico do Hapvida,-que no ato da contratação do serviço foi 
informada pela vendedora de nome Elisângela Ferreira Santos da equipe 
Tesolução de vendas da Uniined' de que não era exigido qualquer tipo de - 

carência para os procedimentos cobertos por seu contrato, haja vista 

que houve niigração de plano de outra empresa concorrente; expôs 
ainda que não teve, em momento algum, acesso às informações expostas 

na'tabela de carência apresentada 'em sessão, concluindo que buscará 
amparo na via judicial” acerca. Apesar de intensas: considerações, e, 

“esclarecimentos, as partes não firmaram acordo, 
É 6 Relatório em sintese, + o = 
H- 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, 

<om o fim precipuo de coordenar a Política do Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e 

- atuação administraliva 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 Estadual, Lei 8.078, de 1 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2. 181, de 1997, na fonna do 

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

Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir a 
matéria e aplicar sanções administrativas. t 4 
Conforme se depreende dos autos, verifica-se ser mais um caso de , 

) 1 
r 

“
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contro de plono de saikle em que houve uma limutação de diredos por 

parte da operadora Anle de uma análise oprofvodada, de seu mister 
estobelecer que o consumidor pozi de proteção maximo, a exemplo do 

que estabelece o arm 4º inciso | do CDC: 

Art. 4º A Política Nacloonl das Relações de Consunio tem por 

objetivo o utendImento dos necessidades dos consumidores, o 

respelto à suo dignidade, saúde e seguronço, a proteção de seus 

inferçeses econômicos, a melhorio dn sua qualidade de vida, 

“bem como q transparência e harmonia dos relações de consumo, 

atendidos os seguintes princíplos: 

1 - reconhecimento da vulnerahlilinde do consumidor ng 

mercado de consumo; 

Acercu do consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Herman Y Benjomin no prefociar o livro de Poulo Volério Dal Pa 

Moraes 

“O princípio da vulnerablllade representa o peço fundamental 

no musalco jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É leito até dizer que o vulverabilidade é o ponto de partida de 
tado a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídico (...) A 

compreensão do princípio, assim. É pressuposto para o correto 

conhecimento do Dlrelto do consumidor e para o aplicação dn 

le3, de qualquer lei, que «c ponha a salvoguordor o constumlior”. 

MORAES, Pnulo Volério Dal Pal, Códipo de defeso do 

consumidor: o principio da vulncrabilldnde no contrafo, na 

publicidade, nns demais práticas comercials. Porto Alegre: 

Sintesc, 1999, . 

O arngo 6º, inciso Te TI da Lei 8 076/80 informa que 
Art. 6º São direitos hásicus do consumidor: 

L=n proteção da vida, soúde e seguranca contra os riscos 

provocados por pratleas no fornecimento de produtos ou seryxiços 

jul dos nocivos ou Fal i 

IL-ni [ po adegunda e clnra ntes produ 

seryl eclienção corr h mantidade 

terlsticas, com eco, bem 

os riscos que npresentem, 

Segundo a Lei 8 078/90, o quento mermação e pressuposto de volidade 

de quolquer relação que begeficie consumidor e formecedor, à medida de 

suas prestações Decorre de pmncipio basilar, no caso, o principio da 

transparência. o qual rege o momento pré-contratuo] Ou seja. fico 

impheito que bem antes do momento do efenvo prestação de serviços 

deve-se ler em mente que toda e qualquer informação sobre sua Ínução 

é requisito essencial que traz segurança jurídico às relações civis paro os 

partes contratantes Entende-se que nas vcusiões em que este direito 
não é observado da forma como devenn, cabe no consumidor lugar 

diretamente conira tal fato, já que fere o requisito de veracidade 
intrínseco oiuima relação de corsumo Consequentemente, essos ocasiões 

“earremm altas doses de segurança jundica e insnuslição generalizada, 

ainda mois no tocante aos contratos de adesão aqui questionados 
Reforçando esse orgumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman Y Bengamin e Bruno Mirogem com maesina: 

“Infurmoção durante tola a relação de consumo, na formação, 

na execução do contrato e no cobrança de dividas: O direito à 

Loformação assegarado nv art, 6º,1, corresponde no dever de 

lnformar Imposto pelo CDC nos arts, 12,[4,18 e 20, nos arts. 30 
c 41, nos oris. 46 é 54 ao Forncecdar, Este dever de prestar 

informação não se restringe à fase pré: conteotual, dn 

publicidade, práticas comercinls ou ofertn (arts. 
4,31,91,65,4D,52) , mas Inclul o dever de Informar atrovês do 

contrato, de informar durnnte o tronscorrer da relação, 

especlalmente no momento da cobrança de divida, nioda mials 

em contratos cativos de longo duração(...). Nestes momentos 

informor é mais do que cumprir com o dever aneão de 

informação — é cooperar e ter cuidado com o pareelro contratual, 

evitando os donos morals e agindo com lealdade( polis é o 
forncecdor que detêm a informação) e hoa —[é”, (Comentúrios 

ao Código de Defesa do Consumidor / Cláudio Lima Alarques, 

Antônio Hermao Y. Benjamio, Bruno Mirogem, — 2, cd. Ver. 

atual. c ampl. — São Poulo: Editory Revista dos Tribunais. 2006, 

pág. 150). 

Constatn-se que à [omecedora, em pouco tempo, incidtu prática abusivo, 
suuoção que não só vicia a autonomia das partes contratantes, mns 
também se choca com o bea-ld que devena ser aplicoda nas relações de 

consumo, apses diters” 
Art 39, É vedailo so fornecedor de produtos ou serviços, denire 

outras práticas abusivas: 

1 — recusar atendimento às demandas dos consumidores, nn 

exata médida de suas disponibllldades de estoque, e, aloda, de   

conformidade com os usvs e costumes. 

Também houve uma cláusula que pode ser considerada abusivo, logo 

houve q configuração do amigo 51, inciso 1Y Portanto, penle c deve ser 

considerada imsálido tal cláusula, consoante o determinação expressa 
du CDC, porque testnge direitos ou obrigações inerentes à naturem do 

contráto, ao afrontar seu próprio objcio 

Art. 51. São bulas de pleno direlto, entre outras, as cláusulas 

contratuais relatlvns ao fornecimento de produtos e serviços 

que: , 
IY — estabeleçam obripoções considerndas iníguas, abusivas, 

que coloquem o consumidor cui desvantagem exagero, ou sejam 
Incompntiveis com a boo-fé ou a equidnde, 

O prépno Estado passou o rutelar a defesa do consuunulor, de forioa que 

tudos 04 seus contratos individuais de consunndores que tenham como 

ohjeto à prestação de serviço de snúde devem ser estudados com exaustão 

e celebrados com cautela com o objetivo de não se arrepender quandn 

da frunção do serviço. a pasprior! Assim é O entendimento de vôrius 

doumondoes quando consultados. a exemplo da mestra Cloudin Lima 

Morques 
“Av paraniir aos consumidores a sua defesa pelo Estado criou 

a Constltuíção uma antlnomia necessária em relação u multas 

de suus próprias oormas, Meslbilizando-as, impondo em último 
análise umo Interpretução celativizada dos princípios em 

conflito, que não mnls podem ser interpretados de forma 

ubsoluto om estariumos lgnornado o texto constitucional.” 
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor 7 Clâudla Lima 

Marques, Antônio Herman Y. Benjumin. Bruno Allragem. — 3º. 

eu. atunl. e ampl. — São Poulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1999, pág. 271). º 
Interessante se foz delinear algumas hnhos sobre o contexto fútico 
aludido, Jogo de bom alvre esclarecer que os prestações pagas pelo 

consumudor são calculadas com base nos tpo de plonys oferecidos pela 
lomecedora que comercializa 05 “planos de saude”, não deixando de se 

reconhecer que vs planos de saúde sejam us de prestação de serviço, 

sejum os de seguro médico, sãr ntsvidades evenômicas exercidas por 

emnpresos que exidentemente busenm como resultado de suos otrvidades 

o lucro atmves da livre mcianva delincada pela Copsutunção Fedeml] 

de 1948 A operndem de plano de saude, no atacar 0 múnto do feio, 
esclareceu diver>05 pontos que tentaram justificar Os imouvos que 
pautarom à não-nutvrização para o exame pretendido. 

Nesse sentido, esclareceu que o contrmio da consumidoro siruo-se no rol 
da vigência do Lei nº 9 656/98, logo sua natureza é totalmente 
regulamentada e que exuste uma carência de 300(trezentos) dids a ser 

cumprida poro u realização de qualquer procedunento. Estes planos, de 

nuturezo regulamentada e sob à supervisão da Agência Nacional de 

Saude Suplementar (ANS), devem ser aonlisados cuidadosamente e 
discutidos caso a caso. sejam pelas agências reguladoras ou ainda, pelos 

trgãos de defesa do consumidor. Tol onálise se [nz necessino porque 
apesar do conteúdo normativo destes contratos trazer certos bereficios 
paro a figura da parte contratante (consumidor) muitas vezes o 
cumprimento destes não é cfetvo já que as operadoras tentam 06 

múximo limutor a vilização de seus serviços, oinda-que de forma sutil e 

velada aos olhos da coletividade No caso em questão figura uma 
consumudora prejudicada em virtude da não-reahanção do procedimemo 

obstérnco gue autonzano e dana inicio aos seus trabalhos de parto e 

por 1550 mesmo. não conseguiu atmegir seu antênto Nesse caso, vários 
artigos do CDC se chocam contsa a autude indiferente e protelatório da 
cnpresa médica Os argumentos da operadora, aimda que bem colocados 

e providos de relotiva presunção de verscidade, reforço a idein de 

indispomibilidade da fornecedora no tocante à resolução arugável do 

pleito Com base nisso, se configura extremamente oneroso paro todo 
e qualquer consumido ser compelido, de forma abusivo, a orcar com 

ônus indevido Não obstante, [al desrespeito nos artigos protetivos do 

CDC se constitui come grave alronta aos principios dn boa-[ê e do 
transparência, basilares do ordenamento juridico e proeipalmente, das 

relações de consumo Por exemplo, quando se fola em boa-fé objenvo. 

imaginamos que esta se encentrava implicia em nosso vrdenamento 

juridico autes da vigência do Código de Defesa do Consunudor e do 

Códipo Civil de 2002, mas expliciou-se a partir de toig morcos 

legislativos, puro ser compreendida como um dever de conduim que 

unpõe lealdade aos contratantes e tambéri como um lumte ao de abuso 

de dueitos. Logo, é de se presumir com [ncilidade que essa mesma boa- 

[é restará prejudicada quando no contmio se venficar A existência de 
clbusulos lemitativas dos direitos dos consumidores. (alo'que se constatou 

indubiiavelmente após à analise da instrumento controrual 

Nesse atual momento, a interpretação avanço no sentido de gue Do 

consunudor. dependendo do grau de emergência do coso concreto, deve 
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ser estendida máxima proteção e a possibilidade de atendimênto 
diferenciado & rigoroso quando se evidenciar indícios materiais de risco - 

à sua vida. Sób esse aspecto, não se justifica a vinculação “do 
preenchimento de periodo de carêricia contratual para a realização de 

* Solicitação de natureza emergencial a: qual represente risco- para a vida 

do consumidor. Isso significa que, em-havendo a possibilidade de mais 

de uma interpretação sobre determinado dispositivo contratual, “adotar- , 
se-á aquela que mais favoreça o consumidor. De forma alguma a 
operadora poderia aproveitar-se de uma interpretação a seu' favor, em 

detrimento do cónveniado-consimidor lesado. Nessê sentido, as decisões 
judiciais também caminham e delineiam os entendimentos mais 
inovadores, conforme se vê: 

NÚMERO | DO - PROCESSO:1.0924.07.481787/002(1) 
NUMERAÇÃO ÚNICA:4817875-26.2007.8.13.200d.- 

RELATOR: AFRÂNIO VILELA — DATA DO JULGAMENTO: 15/ 
04/2009 — PUBLICAÇÃO: 30/04/2009 1 

- EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL .- PLANO DE SAÚDE - PARTO - , 
EXCLUSÃO EXPRESSA - GRAVIDEZ DE ALTO RISCO - RISCO 

DE. MORTE. PARA A GESTANTE E PARA O FETO — 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE-ALTO RISCO - CESÁREA 
PROGRAMADA - ARTIGO 47 DO CDC - APLICAÇÃO 
COBERTURA DEVIDA. Irrelevante a vedação inserta no 
regulamento do plano de saúde para cobertura de parto, quando 

hã previsão para procediniento cirúrgico de alto risco, condição 

na qual se enquadra a cesárea “programada realizada por 

indicação médica em razão de risco de morte para a gestante e 
para o fetó. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser 

feita da maneira mais favorável ao- consumidor, consoante: 

regula o artigo 47 do CDC. - 

r x 

Observa-se por parte da reclamada uma postura esquiva e indiferente 

no tocante à sua capacidade de firmar entendimento razoável acerca da 

situação e assim, atender !o pleito, sem prejuízos para ambas as partes. 
Ao úão átender 'à tentativa pacífica de resolução conciliatória, a ' 
fornecedora de serviços descumpriu visivelmente determinações do 
Código de Defesa do Consumidor, principalmente por'ter se utilizado 
das chamadas práticas abusivas já que com isso restringiu a autonomia 

. da vontade da parte contratante (consumidora) e de forma visível, 

cerceou o direito inerente e previsto contratualmente da consumidora- 

reclamante. Diante de tais considerações, não pode o fornecedor de 
serviços ignorar aleatoriamente os, dispositivos de ordem pública e 
interesse social esculpidos Pelo legislador consumerista. Apesar disso, 

em momento algum a foriecedora observou tal situação ao mesmo 
tempo em que privou a consumidora de valer-se de direito albergado 
pelo próprio plano, Desta maneira, restou um ponto obscuro e passível 
de questionamentos árduos tendo em vista a controvérsia gerada. 

Constaiaram-se sérios vestígios de violação ao direito material da 
consumidora, logo, flagrante se reputa a conduta infrativa praticada 

contra as relações de consumo. Apesar de ciente de eventual sanção à 

ser aplicada, a cooperativa médica não quis assimilar 0s argumentos 
acerca da necessidade da realização do exame questionado, tampouco 

entender ser pertinente considerar qualquer outro entendimento que” 

não aquele gue a movia. Deve, notadamente, ser sancionada por conduta 

infrativa contra as relações de consumo, uma vez que evidentemente 
encontram-se presentes e inegáveis seus elementos caracterizadores. 

No SINDEC -— SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como 

fundamentada NÃO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado 
que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor não 

atendeu suas expectativas de resolução conciliatória. Infringiu,, 

portanto o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 

4º, 1, 6º, II, 39,1, Il e 51, IV. 
HI - DA DECISÃO 

De acordo com o Iecreto 2.181/97, para à aplicação da penalidade, 

deverão ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenvantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos de 
art. 24 daquele decreto. ' 

Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e HI- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes..para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

No easo; a infratora não têm a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 
referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido ' 
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à prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a prática 

infrativa consegiiências danosas à saúde ou à segurança do consumidor, 
TV. - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar. as 

. providências para evitar ou mitigar suas consequências; V - ter o infrator 
agido com dolo; VT - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 
caráter répetitivo; VII - ter.a prática infrativa ocorrido em detrimento' 

de menor de-.dezeito ou maior de Sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiência fisica, mental ou sensorial, interditadas ou não; VIH - - 

dissimular-se a natureza ilicita do.ato ou atividade; IX - ser a conduta 

ihffativa praticada aproveitando-se o infratór de grave crise econômica 
ou da condição cultural; Social ou econômica da vítima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. . i 

: Assim, aplica-se À UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA. as agravantes dos incisos 1 e IV, senão 
vejamos; conforme se apurou, a reclamada já é reincidente quando a 

- esse tipo de prática; o consumidor entrou em contato com a empresa 

reclamada para comunicar o fato; e estã não teve a preocupação em 

solucionar o problema e nem nas possiveis consequências e prejuizos 

caso não fosse resolvido! * id 
; Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 

- amt57, 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforne dispõe o artigo 28 

do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, à extensão dó dano 
causado aos consumidores, a vantigem 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, 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1.000 (três mil) 
UFIRCESs, tomando. como fundamento, inicialmente, 'a 

indiferença dá reclamada em tentar considerar a exteção do 

caso concreto, haja vista o estado de risco da” reclamante 

Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 

tendo em vista repercussão do dano causado a gama de consumidores 

que se reconhécem como vitimas dessas práticas, a pena será multiplicada 

por 3“(três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido, cominar sanção 

pecuniária a UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO LIDA. no valor de 3.000 (três mil) 
UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso I, 6º, 1, III 39, He 51, IV 

da Lei nº 8.078/90, com fulcro nó que dispõe o art. 56, inciso 1, cio o 
único do Che, cic a súmula n.01 da JURDECON. Ressalte-se 

ainda, que. o valor atual da UFIRCE' (Unidade Fiscal de Referência do 

Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 

Intime-se a demandada para, nos termos do art, 41 da Lei 

+ 

Cómplementar nº 30, de 26 de julho' de: 2002, efetuar o recolhimento - 
no prazo de 10 dias.na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 919 

-ALDEOTA, cte nº 23.297-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar.oferecer 

Recurso Adutinistrativo no prazo de 10 (dez) dias. : 

  

Tormando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

empresa infratora no Cádastro de Reclzmações Fundamentadas, com 

publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as: demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30/ 
“0a. : t 

Não sendo recolludo o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para subsegiiente 
Eobrança executiva, na forma do art. '29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. * 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei-8.078/90 cominado com o 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

-do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça... ' 

Intime-se a infratora desta decisão. administrativa, 
Oficie-se à reclamada,, 

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

Fortaleza, 08:de março de 2010. Vo . : 
Antônio Carlos Azevedo Costa . ' 

Promotor de justiça 

2 Promotoria de Defesa do Consumidor, , 

Vo DECISÃO ADMINISTRATIVA e 
Processo Administrativo nº. 0109.022,263-3 

Reclamante: IÉDA FILGUEIRAS DE MENEZES 

Reclamade: UNIMED FORTALEZA «COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA. ' 
- L[=DO RELATÓRIO 
  

Procedimento administrativo instaurado pela Sra, IÉDA, FILGUEIRAS 

* DE MENEZES em face da reclamada UNIMED FORTALEZA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. em decorrência 
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de reajuste por Íuxa etarin considerado como abusivo em viriude suo 

elevado incidêncio O fero tem por origem a contratação de plano 

anterior à regulomentoção da ANS e o lacuna acerca do morgem de 

reajuste aplicável no contrato hrmado entre a consumidora-reclomante 
e cooperativo-reclamoda Tentou resolver de fonma menos oneroso 

com a cooperauva, porem não logrou êxito. Destn festa, compareceu 

n este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo 
esclnrecimentos bem como o restituição dos valores que entende serem 
indevidos. pagos Das faturas mensais reajustadas 

Nonficada regularmente, o reclamada apresentou defesa esenta (ls 60- 

649, 

Durante audiência ocormda em 10.08. 2009, a reclamonte reafirmou 
tudos os termos da exordinl, seio nada a nerescentar À reclomada 

UNIMED FORTALEZA, por suo vez, rouficou os termos da defesa 
escrita, não ofereceu proposta de acordo é alegou que os reojustes 
aplicados 0 plons de saude da consumidora em janeiro de 2004, joneiro 

de 2005 e joneiro de 2006530 referentes à mudança por [ixo etária ao 
completar 60 (sessenta) anos e idade, indicando que o percentual totul 

do remyuste Jon de 96,845, cuja aplicação [or diluída por mera lberuldade, 

em três parcelos onuais de 25,747 nos avos mencionados Nesse 

momento, a reclamante comestou 05 valores apliendos e declarou que 

houve olteração umlnteral do conuato por parte da reclamada. visto 

não vir expresso no contato qual o percentual quesvino a ser aplicado 
Contudo, ao final da sessão, os partes aão lograram êxito em Grmar 

acordo . 

É o Relniório em sintese 

W- DO DIRE 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumudor — DECON- 

CE, árgão integrante, pelo Estado do Ceorh, do Sistema Nncional de 

Proleção é DeTeso do Consumidor - SNDC, criado no âmbito dus 
Promotonas de Jusuço de Defesa do Consumidor do estado do Ceuri, 

vom o lim precipuo de coordenar a Politico do Sistema Estaduol de 
Proteção c Defesa do Consumidor, com competência, ptnibuições e 
otuação administrativo em toda à oreo do estado do Cearo, confendos 

pelo Lei Estadual Complementor 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsão nos Constituições Federal e Estodunl, Lci 8 078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2 181, de 1997, na forma do 

parágrafo único do am. 56 do CDC, e no art 18, parágrafo prmeiro do 

Decreto Federal 2181/97, tendo. portanto, competência para dinmir a 
mutéria e aplicar sanções administrativos 

O om. 4º inciso | do CDC esinbelece 
Art. dº À Politica Nuclonnl das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento dos necessidades dos consumidores, oq 

respelto à sun dlanidade, saúde e segaranço, n proteção de seus 

Interesses econômicos, a melhoria du sun quolidado de vida, 

bem cumo q transparência c bormonliu das relações de consumo, 

niendidos os seguintes principlos: 
E - reconhecimento dn vujnernbllidadeo do consumidor no 

mercado de cogsumo ' 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Herman Y Benjamin 00 preficiar o livro de Paulo Valério Dal Por 

Murnes 
“O princíplo da vulnerabilidade represento a peço fundamental 

no mosnico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É lelto até dlzer que o vulnerabilidade é o ponto de partida de 

todn a Teoria Gerol desso novo disciplina Jurídico (...) A 

compreensão do principio, ossim, é pressuposto parn o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para u apllenção da 

lei, de qualquer lei, que se ponha o salvaguardar o consumidor”. 

MORAES. Pnula YVnlério Dal Pal. Código de defesa do 

consumidor: o principjo da vulnerabilidade no contrato, ua 

publicidade, nas demais práticos comercinis. Porto Alegre: 
Slntese, 1999 
O artigo 6º, ingisos Te Il da Les B 078/99, estabelecem que. 

ATL 6º São direitos básicos do consumidor 
LI - a proteção da vida, saúde c segurança contra os riscos 

provocados por prátleas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou noclvos; 

HH — a Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
é serviços, com cspecillcação correta de quantidade, 

carueterIstlens, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem. 
Segundo à Lei 8 078/90, o questo informação é pressuposto de vahdade 

de qualquer relação que heneficie consumidor « fomecedor, à medida de 
suas prestações. Decorre de principio basilar, no caso, o principio da 
transporêneio, o qual rege o memento pré-controtual Ou seja, fica 

implicito que bem antes do momento da efetiva prestação de serviços   

deve-se ter em mente que toda é qualquer informação sobre suo fruição 

é requisio essencin] que truz seguranço jurídica às relações civis Entende- 
se que nas vcasiões em que este direito não é observado da forma como 

devera, cobe no consumidor hugar diretamente contra tal Ínto, já que 

fere o requisito de veracidade intrioscco numo relação de consumo 

Consequentemente, essas ocasiões carremm altos doses de insegurança 

juridica e insousfação generalizado, ainda midis DO tocante nos contatos 

de odesão oqui questionados. 

Reforçando esse argumento, Jecionam Cláudio Lima Marques, Antônio 

Herman V. Bengamin e Bruno Minpem com maestria 

“Informação durante foda o relação de consumo. na formação, 

na execução do contrato e oo cobrança de dividos: O direito à 

Informação assegurado no ort. 6º, [, corresponde no dever de 

Jnformar Imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e 20, nos arts. 30 

e 31, nos arts. 46 «e 54 no fornecedor. Este dever de prestor 

Informação oão se restringe à fose pré- contratual, du 

publicidade, prúlicos comerclals ou oferta € arts. 
3,31,34,65,40,52) , mas Inclul o dever de informar atraves do 

contrato, de informar durante o Lranscorrer da relação, 

especlalmente no momento dn cobrança de dívida, aindo mois 

em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

loformnr é mals do que cumprir com uv dever aneso de 

loformação — é cooperar e ter culdado com q parceiro contratual, 

evitando us danos morais e agindo com leuldade( pols é o 

fornecedor que detém o informação) é bon -[é", (Comentários 

ao Código de Defesa do Consumidor / Cliudiu Lima Marques, 

Antônio Herman Y. Benjamin, Druno Alrugem. + 2º el, Ver, 

atual. e ampl. — São Paulo: Editorn Revista dos Tribunais, 2006, 

pas. 150). 

Constala-se que à fornecedora, em pouco tempo, sncidiu de forma 
concomntogte com os chamadas práncos abusivas, constantes negativos 
vededas pelo ordenamento de consumo por otacarom o direito malenal 

dos consumidores do mesmo lempo em que cerceia 0 sua autononuo da 
vontade, «psis fiteris 

Art. 39. É vedado 00 fornecedor de produtos vu serviços, dentre 
outros próticos ahuslvas: 

Iy — prevalecer-se da froquezo ou Ignorância do consuniidor, 

tendo em visto sub Idade, saúde, conheclimnento ou condição 

soclal, pura Impingic-lhe seus produtos ou serviços; 

Y — esdglr do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

X — elevar sem justa cousa o preço de produtos ou serviços. 
Cite-se que tunbém cuua esrcunstiocia, a de elevar apltcor determinado 
renjuste de forma aleatório sem doformar a consumulora, conferiu a 
esta q possibilidade de não se obngar às suas delermuimações unilaterais, 

consoante o disposto no ortigo 46, nesse senudo 
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não 
obrisurão os consumidores, se não lhes for dada 8 oportudidade 

de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos Instrumentos [oram redigidos de modo a diflcultor 

a comprecensão de seu sentido c alcance. 

Acrescente-se que nesse enso, a reclamada atua com o visivel disposção 

de dreios face ho caso partwrular do consumidor, configurando situação 
tipificada no origo, 51, inciso [V 

Art. 51. São nulas de pleno direito, eolre outras, os cláwsulos 

controtunis reloilvas no fornecimento de produtos e serviços 

que: 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abuslvas, 

que coloquem o consumidor em deivaniugem exagerando, ou 

sejam Incompativels com u boa-fé ou o equidade; 

Não obstante, os determinações da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 

inmbém não forum violadas. Into que toras insiável O renjuste alinente 
no coso concreto, Isso porque o estabelecido no seu artigo 15 deve ser 

aplicado diretamente nas ações que envolvam 0 proleção de sua saúde, 

em virtude de sua condição especial 

Art, 15. É nssegurnda o atenção integral à snúde do Idosa, por 

Intermédio do Sistema Único de Soúde — SUS, garantindo-lhe 
o acesso universal c igualitário, em conjunto artleuludo e 

continuo das ações é serviços, purn a prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, Incluindo à atenção especial 

às doenças que afetam prefercociolmente us Idosos. 

& So É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 

cobranço de valores diferenciados em razão da Idade. 

A operadora de plono de saúde, ao atacar o mento do Feito, limitou-se 

o relatar que O contrato do consumidor em epigrafe não [oi submendo 
à novo regulamentação da ANS - Agência Naciuoal de Saude Suplementor 

Em estudo sobre o temo, necessano se foz ressaltar olguinas 
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considerações: no atúal contexto, com a regulamentação dos contratos + 

de prestação de serviços médicos vieram também certos beneficios 
para áqueles que já estavam preparados para o mercado. Sob tal ótica, 

as grandes empresas' começavam a fazer projeções de longo prazo e 

armazenando dados estatísticos pra fins gerenciais para ao fim, criar 
uma jendência de exclusão de mercado, à médio prazo, para as operadoras 

menos preparadas e de capacidade limitada, Entretanto, os planos 

anteriores à regulamentação da ANS continuaram a existir e seus 
côntratos também continuaram vigentes, já que muitos consumidores 
até então não eram necessariamente obrigados'a migrar de Plano, ainda ' 
quê observado o princípio da portabilidade" de carência intrínseco á 

aqueles. Estes planos, de natureza individual, devein ser analisados 
cuidadosamente é discutidos caso a caso, sejam pelas agências reguladoras 

ou ainda, pelos órgiãos'de defesa do consumidor. Tal análise se faz 
necessário porque o conteúdo normativo destes contratos muitas vezes 

se révela pouco promissor para a figura do consumidor, entretanto, 
estes, por desconhecerem q direito, não vislumbraram os poucos 

benefícios e limitações albergados dentro daquele. No caso sub examine, 
figura um consumidor idoso e portanto, diferenciado em detrimento de 
sua idade, prejudicado em virtude "do elevado índice de reajuste aplicado 

da autonomia da vontade dás partes contratantes naquele momento. A 

atitude da operadora, ainda que provida de relativa previsão legal, reforça 
a idéia de indisponibilidade da fômecedora no tocante à resolução do 
pleito. De seu mistér asseverar que ainda que o contrato celebrado -faça 

lei entre as partes através da áplicação do Pacta Sunt Servanda, o 
mesmo pode ter seus efeitos mitigados quando restar caracterizado a 
conduta abusiva ou cerceamento de direitos por partes do fomecedor, 

“qr a ' 1 A . 
hipótese notoriamente caracterizada no caso concreto. Ou seja, apesar 

do princípio da autonomia da vontade ter válor indiscutível no acordo 

de vontades e nã imediata assunção de obrigação, não deveser maior 

que as normas de caráter público que o sistema fegalista do che apregoa 

como fundamento dé validade: Com base nisso, é extremaniente oneroso 

para todo e qualquer consumidor sér compelido, de forma abusiva, a 
arcar com ônus indevido. Não obstante, tal exigência é uma afronta aos 

princípios dã boa-fé e da transparência, basilares do ordenamento jurídico 
e principalmente, das relações de consumo. t 
Ein pronunciamento sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao 
decidir caso em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norie ingressou com Ação Civil Pública contra a Unimed/RN e a Unimed 
Natal, firmou o entendimento de que todo e qualquer reajuste nas 
mensalidades dos planos de saúde por mudança de faixa etária daqueles 

que completaram 60 (sessenta) anos ou mais será vedado, 
independentemente do período em que fora celebrado o contrato, À 
matéria foi decididá pela Terceira Turma do Tribunal de Justiça, ocasião 
em que a relatora, a Ministra Nancy Andrighi, entendeu que o reajusté 

é abusivo sob qualquer aspecto e o idoso goza de estrita proteção legal. 
A Ministra confirmou o posicionamento daquela Corte Superior, em 

palavras, que a seguir transcreve-se: 

“Após anos pagando regularmente sua inensalidade 

  

29 consumidor desyeneilhar-se de contrato, mas sim de que 

suas expectativas quanto à qualidade do servico oferecido, bem 

como da relação idos custos, sejam mantidas, notadamente 

quando atinge uma idade em que as preocupações já não mais 

deveriam acodar-lhe mente. Nessa condição, a única opção 

conveniente para o consumidor Ídeso passa a ser a manutenção 

da relação contratual, para. que tenha assegurado seu bem- 

estar nesse momento da vida. Ele deposita confianca nessa 

continuidade”. 

Observa-se por parte da reclamada uma postura esquiva e indiferente 
no tocante à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável 
acerca da situação e assim, atender o pleito; sem prejuízos para ambas 

as partés: AO não atender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, 

  

  

  

  

  

  

“a fornecedora de serviços descúmpriu visivelmente determinações do 
Código de Defesa do Consumidor, principalmente por aplicar indice * 

visivelmente elevádo o qual diverge no todo do sistema de proteção ao 
consumidor. Diante de tais considerações, não podê o fornecedor de , 
serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 

. interesse social esculpidos pelo legislador consumerista. Além disso, O 
tonsumidor é pessoa idosa e por isso mesme, à tutela aptcável deve ser 

a mais ampla possível, sob risco de violação a norma maier. No entanto, 

em momento algum a fornecedora considerou tal entendimento, 

somente reiterando a força do contrato celebrado. Constataram-se 

sérios vestígios de violação ao direito material do consumidor, logo, 

flagrante se reputa a conduta inftative contra as relações de consumo. 

4 a 
  

Apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, a cooperativa 

médica não quis assimilar os argumentos acerta da abusividade da referido 
reajuste, tampouco entender ser pertinente considerar qualquer outro 

* entendimento que não aquele disposto no contrato celebrado. Deve, 

“ notadamente, ser sancionada por conduta infrativa contra as relações 

de consumo, uma vez que presentes seu5 elementos caracterizadores. 
No SINDEC SISTEMA: NACIONAL .DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como 
fundamentada NÃO ATENDIDA. Ôu seja, restou comprovado 
que.o pleito do consúmidor fora legitimo e 6 fornecedor não 

atendeu suas expectativas de resolução conciliatória. Infringiu, 

portanto o Código de Defesa do Codsumidor em seus artigos . 
2,1, 6,1, HI, 39, IV;V, X e 51, IV. Infringiu também o Estainto do 

Idoso en seu artigo 15, $ 30. 

HI — DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 2.181/97, para ajaplicação da penalidade, 

deverão ser considerados os segúintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes.e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. , 

Dentre as condições atenvantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sidó fundamental 
pata a consecução do lato; II - ser o infratorsprimário e UI- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 

imediato teparar os efeitos do ato lesivo. 

No caso, a infratora não tem a favor de si nenhuma atenuante, 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art: 26, que se coristituem agravantes: 1 - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

“à prática infrativa para obter vantagens indevidas: HI - trazer a prática 

infrativa conseqiiências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

- IV - deixar 0 infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as, 

providências para evitar ou mitigar suas consegitências; W-ter O infrator 
agido. com dolo; VI - ocasionar a prática infiativa dano coletivo ou ter 
«caráter  répetitivo; Vl -tera 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; VIIT.- 

dissimular-se a natureza ilicita 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 UNIMED FORTALEZA as agravantes des incisos 1 
e IV, senão vejamos; conforme se apurou, a reclamada já é reincidente 

quando a esse. tipo de prática; o consumidor entrou em contato com a 

empresa reclamada pata comunicar 6 fato, e esta não teve a preocupação. 
em solucionar o problema e nem nas possíveis consequências | € prejuizos 

caso não Fosse resolvido, 
Para méngurar 9 quantum, levamos em consideração, aléni 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 0 ato infrátivo e 

a condição econômica, do infrator, respeitados. os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art, 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em. 1.000 (três mil) 

UFIRCES, tomando como fundamento, inicialmente, a conduta 

indiferente e abusiva da operadora de plano de saúde. 

Contudo, levando em consideração as agravantes aplicáveis ao.caso e 

téndo em vista repercussão do dano causado a gama de consumidores 

que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será multiplicada 
por 3 (três). á 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a UNIMED FORTALEZA no valor de 3.000 (três mil) 

UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, incisos 1 e III e 39, 
inciso IV, V e x, 51, inciso TV da Lei nº 8.078/90, a título de complemento 

timbém se violou à artigo 15, $ 3ºdo Estatuto do Idoso, com fulero no 
que dispõe o art.56, inciso 1, c/c o art.57, 5 único do CDC, c/c a súmula 

1.01 da JURDECON, Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE 

(Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 

Intime:se a demandada para, nos termos do art. 41 da Lei 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar d recolhimento 

no prezo de 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

919-ALDEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO 806 ou se desejar oferecer 
Recurso Administrativo no pruzo de 10 fdez) dias. Jo. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, incjua-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 segumtes da Lei Estadual Complementar 30/ 

02. . - . 
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Não sendo recolhido o valor de multa no jraze de innta dias, inserevo- 
se seu valor no divida auva do Estodo do Ceará, pora subsegõente 

cobrança executtvn, no lunma do ort 29, da Lei Estulual Complementar 

30/2002. 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8 078/90 commado com o 

arugo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de menço de 1997, dando-se ciência 

do presente feito nos demais órpãbs de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDE do Ministério da Justiça 

Inume-se à infratora desta decisão administrativa. 

Oficie-se à reclamada 
Registre-se Publique-se Cumpro-se, 

Fortaleza, 01 de morço de 2010 

Antônio Carlos Azevedo Custo 
Promotor de Justiça 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo nº. 0109,022,309-4 

Reclomante: ARNALDO CAMPELO SALES 

Reciomado: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. 
I — D 

Procedimento odmimistrativo instourado pelo Sr. ARNALDO 

CAMPELO SALES em face da reclomado DELL COMPUTADORES 
DO BRASIL LTDA, com o propósito de obler u restituição do valor 
papo por produto defenuvso. O reclamante alega ter comprodo um 

computador portátil no volor de R$ 2.228,12, segundo noto fiscal 

anexada (dois mil, duzentos e vinte oito reais e 12 centovos), porém tal 
produio opresemou problemas de ordem técnico Perpasso informando 

que enconnohou cefendo produto para o assistência Iécnica, porém 

esta não obteve éxilo em efetuar o reporo Desta leva, compareceu a 

este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo 0 solução 

para o seu problema, o saber a restirução do volor pngo pelo produto 
compromeldo 

Notihicoda regularmente em seu endereço, 0 reclomado apresentou 

informações (1 27-28) no sentido de informar que havera umo proposta 
de acordo de substinução do produto e que estaria sendo anolisado pelo 

consumidor 
Em audiência designada poro o din 03.12.2009, as partes reclamante é 
reclômada compareceram a sesslo concilintória O ceclomante, 
novomente e desso vez diante do cmpresa reclomoda, reafirmou os 

termos da exordial A pane reclamada, por sum vez, compareceu e 

anexou q defesa escrita, tendo lombém apresentado a proposm de 
subsauição do produto por outro de modelo Dell Inspinon 1545, com 

processador Penuum Dual Cor Td200 Nesse momicaro, v consumidor 
se monilestou e declarou não ocesar tal propostn, pois ciente dos 

especificações do produto ofertodo, entende que o modelo odquendo é 

superior, lygo, conclnndo que não seno vantajosa nl proposta À porte 

reclamada não apresentou out preposti de acordo À parte reclamoda 

NCR BRASIL LTDA compnreceu a audiência ce anexou sua defesa 
escnta 50s vultos. solenando suo excludo do pólo passivo da demanda, 

já que é uma ossistêncio técnica Apesar de ter sido tentado o ncordo de 

vontades entre as partes que estimulasse o ovordo amigavel, este não 

for firmado 
É o Relaúrio em sintese 

1 DO DIREIFO 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECUN- 

CE. órgão inlegrante. pelo Estado do Ceará, do Sisieroa Naciunal de 

Proteção «e Defeso do Consumidor = SNDC, enado no âmbio das 

Promotonns de Justiça de Defesa do Consumiulor do Estado do Ceurá, 

com o fim precipuo de coordenar a Político do Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor. com competência, almbuições e 

atuação admumistranvo em toda a área do estado du Cesrá, conferidas 

pelo Ley Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsão nas Conshiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1290 é Devreio Federal 2 18). de 1997, no formo do 
pasbgrafo umco do an 56 do CDC, e no um. 18, poragmlo poimeno do 

Decreto Federal 2181/47, teudo, portanto, compelência paro dirimir a 

maténa e aplicar sanções adminestmonvas . 

Analisando inicialmente os fatos delineadores da demanda, se constata 
ser mais um coso dê compra de veiculos viciados Imealmente, vúlido 
destncar que 0 adqureole configura-se come cunsumdor e como tal, 

fáz juz à suos prerrogahvos (máxima proteção), conforme estabelece q 

art 4º, anciso | do CDC, deve ser acolado o seguinte principio 

fundamental 
Art, 4º A Politico Naclonal das Relações de Consumo fem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o   

respeito à sua digoidode, saúde e segurança, n proteção de seus 

inferesscs cconômicos, a melhoria du sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: 

1 - reconhrei “ egnhilindo I 

mercido de consuma; 1 

Acereo da consideração da vulnerobilidade nos esclorece Antônio 

Herman Y Bengamin ao prefacior o livro de Poulo Volerio Dal Pai 

Mornes 
“O principio da vulnerabilidade representa 0 peça fundamental 

no mosulco juridico que denominomos Direito do Consumidor. 

É Ueito até dizer que a vulnerobillUnde é o ponto de purtlda de 
toda a Teorlo Geral desso nova diselplíno juridica (..) A 

compreensão do principio, assim, é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direlto do consumidor c paro à aplicação da 

let, de qualquer lei, que st ponha n salvaguardar o consumidor”. 

MORAES, Paulo Valério Dol Pai. Código de defeso do 

consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, no 
publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

Sintese, 1999, 

Se evidenciou que a empresa reclamado não observou um pressuposto 

básico que torna básico que toma lundomental a formação de toda 
napóciu juncdico, principalmente aquele que tem como objeto bem de 

valor elevado Segundo a Les 8:078/90, 0 boa condição do produtm 

adquindo é reflexo de boa-fé e fundamento de validode de qualquer 

relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de suas 

prestuções. Decorre de obrigação du Fomecedor, o qual deve prmar 

pela excelência de seus produtus e serviços, os quais devem estar de 

neordo com as especificações devidas e observância estrita és normas 

técnicos tidas como aceitáveis no temlório nacional, sob pena de 

confipumr o chamado vicio de produto cu de qualidade, Subtende-se que 
nos otasiões em que este preceito não é respeitado da form como 

devenn, cabe no consumidor, ou sejn, q porte adquirente, litigar 

diretamente contra 101 Toto, já que fere o requisito de veracidade 

wtrinseco numo relação de coosumo Consequentemente, Mis situações 

estão imbuidas de oltos doses Je insegurança juridico e insotesfação 

generalizada, mndo mais no lecante 005 produios duráveis 

Grave procedente configurar-se-a caso este órgão não tomasse pan si 
o dever de observar pelo cumprimento tn sos da normouzação da 

Lei nº 8.078 90, O produto em questão foi encaminhado para a 

autonzada e ainda ossun não foi sanada, tendo, postenormente, a própna 
empreso udo recenhecido a procedência (anda que de forma parcial) 

da reclunação, cóntudo oumda assim não cumpriu seu dever de 

Ari, 18, Os fornecedores de produtos de cunsumo duráveis ou 

não «durúvels respondem solldarlamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os turnem impróprios ou 

inadequados no consumo a que se destlnom ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparlinde, 

com o Indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeltadas os varinções 

decorrentes de sua noturezo, podendo o consumidor exlgtr a 

substitulção dns partes viciados. 

& £º Não sendo o vicio sanndo no prazo máximo de trintn dios, 

pode o consumidor esipir, ulternotlvamente, c a ba escolhn: 

W-=o cestltuíção imedinta do quantia paga, monrinrinmente 

a tuali uiro de eve j ! danos; 

Em casu de vicio do produto, é possivel afinnar que podem citglr n 

reparação devida, estando então lepitimados concorrentemente, 

tunto o adquirente, ou sejo. aquele que comprou o produlo, 

como aquele que embora não uv tenha comprado o estlvesse 

usondo como destinatário final, cxceto sc em [unção de outra 

relação de consumo, quando então o primelro ndquircote não 

seria consumidor |! , É 

Grave precedente configurnr-se-in caso esle Órgão se monlivesse inerte 

o tamanho desrespeito e descrédito evidencindos pela reclomada no 
presente censo, pois acarretaria fomento a este Lipo de anuvde e, 
consequentemente, dificultania q trubalho deste Órgão que sempre 

diigenciou para que o direito des consumidores fosse tutelado da melhor 

maneira possivel 

Ainda citando a melhor doutrena, especificamente no que tange à 

responsabilidade pelo vicio do produto. importa trmzer à baila 
pensamento de insigue qutor consumenista ZELMO DANARIZ, mn 
Biners 

“Entende-se por defelto ou viclo de qualidade n qualflcação de 

desenlor atribuida 2 um produto ou serviço por não corresponder 

à legitima espectotivn do consumidor, quanto à sua ufliização 
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' 
ou fruição (falta dé adequação)”. 

Após não ter efetuado os reparos que. entendén serem necessários em 
sede de manifestação a este órgão, a reclamada também se valeu de 
prática ábusiva, constantes previstas no” ordenamento consumerista 
que'devem ser vedadas não só pelo forte teor de abusividade que trazem 
em seu bojo, mas também por relativizarem a autonomia da vontade do 

consumidor, ainda que muitas vezes de forma sutil e descómproinissada, 

“Nesse ciso, a empresa reclamada infringiú o ar. 39, inciso II Ido CDE, 
ipsis Hiert FER : 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentré 

outras práticas abusivas: 
II — rêcusar atendimento às demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas dispenibilidades de estoque c, ainda, de 

conformidade com os usos c costumes, ' 

De seu mister tecer considerações sbbre o caso sub oculi, uma vez que 
restou caracterizadá a ofensa ao direito material do consumidor. Segundo 
o que foi apurado, houve sucessivos incidentes que impossibilitaram o 

« normal funcionamento do produto (conforme faz prova as ordens de 

sérviços apresentadas) durante relevante lapso de tempo, tendo 
posteriormente o reclamante que se dirigir a uma assistência técnica, 

ainda provido de uma expectativa de resolução do problema, para a 

, Suposta retirada dos vícios. Após transcorrido. tempo razoável. pára o 
conserto dê produto, o reclamante não conseguiu atingir seu' intento, 
portanto, requereu a tutela deste órgão 'como objetivo de fazer valer o 
direito que leh assistia. No entanto, se verificou que a empresa reclamada, 

mesmo tendo sido confrontada e tér recónhecido de forma parcial"a 

procedência da reclamação, ainda assim' optou por não arcar.com o seu 
dever de restituir o valor pago, revelando, uma total de falta de trato-e 

uma indiferença ímpar paia com 0 a condição dê consumidor do 
“reclamante, 

Com base nisso, se reputã extremamênte oneroso para todo e qualquer 
consumidor a ser compelido, de forma antinatural, a Rrcar com ônus 

excessivo e indevido quando se entender que o fornecedor desatendeu 
“im totum a normatização do microssistema consumerista. Ademais, 

  

. desatendeu princípio fundamental, dispôs no mercado bem viciado e, 

quando questionado sobre a restituição de valor pago pelo produto 

viciado, não se manifestou. 

Denota-se por parte da reclamada, ao" longo do processo administrativo 
instaurado, uma postura esquiva, protelatória e indiferente nô tocante. 

à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da situação 
e assim, atender o+pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao nãó 
afender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, a fornecedora 
de produtos descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
do Consumidor Como “demonstração de sua indiferença, se observou na 

sessão conciliatôria que somente timitoú-se a propor a substituição do 
produto por outro, ocasião em que a própria consumidora retrucou 

. informando que tal proposta não seria interessante já que o produto 
adqurido seria superior ao que estava sendo oferecido na sessão. 
Diante de tais fatos, não pode o fornecedor de bens ignorar as normas” 

de ordem pública a interesse social esculpidas pelo legislador 
consumerista, especialmênte quando se entender que os mesmos foram 
pautados pela superioridade do interesse econômico, afastando-se assim 

da boa-fé objetiva que deveria ter prevalecido. Apesar de ciente de 
everitual sanção a ser aplicada, a reclamada não tentou remediar a 
situação que se originou em virtude de seu erro grave ou mesmó, assimilar 
quaisquer argumentos favoráveis ao consumidor Concluiram-se como 

sérios os vestígios de violação ão direito, material do consumidor, logo, 
Hagrante se reputa a conduta infrativa contra as relações de consumos. 
Deve, notadamente, ser sancionada por conduta infrativa grave contra 

as relações de consumo, ocasião em que serão utilizados os critérios 

definidos em lei para aplicação da penalidade devida. 
HI — DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 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. 

Denire 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; II - ser o infrator primário e HI- ter ó 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 

* imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 
No caso, a infratóra não têm a favor de si nenhuma aténuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art, 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a prática, 

infrativa consegiiências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

K 
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IV - deixar o infrator; tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providências para evitar ou mitigar sitas' consequências; V - ter o infrator 
agido com doló, VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 
caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ecorrido -em detrimento 
de menor de dezoijo du maior de sessenta anos“ou de pyssuas portadoras 

de deficiência fisica, mental ou sensórial, interditadas ou não; VII - 
dissimular-se a natureza ilicita do ató 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 calainidade. 
Assim, aplica-se à DELI, COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. as 
agravantes dos incisos 1 e IV, senão vejamos; conforme se apurou, a 

reclamada j já é reincidente quando a esse tipo de prática; o consumidor 
entrou em contato com a empresa reclamada para comunicar o fato, e 

esta não teve a preocupação em solucionar o problema é nem nas 
possíveis consequências e prejuízos caso não fosse resolvido. 
Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 

circunstâncias atenúantes e agravantes, conforme dispõe o artigo as 

do mesmo decreto, à gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 

causado aos consumidores, a vantagem auferida com 6 ato infrativo e 
a coúdição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 
Assim, arbitrâmos, inicialmente, a-multa em 1.000 (três mil) 

ÚFIRCES, tomando como fundamento, inicialmente, a 

indiferença da empresa. em considerar a proposta de restituição 

de valor pago, uma vez que tal previsão encontra fundamento 

no próprio CDC e como tal é direito legalmente constituido e 
que não pode ser desconsiderado aleatoriâmente. 

Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 

tendo em vista repercussão do dano causado a gama de consumidores 
“que se reconhecem cómo vitimas dessas" práticas, a pena será multiplicada , 

por 3: (três). - 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. no 
valor de 3.000 (três mil) UFIRSCE, por infração aos “artigos: 4º, 

inciso T, 18, IL e 39, inciso II da Lei nº 8.078/90, comjfulero no que 

dispõe o art.56, inciso 1, c/c o art.57, $-único do CDC, c/c a'sâmuta n.01 
da JURDECON. Ressalte-se ainda, que o valor átual da UFIRCE (Unidade 
Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. . 

Intime-se à demandada para, nos termos do art. 41 da Lei 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar é recolhimento 

no prazo de 10 dias nn CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 

919- ALDEOTA, efe nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar o Oferecer 
Recurso Administrativo no prazo de 10 (dez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário da Justiçá, cumprindo-se as demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 € Seguintes da Lei Estadual Complementar 30/ 

02. ' 

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

cobrança executiva, na forma do art, 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. a 
Cumpia- se o dispósto no artigo 44 da lei 8. 078/90 cominado com o 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa-do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério dá Justiça. 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa, 

Oficre-se à reclamada. . 

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

Fortaleza, 01 de março de 2010. 
Antônio Carlos Azevedo Costa . 
Promotor de justiça , 

-2* Promotoria de Defesa de Consumidor 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo nº. 0109.024.290-1 

  

  

  

| Reclamante: TATIANA DA SILVA SALES 

Reciamado: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 
I- DO RELATÓRIO E 
Processo administrativo instaurado pela Sra. TAPIANA DA SILVA 

SALES em face da reclamada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA 

LIDA. em decorrência de negativa de autorização para a realização de 

exame. de tomografia da coluna Jombo-sacro e bacia, contrartando, À 

consumidora requereu, diante da operadora, a autorização para realizar 
o exame supracitado, tendo em vista a urgência da situação, porém 
“encontrou resistência por'parte da operadora, a qual negou seu pedido 
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alegando ser o enfermidade umo lesão pré-existente Tentou resolver 
de forno menos onerosa com a reclamada, porém não logrot éxito em 

seu intento Desta festa, compareceu à este órgão de Proteção e Defesa 

do Consumidor requefendo os esclorecimentos pertinentes e a imedinin 

nutorizoção para à realização do seu exame, obsereedo o fato de que 

entende não scr portadora de lesão pré-existente 
Noulicada iegularmente, à reclamada apresentou defesa escrita (ls.L5- 

19). contestando 05 argumentos da constunidoro e declorando que a 
consumidora é possuidorn de lesdo pré-existente € por 1850 Mesmo, 
nenhuma máculo houve oo veépouva do procedimento de alia 

complexidade antes do tempo previsto via instrumento contratual, Do 

final, solicitando o arquivamento da reclonação 
Durante uudiência ocormda em 22.07.2609, à reclamante reafirmou 
todos os termos do exordial, afirmando ser cliente do plano da reclamada, 
conforme código de nº 00100775196062, que no mes de julho de 2009 
seu médico, Dr Gilmar de Oliveira, CRM 864129, solierou o renlização 

de procedimento "tomografia da coluna lomho-socro e bacio”, contudo 
10] procedimento não foi autorizado pela reclamada, sob a alegnuva de 
carência controtuo] por se tralor de lesão de moléstia pré-existente d 

celebração do convêmno, Novnmente e dessa ver diante da reclamada, 

requereu esclarecimentos e a imediala nutonização para a realização do 

etodo procedimento mediante cobertura do plono médico-assistencial. 
A parte reclamada, através de suo representante Morcelo Vanessa Veras 
Covolcanie de Oliveira, expós que q autora, 0 se submeter à perícia 

médica reultzado no dia 26/02/2009 sob orientação do Dr. Marcelo 

Leão. CRM 11671, declarou ser portadora de iníoléstia na coluon hã 

mois de 2 (dos) anos, tendo, wnclusive, firmado resta inesma dota, um 

termo de responsobibdade dando ciência de que somente terio direito a 
cobertura porvial temporâna durante os 24 (vinte € quatro) meses 

subseguentes à celebráção do cuntrato de seu plano médico, ocorrido 
em 03/11/2008 Desta feita, concluu sua posição ao informar que não 

atendeçã o pedido autoral por expressa previsão contratual. Nesse 
momento, a consumidora contestou as informações trazidos à ton, 
reconhecendo, todovia, que osmneu documentos or apresentados pela 

reclamada, acreditando ter sido vitima de indução médica vez que cão 
concordo com a informação de que seja possuidora da moléstia ora 

combanda. pois do contrário já tera lcinados os providências cobiveis. 

Logo, requereu a continuidade do processo pelo foto de não ler udo o 
pleito atendido 

É o Relatório em sintese, 

H-D b 
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON- 

CE, órgão integrante. pelo Estado du Cenrô, do Sistema Nactonal de 
Proteção e Defesa do Consunndor - SNDC, criado no bmbsto dos 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do estado do Ceord, 

com o fim precipuo de covrdenar 0 Política do Sistema Estodual de 
Proteção «e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e 

utuação admumistranva em toda a área do estado do Ceará, confendas 

pela Lei Estaduil Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsão nos Constiuições Federal e Estaduol, Les 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2 181, de 1997, na forma do 

pamgrofo úmico do nt 56 do CDC, é no am 18, parágrulo primeiro do 

Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimur a 

maténo e aplicar sanções administmevas. 
Confurme se depreende dos autos, verifica-se ser mais um coso de 

contrato de plnno de saude em que houve uma limutação de direitos por 

parte da opemdora. Ante de uma analise oprofundada, de seu mister 
estinbelecer que u consumidor goza de proteção misma, à exemplo do 

que estabelece o am dº ancisa | do CDC 

Art. 4º À Politica Nocional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimente dos necessidades dos consumidores, q 

respelto à sua digoldode, saúde e segurança, o profeçõo de seus 

Interesses econômicos, a melhoria da sun qualidade de vldn, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 
atendidos os seguintes principlos: 
1 - reconhecimento do vulnerabilidade do cogspmidor ne 

mercado de consuros 

Acerco do consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antômo 

Herman V Benjomio ào prefaciar o livro de Paulo Volerio Dal Par 

Morzes 

“O priacíplo da vuloerabllidade representa o peço fundamental 

no mosnãco Jurídico que denominamos Direlto do Consumidor. 

É leito ntê dizer que o vuloerubllidade é o ponto de partida de 

toda n Teoria “Geral dessu nova disciplina jurídica (...) A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para 0 correto 
conhecimento do Direlto da condumidor e pura a nplicação do 

lei, de qualquer Jel, que se ponha a solvaguardor o consumidor”. 

MORAES, Paulo Walério Dal Pol. Código de defesa do 

consumidor: o prinelplo da vulnerablldade no contrato, na 
publlelUnde, nos demals práticas comercinis. Porto Alegre: 

Sintese, 1999. 

O anigo 6º, incisos 1 e [Il dn Les 8 078/90, informa que 

Art. 6º São direitos búsicos do consumidor: 

L = a proteção do vida, saúde e seguranço contra os riscos 
  

  

rovoca nffeos no j to de prodi deos 

considerados nocivox qu perigosos; 

Sob ta] aspecto, 05 operadores de plonu de soúde que tenha como objeto 
à presinção do serviço de saiule (serviço de nativezoa pública) deverão 

estac atentos à observância desse direilo, Uma Vez que seu exercicio 

deve ser prorzado em virude da proteção de valores eminentemente 

ligados à proteção mâximo dedicada Do consumidor 

  

  

HE - a joformyção adequada e clara sobre os diferentes produtos 
po serviços, com especificação correta de  qunntllade, 

upacterisiten Ição, q cego, bem hre 

“cns que tem 

Segundo a Lei 8.078/40, o quesito mformação é pressuposto de validade 
de qualquer relação que beneficie consunudor e fornecedor, à medido de 
suas prestações Decore de principio basilor, no caso, o procipio da 

transparência, o quol rege o memento pré-coniratual Ou seja, ficu 
implieito que bem ontes do momento do eletiva prestação de serviços 

deve-se 1et em mente que toda e qualquer iofoanação sobre sun fruição 

é requisito essencial que traz segurança juridica às relações civis para as 
partes contratantes Entende-se que nos ocasiões cm que este direto 

não é observado do forma como deveria, cabe 00 consumidor litigar 

diretamente coolra tol Tato, já que fere o requisito de veracidade 

intrinseco numa reloção de consumo Consequenemente, essas ocasiões 

carreiam olios doses de unsegurança juridica e amsnivslação generolizada, 

moda mais Do locunte aos contrntos de odesão ngm questonados. 

Relurçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Anlâmo 

Herman V Benynunin é Bruno Miragem com maestria . 

“Informação durante toda o relação de consumo, na formação, 

na execução do contrato e on cobrança de dividas: O direlto à 

Informação assegurado no art. 6H, corresponde no dever de 

Informar Imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e 20, nos arts. 30 

c 3H, mos aris. 46 c 54 ao fornecedor. Este dever de prestar 

informação não sc restringe à fuse pré- contratual, da 

publicidade, prátleus comerciois ou oferta ( arts. 

3,31,34,65,40,52) , mas Inclul o dever de Informar através do 

contrato, de Informar durante o transcorrer da relação, 

especlnlmente no momento do cobrança de divido, aínda mais 

em contratos cotivos de longa dursção(...). Nesles momentos 

Informor é muls do que cumprir com o dever anexo de 

Informação — é cooperar e ter culdudo com o parcelro controtunl, 

evitando os donos moruis e agindo com lesldade( pois é o 

fornecedor que detém n informução) e bon —[é". (Comentarios 

no Côdign de Defesa do Consumidor / Clôudlia Lima Marques, 
Antônio Herman Y. Benjamin. Bruno Miragem, — 2. ed. Ver, 

atual. e ampl. — São Paulo: Edltora Revista dos Tribunais, 2006, 

pág. 150). 

Constnla-se que 0 Jomezedoro, em pouco tempo, incidiy princa abusivo. 
situação que não só vicia n autonomia das partes controlantes, mas 
também +e chem com a bon-lé que deveno cer aplicada nas relações de 

consumo, spsis listers: 
Art. 39, É vudndo ao [ornecedor de preduios ou serviços, dentre 

outros próticas abusivas: 

H - recusar atendimento às demandas dos consumidores, no 

exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 

conformidade com os usos € costumes. . 

O próprio Estodo passou à utelar a deleso do consumidor, de lormn 

que todos os seus contratos individuais de consumidores que tenham 
como objeto à prestação de serviço de saúde devem ver estudados com 

exaustão e celebmdos com cautela com o objenvo de não se pimepender 

quando dn fruição do serviço, 2 posteiora Assim e o entendimento de 

vários doutnnadores quando consultados, à esemplo da mestra Clâuia 

Lima klnrques 

“Ao garantir nos consumidores a sun defesa pelo Estndo criou 

a Constituição uma antinamia necessária em relação o multas 

de sumos próprias normas. esfbilizando-ns, impondo em últinia 

análise uma interpretação celaticizucdia dos princípios em 

coufllto, que não mais podem ser interpretados de forma 

ubsoluta vu estariamos lgnorando v texto constitucional,” 

(Contratos no Códlgo de Defesa do Consumidor / Clâudin Lima 
Anrques, Antônio Herman v Benjamin, Bruno Alirogem. — 3º. 

ed. ntual. e nmpl. - São Paulo: Editora Revisto dos Tribunais, 
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1999, pág. 271). T ) 

Interessanté se faz delinear algumas linhas sobre oeontéxto Tático 

aludido, logo de bom alvitro esclarecer que, as prestações periódicas - 

pagas pelos consumidores são calculadas com base nos tipo de planos” 

oferecidos pela Tomecedora que comercializa os “planos de saúde”, não 

deixando de-sé reconhecer que os planos de saúde sejam os de prestação 
de serviço, sejam os de seguro médico, são atividades econômicas 
exercidas por empresas que evidentemente: buscim como resultado de - 

suãs atividades o lucro atravéã da livrê iniciativa. delineada pela 

«Constituição Federal de 1988. A operadora de plano de saúde, ao atacar 
o mérito do feito, esclareceu diversos pontos que tentaram justificar os 
motivos que pautaram a não-autorização para o exame pretendido. . 
Nesse sentido, esclareceu quejo contrato da consumidora situa-se no rol' 

da vigência da' Lei nº 9,656/98, logo sua natureza é totalmente 

regulamentada e que existe uma carência de 24, (vinte e quatro) meses 

a ser cumprida' para determinados procedimentos considerados de alta 
complexidade. Estes planos, de natureza regulamentada e sob a supervisão 

” da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), devem ser analisados 
cuidadosamente e discutidos caso a caso, sejam pelas agências reguladoras 

- ou ainda, pelos órgãos de defesa do consumidor, Tal análise se faz 
hecessário porque apesar dosconteúdo normativo destes contratos: trazer. 

certos benefícios para a figura da parte contratasite (consumidor) muitas 

vezes 0 cumprimento destes não é efetivo já que as operadoras tentam 
ao múximo limitar-a utilização de seus serviços, ainda que de forma sutil 
e velada aos olhos da coletividade. No caso em questão figura uma 
consumidora prejudicada em virtude da não-realização do procedimento * 
médico que autorizaria e daria início. ao tratamento médico de dua | 
enfermidade e por isso mesmo, não conseguiu, atingir seu intento. Nesse 

caso, vários artigos do,.CDC.se chocam contra a atitude esquiva da 
operadora de plano de saúde. Os argumentos da operadora ainda 
legalmente válidos e providos de relativa presunção de veracidade, 
reforçam a idéia de indisponibilidade da fornecedora de serviços no. 

tocarite à resolução amigável do pleito. Com base nisso, o que se 
considera inadmissível não é o cumprimento do período de carência, 
dado que este é previsto através de lei específica, mas sim a falta de 
acesso à informação no ato da realização da perícia médica a qual 

diagnostiegu a consumidora como detentora de, lesão pré-existente. 

Consiatou-se, pela análise dos autos, que a consumidora enteêndia-ser 
detentora de tal informação, fato que viciou sua autonomia da vontade 

no ato da contratação do serviço citado tendo em vista que a própria 
declarou expressamente ter sido vítima de indução médica que 

determinou uma lesão até então não revelada. Não obstante, tal! 

inobservância aos artigos protetivos do CDC se constitui como frave 
afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, basitares do 
ordenaménto jurídico e principalmente, das relações de consumo. Por 
exemplo, quando se fala em boa-fé objetiva, imaginamos que esta se 
encontrava: implícita em nosso ordenâmento jurídico antes da vigência 
do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil de 2002, mas 
explicitou-se à partir de tais. marcos legislativos, para ser compreendida 
como um dever de conduta que impõe lealdade aos contratantes e 
também como um limite ao de abuso de direitos. Logo, é de se presumir: 

com facilidade” que essa mesma boa-fé restará prejudicada quando no 

contrato não se verificar a existência de uma gama de informações 
atinentes ao recebimento do serviço ofertado, fato que se constatou 
indubitavelmente após a analise do “instrumento contratual, 

Nesse atual momento, a- interpretação avança no sentido de que'ao 

consumidor, dependendo do grau .de emergência do caso concreto, deve 

er estendida máxima proteção e a possibilidade' de atendimento 

diferenciado e rigoreso quando se evidenciar indícios materiais de risco 
á sua vida. Sob esse aspecto, não se justifica a vincilação do 
preenchimento de periodo de carência contratual para a realização de 

solicitação de natureza emergencial a qual represente risco para a vida 

do consuínidor. Isso significa que, em havendo a possibilidade de mais 
de uma interpretação sobre determinado dispositivo contratual, adotar- 
Seá aquela que mais favoreça o consumidor. De forma alguma a 

operadora poderia aproveitar-se de uma interpretação a seu favor, em 

detrimento do conveniado-consuinidor lesado, Nesse sentido, as decisões 
judiciais também caminham e “delineiam os entendimentos mais 

inovadores; conforme se vê 
” 
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INADMISSIBILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA:LIDE - 
EXCEPCIONALIDADE. Mesmo diante de eventual falha ng 

preenchimento de já citado formulário, não há como isentar , 
a responsável pelo plano de saúde da cobertura aqui 

discutida, por força do CDC, o qual, embora não traga 

expresso em seu texto a definição dd que seja abusividade, 
indica que esta! deve ser identificada pela análise do real 

interesse das partes na assinatura do. contrato, de forma que. 

a autonomia da vontadé fique prejudicada, diante de 
vantagemtexcessiva para uma delas. Considera-se abusiva a 

cláusula que exclui a cobertura de transplantes de qualquer 

espécie. Verificando-se que a presente lide não discute 

responsabilidade objetiva e que a denunciada, que tém 
relação contratual com o consumidor, aceitou o chamamento, 

pôr economia processual, deve ser mitigada a vedação 
contida no digesto consumerista. Neste quadro, por medida 

de economia processual, deve sei admitida a condenação 

" direta da suçumbente, 

Observa-se por parte da reclamada uma postuia esquiva e indiferente 
no tocante à sua capacidade de firmar entendimento razoável acerca da 

situação*e assim, atender o:pleito, sem prejuízos para ambas as partes. 
“ Ão-não atendér à tentativa pacífica de resolução conciliatória, a 

fornecedora de serviços descumpriu visivelmente determinações do 
Códigó de Defesa do Consumidor, principalmente por ter se utilizado 

da chamada prática" abusiva já que com isso restringiu a autonomia da 
vonitáde, da parte contratante (consumidora) e de forma visível, cerceou 
o diréito à informação consagrado pelo CDC como pressuposto de 
validade das relações civis. Diante de fais considerações, não pode o 
fornecedor de serviços ignorar aleatoriamente. os dispositivos de ordem 
pública e.interésse social esculpidos pelo legislador consumerista. Apesar 

disso, em momento algum a fornecedora observou tal situação ao mesmo 
tempo em que privou a consumidora de valer-se de direito albergado 

pelo próprio plano. Desta maneira, restou um ponto obscuro e passível 
de questionamentos árduos tendo em .vista a controvérsia gerada. 
Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito material da 

“consumidora, logo, flagrante se reputa a condita infrativa praticada 
- contra as relações de consumo. Apesar de ciente de eveiitual sanção a. 

ser aplicada, a cooperativa juédica não” quis: assimilar os argumentos 

acerca da necessidade da realização do exame questionado, tampóuco 
entender ser pertinente considerar qualquer outro entendimento que 

não aquele que a movia. Deve; notadamente, ser sancionada por condula 
infrativa contra as relações de consumo, uma vez que evidentemente 

“ encontram-se presentes e inegáveis seus elementos cardcterizadores. 

No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presenté reclamação foi classificada como 

fundamentada NÃO ATENDIDA. Ou. seja, restoy comprovado 
que o pleito do consumidor fora legifimo e o fornecedor não 
atendeu suas expectativas de resolução conciliatória. Infringiu, 

portanto o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 

4º, 1, 6º, L HI 39, II. , : 
HI = DA DECISÃO É t 
De acordo com o Decreto 2.181/97, para a aplicação da! penalidade, 

deverão ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes e agravantes, eos antecedentes do infrator, nos termos do 

art, 24 daquele decreto. 

Dentre as condições atentantes, nos termos do Art. 2$"deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
. para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e II- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de' 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

No caso, a isifratora não têm a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos lermos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art. 26, quê se constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; Il - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; HI - trazer a prática 
infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de' tomar as 

provitências para evitar ou mitigar suas consegiiências; V - ter o infrator 
agido com dolo; V] - 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 angs ou de pessoas portadoras 

de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VII - 

dissimular-se a natureza ilícita do ata ou atividade, IX - ser a conduta 

infrativa pratiçada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica 

ou da condição-eultural, social ou echnômica da vitima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. 

Assim, aplica-se À HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LIDA as 

' 
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agravantes dos imcisos [e TV, senão vejamos, conforme se apurou,'a 
reglomada já é reincidedte quando a esse upo de prático; o consumidor 
entrou em contato com n empresa reclomada para comunicar o fato, e 
esta não leve a preocupação em solucionar o problema e nem nas 

possíveis consequências é prejuizos caso não fosse resolvido, 

Pora mensurar o quantum, levamos em consideração, olém das 

circunstâncias nlenconies e ogravantes, conforme dispõe o artigo 28 

do mesmo decreto, a gravidade do prático infrativa, a catensião do dano 
cousado aos consumidores, à vantagem ouferida com q ato infrativo e 
a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

estibelecidos no porúgra(o único do art. 57 da Lei no 8 078, de 1990. 
Assim, orbitromos, inicialmente, a multa em 400 (quatrocentos) 

UFIRCESs, tomando/como fundamento, lolcialmente, Dn falto de 

Informação adequada e claro sobre o resultado da periclo à 

parte contratante do serviço, 

Contudo, levando em consideração o ogruvonte oplicôvel do caso e 

tendo em visto repercussão do dano causado a gama de consumidores 
que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será imulúplicoda 

por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decldo cominar sanção 

pecunlária a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. no valor 
de 1,200 (mil e duzentos) UFIRSCE, por iufração nos artigos, 4º, 

inciso 1, 6º, 1, 1, 39, WH da Lei rº 8.078/90, com fulcro no que dispõe 

o ar.56, inciso 1, cc o wL57, 6 úmeco do CDC, cic à sômuls 0.01 da 

JURDECON, Ressalte-se mnda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade 
Fiscal de Referência do Cenni) corresponde a R$ 2,14257 

Intime-se à demondada pora, dos lermos do art. 41 da Les 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o perco Ihimento 
no prazo de Jô dias um CARA EC Ondas FEDERAL, Agéncia 919 

- ALDEOT, 2 O 086 ou ve desejar pftrecer 

Recurso Administntive no preso de mM (dez) dias, 
Tormando-se definitiva D decisão administrativo, inclvo-se o nome da 
empresa infratoro no Codosiro de Reclamações Fundamentados, com 

publicação no Dinnio da Jusuço. cumprindo-se os demais determinações 
contidas nos orts. 27, 34 e segumtes da Lei Estodual Complementar 20/ 

02 
Não sendo recolhido o volor de multa no prazo de tinto dios, inscreva- 

se seu valor na dívido quva do Estado do Cenrá, pora subsequente 
cobrança executivo, na forma do ar. 79, da Lei Esndual Complementar 

30/2002, 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado com o 

amigo 57 do Decreto nº 218] de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

do presente feito nos demais órgios de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério do Jushça. 
Intime-se 9 infrotora desto decisão odmuustmiva 

Qficie-se à reclamada. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 

Forinleza, 08 de março de 2010. 

Antônio Carlos Azevedo Costa 

Pramotor de Justiço a 3 
2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECISÃO ADMINISTRATIVA N 

Processo Aumlaistrntlvo nº. 0109.024.735-5 

Recinmante: MARIA DO SOCORRO FACÓ PIMENTEL 

Reclomadas: CONSÓRCIO REMAZA NOVATERRA LTDA, 
|- DO RELATÓRIO 

Procedimento adminislrativo iastinurado pela Sra, MARIA DO 
SOCORRO FACÓ PIMENTEL em [oce do reclomoda RERIAZA 

NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. pelo 
fato desta negor-se O restituir o valor pogo durante o tempo de sua 

contribuição enquanto associado. À reclamante alega ter fitmado 

contrato de adesdo ao consórcio com q reclasmoda em outubro de 208. 

Possado algum tempo, e por razões de ordem pessoal, a reclnmante 
leve de deixar de contnbuir com sua poeceln mensal diante do grupo. 

Tentou resolver de forma menos eneroso e resgatar 05 valores devidos, 

mos não logrou àxiio Desta Teia, compareceu 0 este órgão de Proteção 
e Defesa do Consumidor requerendo q restituição unediato dos volares 

pagos a titulo de contribuição do referido tempo. 
Nouficada regularmente, a reclamada apresentou defesa escrito (Ns. 
10-11), atacando o mérito do causo, no alegar que opesar de ler sido 
procedida a extlusão do consorciudo, ainda assim se toma possivel n 

sua porucipação nos sorteios segundo o disposto no Circular BACEN 

3432/2009 e informando, que 'o prupo 1524 (grupo em que a consumido 
encontra-se) estã em andamento 00 11º reunião, com previsão de 

encerramento em 133 (cento e innta é és) meses 

Em audiência marcada para o dia 07,10.2009, 0 porte reclomado não   

compareceu a oudiéncia, porém a parte reclamante não compareceu 

conforme ceriidão lovrada (11.47). O concilindor, ao verso, explicou os 

motivos da remorçação do audiência. 

Em novo dato, [oi reolizado o audiência no dia 17.11.2009, tendo, 05 
partes reclamante ce ceclomado comparecido 4 sessão. O reclamante 

reafirmou os termos da inicial, informando que na formalização do 

contrato sempre foi dito que o volor do carta séria concedido 
imedialamente cpós n ossiantura. Contudo, lol promessa aahou por não 
ser realizar, indicando à consumidom que o anúncio da oferta fo feito 
no Diário do Nordeste no mês de outubro de 2008. À parte reclamado, 
por suo vez, declorou que não havia proposto de “devolução dos valores 
pagou pois em fnce do que dispõe e Lei 11 795/2008 o consumidor, 
ainda que excluído, deverá contiouar a participar dos sorteios e somente 
quondo contemplado é que haoverã o devolução dos volores pogos O 
concilindor Emanuel José Matios Guerra ressaltou ponto intrigante: O 

contrato da consumidora foi feito em outubro de 2008 e q referida les 
somente entrou em vigor em fevereiro de 7009 À consumidora concluiu 

sua posição destacando que em nenhum momento desistiu do consórcio, 
já que 6 rescisão contratual se deu em razão de dolo da reclamodo. 
É o Relotório em síntese, 
WU- DO DIREITO 

O Programa Estudual de Proteção e Delesa do Consumidor - DECON- 
CE, órgão integmnte, pelo Estndo do Ceara, do Sistema Nncional de 
Proteção e De[eso do Consumidor - SNDE, criado no âmbito dos 

Promotoras de Jusliço de Defesa do Consumidor do Estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Político do Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, utribuições e 
atuação adnunistrativa em Loda a área do estndo do Ceará, conleridas 
pelo Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsão nas Constivições Federal é Estadual, Lei 8 078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.191, de 1997, no forma do 

parigrafo ímico do ort 56 do CDC, e no nm. 18, parôgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir a 

motério e oplicar sunções administrativos. 

Anolisando o conteúdo do “Contrrio de Adesão no Consórcio” celebrado 
entre à reclomanie e 9 empresa reclomoda, se verifica em seus traços 

um conteúdo eminentemente garantisto paro a contratada, que 00 caso 
corresponde n reclamado. No entanto, a reclamante, goza de condição 
povilegiada de consumidora, e, portanto, faz juz 4 suas prerrogativas 
(proteção móximo). segundo estabelece o am. 4º, inciso | do CDC: 
Art. 4º A Político Noclonol das Relações de Consumo fem por 

objetlvo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

- respelto à sun dignidade, saúde e sepuronço, o proteção de seus 
Interesses econômicos, a melhoria da sua qualldode de vida, 
bem como a transparêncio e harmooln das relnções de consunio, 

atendidos os sepulnies princípios: 
I- cjmen v Fabia dor n 

mercado de consumo; 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antâmio 

Herman Y. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 
Mormes: 

“O principlo do vulnerabilidade representa a peça fundamental 

no mosaico Juridico que denominamos Direlto do Consumidor. 

É Melto até dizer que o vulnerabldode é o ponto de partida de 

tôda a Teoria Geral dessa nova disciplino Jurídica (...) A 

compreensão do principlo, ussim, É pressuposto pora o correto 

conheclmento-do Direlto do consumidor é para a npllenção da 

tel, de qualquer lel, que se penha o salvaguardar o consumidor”. 

MORAES, Puulo Valério Dal Pal. Código de defesa do 

consumidor: o principio da vulnerabilidade no contrato, na 
publicidade, nas demais práticas comerclals. Porto Alegre: 

Sintesc, 1999. 

Segundo a Lei 8.078/90, o quesso informação é pressuposto de validade 
de qualquer relação que beneficie consumidor e fomecedor, à medida de 

suns prestações. Decorre de princípio basilar, no coso, o princípio da 

transparência, o qual rege o momento pré-contratual. Ou seja, fien 
implicito que bem entes do momento da efetiva prestnção de serviços 
deve-se ler em mente que toda e qualquer mformação sobre sua [nução 
é requisito essencial que Waz segurança jurídica às relações civis. Entende- 
se que nos ocasiões em que este direito não é observado da forma como 

deveria, cobe 20 consumidor hligar diretamente contro 10] fato, já que 
[fere o requisito de veracidade intrinseco numa relação de consumo. 
Consequentemente, tais situações estão imbuidas de oltas doses de 

insegurança jurídica e msotisfação peneraluzado, ginda mais no locante 
Dos contratos de lelefonia aqui questionados. Se constatou que a 

operadom oão estendeu de forma ampla o acesso à informação, portanto, 

não assimilou que: , 
* 
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: - 
IE - a infórmação 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, 

Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques; Antônio 

Herman V. Benjamin e Bruno Miragem com maestria: * 
“Informação dwrante toda a relação de consumo, na formação, 

na execução do contrato e na cobrança: de dividas: O direito à 
informação assêgurado no art. '6º,III, corresponde ao. dever de 

informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e 20, nos arts. 30 
e 31, nos arts. d6 e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar 

informação não se restringe à fase pré- contratual, da, 
publicidáde, práticas comerciais ou oferta ( arts. 

3,31434,65,40,52) , mas inclui o dever de informar através do 

contrato, de informar durante o transcorrer da relação, 

especialmente no momento da cobrança de dívida, ainda mais 
em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

informar é mais do que cumprir com o dever anexo, de 
informação — é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, 

evitando os danos morais € agindo com lealdade( pois é e 

fornecedor que detém a informação) e'bou fé”. (Comentários 
ao Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, 

Antônio-Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed. Ver., 
atual. e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

pág. 159). : 

Após não ter informado, em momente oportuno sobre os: efeitos do 

contrato, a reclamada também se valeu dé prática abusiva, constantes 
previstas no ordenamento consumerista que devem ser vedadas não só 

pelo forte teor de abusividade que trazem em seu bojo, porém também 
por relativizarem a autonomia da vontade do' consumidor, ainda que 

muitas vezes de forma sutil é descompromissada. Nesse caso, a empresa 
reclamada infringiu'o art. 39, incisos Ile V do CDC, ipsis lifteris: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: 

II = récusar 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. 
, . an a e ms 
Sobre o conceito de prática abusiva, Antônio Benjamin assevera que: 

“prática abusiva (lato sensu) é a desconformidade com os 
padrões mercadológicos de boa conduta em. relação ao 

consumidor. São - no dizer irretocáyel de Gabriel A, Stiglitiz - 
“condições irregulares de negociação nas relações de consumo”, 

condições estas que ferem os alicerces da ordem jurídica, seja 

pelo prisma da boa- fé, seja pela ótica di ordem pública e dos 

bons costumes” (Código Brasileiro de Defesa'do Consumidor 
comentado pelos autores do anteprojeto / Antônio Hernam de 

Vasconcellos e Benjamin -Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2001). * 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso .sub oexli, uma 

vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade da 
fômecedora de serviços. Apesar da consumidora não só haver solicitado . 
em momento pretérito a sua exclusão, mas também explicado os motivos 

(hipótese não-obrigatória) diante do grupo, este se manifestou de forma 

negativa à priori, por entender que segundo disposição de lei nº 11.795/ 

2008 (lei a qual se tornou vigente somente em 2009), os consofciados - 
excluidos participariam dos sorteios mesmo após sua exclusão. 

Visivelmente, o grupo exigiu uma vantagem excessiva, vantagem essa 

indicada e resguardada de forma “legal” no contrato de adesão. Verificou- 
sé a incidência da chamada prática abusiva, figura típica que contraria a 

margem de autonomia e estabilidade econômica do consumidor, atuando 
como uma tonsirição da liberdade de estolha do lado vulnerável da 
relação consumerisia. , 

Se observou por parte do reclamado durante o decorrer do processo 

administrativo uma postura esquiva e indiferente no tocante à sua 

«* disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da situação e 
assim, atender o pleito, sem prejuizos para ambas as partes. Ao,não 

atender a tentativa pacífica de resolução concihatória, a fornecedora 

de serviços descumpriu visivelmente determinações do Codigo de Defesa 
(do Consumidor. Diante de tais considerações, não pode o fornecedor de 

“serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de grdem pública e 

interesse social esculpidos pelo legislador consumerista, Apesar disso, 
em momento algum o fomecedor se dispôs a devolver em sua totalidade 

o valor questionado pela consumidora. Em sede de defesa escrita, 

-esclareceu que o valor pago durante o lempo de contribuição seria   

restituído, porém somente após a extinção do grupo, afirmando que a 

consumidora tinha ciência de tal realidade: Na audiência de concihação, 

somente reiterou os argumentos apreseritados anteriormente ao declarar 
que o contrato previa a não-devolução integral do valor pago durante 

o tempo de contribuição, assumindo uma conduta eivada de abusividade. 
De seu mister sakientar que este Órgão de Proteção e Defesa deve 

sempre pautar pela observância estrita do prificípios élencados;no CDC, 
Entretanto,.a fornecedora mesmo tendo ciência de eventual sanção a 

ser aplicada, optou por não assimilar os argumentos acerca do, 

consumidor ou mesmo reconsiderar seu entendimento. Constataram- , 
se sérios vestígios de violação ao direito material da consumidora, logo, 

flagrante se reputa conduta infrativa côntra as relações de consumos. 
Sob tal ótica a empresa deve, notadamente, ser sancionada por cenduta 

infrativa contra as relações de consumo. 
HI — DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 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 de 

.art. 24 daquele decreto. 

Dentre as condições atenuantes; nós termos do Art. 25 deste mesmo 
decreto, enumera-se: 1. - 2 ação do infrator não ter sido fundamental 

para a consecução do fato; II - ser o infrator primário e IIl- ter o, 
infrator adotado as.providências pertinentes paia minimizar ou de” 

imediato reparar os efeitos do ato lesivo. . : 

No caso, a infrator não tem a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art..26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; 1 .- ter o infrator, comprovadamente, cometido 
à prática infrativa para obter vantagens indevidas; II - trazer a prática 
infrativa cônsequências 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 consegiências; 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; VII -. 

dissimularise 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 cu econômica da vítima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. 

Assim, aplica-se à à REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE, 

CONSÓRCIO LTDA. as agravantes dos incisos I e IV; senão, vejamos: 
conforme se constatou em análise neste órgão, tal reclamado já foi 

condenado por práticas infrativas às relações de consumo; o consumidor 
entrou em contato com o grupo para comunicar o fafo, e esta não tevg 

a preocupação em solucionar o problema e nem nas possiveis 
consequências e prejuízos caso não fosse resolvido; a 
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.º 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 590 (quinhentos) 

UFIRCESs, levando em conta o tipo de conduta que deve ser 

combatida concomitante com a não-inserção de cláusulãs dessa 

natureza nos contratos celebrados para esse fim. 
Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 
caso estendo em vista repercussão do dano causado a gama de 

consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pera 

será multiplicada por 3 (três). 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária'a REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIO LTDA. no valor de 1.500 (mil e quinhentos) 
UFIRCES, por infração aosartigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso IN ; Art. 39, 

inciso V da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe o art.56, inciso 

L cíc o art.57, & úrico do CDC, cie a sâmula 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 para, nos termos do art. 41] da Lei 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
ne prazo de JO dios na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 

919- ALDEOTA, cen 23,291-8, OPERAÇÃO 096 ou se desejar oferecer 
Recurso Administrativo no praço de 10 dias.. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-sé o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 
: 4 : 
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publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se:as demais determinações 

contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30 

02. ! 

Não sendo recolhido o vilor de multa-no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subsegiente - 

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

Cumpra- se o disposto no artigo 44"da lei 8.078/90 cominado com o 

“artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério da Justiça. t 
Intime-se a infratofa desta decisão administrativa. o - 

Oficie-se à reclamada. 
Repistre-se. Publique-se, Cumpra-se. . 
Fortaleza, 22 de março de 2010. ' 
Antônio Carlos Azevedo Costa ' º 
Promotor de Justiça - 

2” Promotoria de Defesa do Consumidor -- p 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo nº. 0109.026.684-0 

Reclamante: CARLOS HORÁCIO MOLINA 
Reclamados: J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA. 
E POSITIVO INFORMÁTICA S/A - 

L- DO RELATÓRIO , 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. CARLOS 

HORÁCIO MOLINA em face das reclamadas CENTRO ELÉTRICO 

E POSITIVO INFORMÁTICA S/A com o propósito de obter a 
restituição do valor pago pelo produto defeituoso e que-á época, era 
recêm-adquirido. O reclamante alega ter comprado um computador no 

valor-de R$ 1.437,00 (hum mil e quatrocentos e trinta e. sete reais) 
segundo nota fiscal de nº'492189, porém este apresentou problemas 
em seu [uncionamento e foi enmninhado por diversas vezes à assistência 
técnica conforme ordens de“ serviços 24980, 25724 é 25291. Tentou 
resolver a situação de forma menos onerosa, porém revela que encontrou 
ôbices em sua pretensão por parte das empresas. Desta feita, compareceu 

a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo n solução 

para o seu problema, a saber: a restituição do valor pago pelo produto 

viciado. 

Notificada regularmente em seu endereço, a ceclamada J GONÇALVES 
DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA. se manifestou (fl. 31-32) ao 
declarar que se encontra à disposição para resolver quaisquer problemas 
e-que não detinha ciência do foto antes do envio dá notificação. A 

reclamada POSITIVO INFORMÁTICA S/A também envio defesa escrita 

(1. 37-39) declarando que não houve conduta culposa de sua parte, cita 

artigos do CDC c alega mau-uso por parte do consumidor, requerendo, 
ao término, que seja a reclamação apreciada como insubsistente, 

Em audiência designada para o dia 23.11, 2009, as parte reclamagte e 

reclamada compareceram à sessão conciliatória. O reclamante, 
novamente e dessa vez diante da empresa reclamada, reafirmou os 

termos dn exordial, afirmando que adquiriu'um notebook POSITIVO 
M970 conforme nota fiscal anexada, porém pelo fato deste ler 
apresentado problemas, requereu a imedinta Festituição do vnlor pago 

corrigido monetariamente. A parte reclamada POSITIVO! 
INFORMÁTICA S/A apresentou carta de preposto, defesa escgita, 

  

substabelecimento, procuração c outros documentos, de maneira que”. 

declarou não ter proposta de ncordo uma vez que o produto encontra 

se consertado. A parte reclamada CESUT COMÉRCIO, assistência 

técnica, afirmou que o produto estã consertado e disponível para a 
retirada pelo cliente..A reclamada CENTRO ELÉTRICO apresentou 

carta de preposto, defesi eserita e declarou não ter proposta de acordo 
ag mesmo lempo em gue solicitou a exclusão do pólo passivo da demanda. 

“ Nesse momento, o reclamante, através de seu grocurador, afimmou que 

aceitaria a troca do produto por outro“superior, informando o telefone . 
para contato nº 85 9129-0705. Pelo preposto da reclamada CESUT: 
foi informado o telefone de contato da: POSITIVO, sendo 0300 6447 

500 para que o reclamante repasse sua proposta. Apesar de ter sido 

estimulado o acordo de vontades entré as “Partes, 'este não foi finado. * 
É o Relatório em síniese. - 

H-DO DIREITO o 
- 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, crindo no âmbito das 

, Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceara, 

com 6 fim prévipuo de coordenar a Política do Sistema Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e 

atuação edministrativa em toda a área do estado do Ceará, conferidas   

. pela Lei “Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsão nas Constivições Federal c 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, 13, parágrafo primeiro do * 
Decreto Federal'2181/97, tendo, portanto, competência párn dirimir a 
matéria e aplicar sanções administrativas. : 

-* Analisando inicialmente os fatos delinendores da demanda, se constata 
:ser-mais um caso referenic aos chamados produtos viciados. 

Inicialmente, válido destacar que o adquirente configura-se como 
* consúmidor e como tal, faz juz à Suas prerrogativas (máxima proteção), 

conforme estabélece o art. 4º, inciso 1 do CDC, deve ser acatado o 
seguinte. princípio fundamental: 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consuo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, 9 
respelto à sta dignidade, s saúde e segurança, a proteção de scus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: ' 

I -—reconhecimento dg vulnernhilidnde do consumidor no 
mercado de consumo; 

- Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Herman Y. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 

. Moraes: * 

“O princípio da vulnerabilidade representa a peçá fundamental 
no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 
É lícito até dizer que a vulnerabilidade éo ponto de partida de 

toda n Teorla Geral dessa nova disciplina jurídica (...) À 

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 Pal. Código de defesa do 
consumidor: o princípio da vulnernbilidade no contrato, na 

  

publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

Sintese, 1999. ' . 

O veiculo em questão, bem valioso adquirido pelo ato. valor de R$ 
1.437,00 (hum mil e quatrocentos ce trinta e sete reais) em pouco 
tempo começou a apresentar problemas intermitententes, apesar deste 

ter sido adquirido em pouco tempo, fato que configurou o chamado 
vício de produto (na estrutura interna), conforme se depreende do 

- CDC: 

Art, 18. Os fornecedores de produtos de consumo aturáveis ou 
não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

- qualidade ou quantidade que tornem 

Inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuim 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade , 
com- a indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas.os 

“Em casos de vício de produto, a doutrina é unânime no sentido de 
ressaltar O traço de solidariédade que existe entre os fornecedores, 

conforme nos esclarece a mestra Clâudin Lima Marques em obra 

compartilhada com outros doutrinadores: 

“No sistema do CDC respondem pelo vicio“do produto todos 
aqueles que ajudaram a coloca-lo no mercado, desde o fabricante 

(que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, no 
comerciante (que contratou com 9 consumidor). A cada um 

“ deles "é imputada a responsabilidade pela garantia de, 

qualidade-adequação do produto”. MARQUES, Cláudia Lima; 

“ BENJAMIN, Antônio Herman Y; AIRAGEM, Bruna, 

» Comentários no Código de Defesa do Consumidor: São Paulo: 

Revistn dos Tribunais, 2004, pág. 288. 

Após não ter efetuado os réparos cabíveis em tempo hábil, a reclamada 

também se valeu de práti a abusiva, constantes previstas no 
ordenamento consumerista qué devem ser vedadas-não 'só pelo forte 

teor de abusividade que trazem em seu bojo, mas também por 

- relativizarem à autonomia da vontade do consumidor, ainda que muitas. 
vezes de forma sutil e descompromissada. Nesse caso, a empresa, 
reclamada infringiu o art. 39, inciso 11 Ido CDC, ipsis titeris: 

Art, 39, É vedado ao fornecedor le produtos ou ser vigos, dentre 
“outras práticas abusivas:! + : 

IL recusar atendimento às demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de 

conformidade com os usos e costumes. - 

Convém ressaltar o conceito de práticaabusiva na visão de Ada Peleprini: 

ao Prática abusiva (lato sensu) é a desconformidade com os' 

padrões mercadológicos dc boa conduta em relação ao 
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consumidor. São (.. ) condições, estas que ferém os alicerces da 

ordem jurídica, seja pelo prisma da boa-fé, seja pela” ótica da 

«ordem pública e dos bons costumes(...) as Práticas. abusivas(...) 
muitas vezes, apesar de não, ferirem o requisito da veracidade, , 

carreiam altas doses de imoralidade econômica e opressão. Em 
outros casos, simplesmente dão causa a danos substanciais 

" contra o consumidor. “Manifestam-sê através de uma série de 

atividades, pré e pós-contratuais, assim como propriamente 

contratuais, contra as quais 0, consumidor: não tem defesas, ou, 

se as fem, não se sente habilitado ou'incentivado a éxercê-la. ” 

+ 

GRINOVER, Áda Pelegrini. Códigb de Defesa do Consumidor o 
Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 7º Ed. ; pág 319 

De seu mister tecer considerações sobre o caso stb oculi, uma vez que 

restou caracterizada real ofensa ao direito material do consumidor. 
Segundo o que foi apurado, foi esclarecido e comprovado o problêma 
na estrutura. interna do produto que impossibilitou seu bom 
funcionamento. Logo, é imperioso destacar que tanto 0 estabelêcimento 
comercial quanto à fabricante assumiram uma conduta seriamente 

questionável, pois, aó ter repassado um produto de valor signifi icativo 
para um consumidor mediano, em condições visivelmente questionáveis + 
para uma utilização efetiva não atentaram para o prejuízo pretérito. 

enusado e og prejuízos futuros*que poderiam advir desse contexto. 
Contudo, apesar das reclamadas terem reconhecido o vício na estrutura 

do produto, se-posicionaram de forma negativa ap. pedido de restituição . 
do valor: pago. 1a , - 

Se verificou por parte da reclamada ao longó do processo administrativo 
instaurado uma postura esquiva, protelatória e indiferente no tocante à 

sua disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da situação 
e-assim, atender o pleito inicial, sem prejuizos para ambas às partes. Ao 

não atender a tentativa pacific ca de resolução conciliatória, as empresas 

ora demândadas. descumpriram as determinações do Código de.Defesa 
do Consumidor. - 
Com base nisso, se reputa extremamente oneroso para todo e qualquer 
constnnidor a ser compelido, de forma “antinatural, a arcar com, ônus 

excessiva e indevido quando se entender que o fornecedor desatendeu 
in totum a normatização do microssistema consumerista. Ademais, 

desatendeu princípio fundamental, não. observou direito básico, 

disponibilizaram o produto viciado para o consumidor-reclamante e . 

por fim, utilizaram de prática abusivá: duíante considerável lápão de 
tempo. Pior, não teriam sequer se manifestado caso o reclamante, num 
ato.de motivação e esperança, solicitasse a tutela, deste: Órgão de: 
Proteção e Defesa em momento oportuno. 

Diante de tais fatos, não pode o fomecedor de bens ignorar as normas 
de ordem pública a interesse social esculpidas pelo legislador 
consumerista, especialmente quando se entender que os mesmos foram 

pautados pela superioridade do interesse econômico, afastando-se assim 
da boa-fé objetiva que deveria ter prevalecido. Apesar de ciente de 
eventual sanção-a ser aplicada, a reclamada não tentou remediar a 

situação que se originou em decorrência de erro grave ou mesmo, | 
assimilar quaisquer argumentos favoráveis ao consumidor. Concluiram- 
se como sérios ós vestígios de violação aó direito material do consumidor, 
logo, flagrante-se 'reputa a conduta infrativa contra às relações de 
consumos. Deve, notadamente, ser sancionada por conduta infrativa 

grave contra as relações de consumo, ocasião em que serão utilizados os 
critérios definidos em lei para aplicação da penalidade devida, 

HI — DA DECISÃO ni 4 

“De acordo com .o Decreto 2.]81/97, para a aplicação da penalidade, 

) 

deverão ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias * 
atenuantes.e agravantes; eos antecedentes do infrator, nos termos dó 

art. 24 daquele decreto. : 
Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 déste mesmo 
decreto, enumera- se: l-a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; UH - ser. 0 iliifrator primário e IIl- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo. id 

No caso, as infratoras não têm a favor de si nenhuma atenuante. - 

, Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em . 

referência dispõe, no seu art, 26, que se constimem agravantes: 1 - ser 

.O infrator reincidente; H - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; LI - trazer à prática 
infrativa conseglências 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 consegiiências; 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 fisica, mental ou sensorial, interditadas ou não; VII - 

dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

-infrativa «praticada dproveitando-se o infrator de grave crise econômica * 
; ou da condição cultural, sociãl ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

* Intime-se a demandada pará, 

, 

«ocasião de calamidade, ros . 

Assim, aplicam- se à CENTRO ELÉTRICO E POSITIVO 
INFORMÁTICA S/A. as agravante do inciso IVÍ senão, vejamos; o 
consumidor entrou em contato com a empresa reclamada para comunicar 
à fato, e esta não teve a preocupação em solucionar o problema e nem 
nas possíveis consequências e prejuizos caso não fosse. resolvido. 
Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 
circunstâncias atenuantes e agravantes, "conforme dispõe o artigo 28 

dó mesmo decreto, a. bravidade da prática infrativa, a extênsão do dano 
causado aos consumidores, a vahtagem 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. 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 800 (oitocentos) 
| UFIRCES, levando, inicialmente, em consideração o valor do 

“bem, 

Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 

tendo em vista repercussão do dano causado, a gama de consumidores 

* que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será multiplicada 

por 2 (dois). + 

DIANTE'DE TODO O EXPOSTO, decido cominar “sanção 

+ pecuniária a J GONÇALVES DOS SANTOS, FILHO E-CIA LTDA. 
E POSITIVO INFORMÁTICA S/A no valor de 1.600 Gui e 
seiscentos) UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso 

* HI, 18, inciso Il e 39, inciso II da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que 

dispõe o art.56, inciso 1, c/c o art.57, & único do CDC, cie-a súmula n.01 * 
da JURDECON. Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade + 

Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 
nos termos do art. 4] da Lei ' 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento , 

no prazo de FO-dins na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 
919- ALDEOTA, cien" 23,291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar oferecer * 

Recurso Administrativo no praço de JO fidez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

empresa infratóra no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação nó Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações 
+ contidas nos arts. 27, 34 e seguintés da Lei Esindual Complementar 304 

02. . “e 
Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias; inscreva- 

"se seu valor ua divida ativa do Estado do Ceará, para subsegilente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, dá Lei Estadual Complementar 

30/2002. 
Cumpra-se o dispesto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado com o 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciêntia, .. 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 
o DPDC do Ministério da Justiça. 

Intimem-se as infratoras desta decisão administrativa. 

Oficiem-se às reclamadas. é v , 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, . 4 

Fortaleza,-26 de março de 2010: - - 
Antônio Carlos Azevedo Costa 

Promotor de Justiça ' 

2" Promotoria de Defesa do Consumidor 

  

- DECISÃO ADMINISTRATIVA ! 
Processo Administrativo nº. 0109.027.174-9 
Reclamante: MARLENE SARAIVA DE SOUSA LUCENA 

Reclimado: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA 
* [= DO RELATÓRIO - ' 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sra. MARLENE 

SARAIVA DE SOUSA LUCENA, em face da empresa de telefonia 
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES-S.A pelo fato desta 
negar-se cancelar: as ligações não-reconhecidas em sua fatura com . 

vencimento em 10.09.2009, as quais contesta com veemência. O . 

reclamante alegou, inicialmente, a titularidade do acesso 85 999] 2645, 
, Telatando que ao receber à fatura reteyente ao mês de agosto, observou 

a desconhecida cobrança de ligações pára o número Ol) 7144 1212, o. 
qual, apés ter sido informada, corresponde ao Portal Record. 
Imediatamente, estabeleceu contato com a operadora para informar 

sobre o ocorrido bem tomo tentar: resolver o problema, porém 

encontrou óbices em sua pretetisão reparadora. Desta feita; compareceu 

a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo a solução 
para o seu problema, a saber: esclarecimentos acerca do fato e o 

cancelamento da cobrança derivada de ligação desconhecida, 
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Noufiçada regularmente, a reclamada contestou o feito (11. 09-17), » 

argumentando, em sintese, que a ligação foi eleuvomente gerado pelo 

número do reclamante, pora depois salientar que exeste um contrata 
entre s partes e que o principuo do Pacia Suni Servado deve ser observado 
e no final, pede a improcedêngin do reclmnação. 

Em nudiêncio designada paro o dia 01.12.2005, os partes reclamante e 
reclamada compareceram o presente sessão concilintório, A reclomante 

novamente reafirmou os termos da exordial, informando que na fatura 

com vencimento de 10.09.2009 constou à cobrança de umo ligação 
estranho paro o número 011 71: 1212 e requereu dionle da reclamado, 

o reajuste da fatura após o concelamento da cobrança proveniente de 

ligação desconhecida A parte reclamada, entretanto, não propôs nenhum 
acordo, porém mostrou-se oberia n possivel composição amigável, 

pedindo que a reclamante oferta nlguma proposto. Nesse momento, q 
concilindora Potrícia Lopes Arogão sugenu que acordassem nos seguintes 
termos: que a reclnsnado excluo os ligações para o ntunero OI1 7144 
1212 jmumene com 6 ICMSS decorrente e desse modo, fature apenas 

a prestação do serviço do periodo de 19.07.2009 a 18.08.2009, 
ajustando o volor da cobronça paro R$ 415,73 (quatrocentos e quinze 

renis e selento e trés centavos) para R$ 128,63 (cento e vinte e oito 

tems e sessegio e mês centavos), cuja equação poderá se descrever do 
seguinte forma: R$ 415,73 - R$ 226,07 (duzentos e vinte c seus reais 

e sete contovos) que corresponde às ligações contestados — 61,03 
(sessenta e um reais e Irês centavos) valor do TCMS dos ligações 
questionadas, o que sigaificonia Do importe de R$ 128,33. Após ter 
escutado fais lLermos, a reclamante declarou que não se opõe ao 
pagomento do total de Ínio devido, dando-se por satisfeita censo o 
reclamada aceita a proposta da concilindorn, de maneira que pediu 

lambém o cancelamento do plano Light 33.4 parte reclamada solicitou 
um prozo, para que possa se pronunciar sobre a proposto feita pela 
concilindoro Dimote de tois circunstâncias, o Selgr de Conciliação 

considerou ser necessário v reolização de nova audiência. 
Em nova audiência, realizodo no doto de: 18.01.2010, novomente 

compareceram as partes reclamante e reclomada. A parte reclomoda se 

pronunciou no sentido de afirmor que a informação repassodo pelo 
empresa fei o de que o linha do reclamante continua ativo, o despeito do 
pedido de cancelamento realizado pela reclamante 09 audiência anterior. 
Nesse momento, o reclamante declarou que o linho estava bloqueada hã 
meses, logo, não entendendo a informação passado pelo preposto da 

empresa reclamada de que a linho continua ativada, principalmente 
pelo foto de já haver solicitado o cnncelamento. Também informou 
que recebeu n ligação da empreso reclamada para a quitação do débito 
no valor de R$ 202,06 (duzentos e dois reais e seis centavos) e no 

questionar a que se referia o volor que ultrapassava 0 valor que ficora 

estabelecido em audiência passado, foi informada de que se deviam as 
contas peradas após o blogueio do telefone, Ínto que não concorda. A 
reclamante afirmou que iria procuror novamente a empresa paro 
negociar o valor proposlo pro pogamento A parte reclamado 
ncrescentou que os contas bloguendas e oho cancelados continuam 

gerando faturas com o valor minimo do plano coniraindo. resposta 
defimtiva por parte da empresa À parte ceclomonte registrou em 
audiência que entrou em contato com o reclamado antes da audiência « 

solicitou a transferêmcio da linha em questão para o então. Apesar de 2 

(duos) tentativas que visaram 2 composição omigável de ncordo, este 

não foi firmado, 
É o Relatório em sintese. 

1 - DO DIRELO 
O Programa Estodual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON- 
CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará. do Sistema Nacional de 
Proteção «e Defesa do Consumidor - SNDC, crindo no âmbilo dos 

Promotonos de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

com o fim precipuo de coordenar a Política do Sistema Estodunl de 
Proteção e Delesa do Consumidor, com competência, atribuições e 
atunção administrativa em toda n área do estado do Ceará, conferidas 

pela Lei Esindual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsão nos Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreio Federal 2.181, de 1997, no forma do 

pomigmfo ônico do art. 56 do CDC, e no am. 18, parúgmio primeiro do 

Decreto Federal 218147, tendo, portanto, competência para dirimir a 
malténa e aplicar sanções administrativos “ 
Ao analisar 65 aulos do processo odministranvo aqui formulado, se 

percebo ser mais um enso de problemas na prestação dos serviços 
relacionados às operadoras de telefonio móvel. Preliminarmente, 
cumpre ressaltar que 0 reclamante goza de cóndição privilegiada de 
consumidor, e, portanto, foz juz à suas prerrogativas (proteção mbuma) 

quanto lodo tipo de operação tida como duvidosa, logo, mais especial 
e diferenciado deverá ser o seu trolamento, segundo estabelece o or. «Fº, 

inciso | do CDC:   

Art. 4º A Polítlea Naclona] dos Reloções de Consumo tcm por 

objetivo o atendimento dus necessidudes dos consumitores, o 

respelto à sua dignidade, saúde c segurança, n proteção de seus 

Interesses cconômicos, n melhoria da sua qualidade dk vida, 

bem como a tronsporéncia e bormonta cdas relações de consomo, 

atendidos os segulntes princípios: 

1 - onhec vulnerabbildnde « d [1 

mercado de consumos 
Acerco da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 
Hermon V. Benjamin ao prefacior o livro de Paulo Volério Dol Poi 

Morves: 

“O princípio dn vulnerabilidade representa a peça fundomental 
no mosalco Juridico que denoinlbamos Direlto do Consumldor. 

É Jelto até dizer que o vulnerabilidade é o ponto de parildo de 

toda u Teorla Gerol dessa nova disciplina juridico (...) À 
compreensão do princípio, nssim, é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para q aplicação da 

Jet, de qualquer Lei, que se ponha o salvoguardar o consumidor”. 

NORAES, Poulo Valério Dal Tal. Código de defesa do 

consumidor: ,o principlo da vulnerabllidode no contrato, no 

publicidade, ans demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

Sintese, 1999. 
Da mesma fonna, a opemdora de telefonia não observou um direito 

básico que torno fundamento) a fruição e reguloção do serviço de 
telecomunicações, desde o mois simples oté o mais complexo. Segundo 

a Lei 8.078/90, o quesito informação é pressuposto de validade de 

qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de 
suas presinções. Decorre de principio basilar, no coso, o princípio da 
tonsparência, o qtal rege o momento pré-contratuol (início da oferta). 
Seguindo tal reciocimo, torna-se implicio que bem antes do momento 
do efetivo contratação do serviço deve-se ler em mente que qualquer 
informação sobre o natureza daquele serviço que está sendo contratado, 

se configurando como requisito essencial que triz segurança juridico ás 
* relnções civis. Entende-se que nas oensiões em que este direito não é 

observado da forma como deveria, cabe 00 consumidor, ou sejo, à parte 
contratante, Ninigar diretamente contra tal foto, já que fere o requisito 
de veracidade intrínseco numa reloção de consumo. Consequentemente, 

tais situações estão imbuidos de altas doses de insegurança jurídica c 
insatisfação generalizado, ninda mais no iocante nos contratás de adesão, 

cuja notureza deve sempre ser observado, sob nsco do contmtante não 

ser prejudicado em momento posterior. Ao não estender de forma mais 
propogada o dsreito de informação pora o conirmiante e elucidar a 

ongem de determinadas ligações desconhecidas, a contratada inlringiu 

b art, 6º, inciso LI do CDC: 

Art. 6º São dlreltes básicos do consumidort 

  

Hi-=n Informação adequada e clara sohre os diferentes prontos 

ec serviços, com especiflcoção correio de quantidace, 

enrncierisilens, composição, qualjunde e preço, hem como sohre 

Mu as tem: 

Civel é o julgamento do Tnbunal de Justiça de Moto Grosso do Sul, do 
qual transcrevemos trecho do acórdão, sn verbis: 
“Nos termos do art. 6º, III do CDC, é direito básico do 

consumidor a Informação correta do preço, discriminadomente, 
quando o mesmo é composto de vúrios Itens, enbendo ns 

empresas se adaptarem 004 preceitos do CDC, dofondo-se de 

tecnologia que possibilita emitir os motas fiscais de consumo 
discriminando os volores de tarifos ou serviços cobrados em 

toda e qualquer relnçho de consumo, não se Justificondo o 

recusa. (Ap. Clv. 39.772-1, TJMS, relator Des. Nelson Mendes 

Fontourn, de 23/03/1995 (Revista do Consumidor nº 41, elt. p. 

232/2133) . 
Reforçando o argumento da boa-fé nos reluções de consumo, q mestre 
Humberto Theodoro Júnior assevera. 
“A boa-Fé objetiva não é outra coisa senão o velho principlo dn 
lenlinde contratunt com nova roupapem. Assim pode-se dizer 

que a boa-fé como princípio de comportamento contratual 

objetvo “não odmite condutas que controricm o mondomento 
de nplr com lenldode e correção, pols assim se estorá o otlnglr 
a função social que lhe é cometida” ”. (Dlreltos do Consumidor/ 

Humberto Theodoro Junior — 6. ed. Ver, otual, ampl. - Rlo de 
Janeiro: Edlioro Forense, 2009, pop. 24). , 

Por fim, restou caraclenzado de forma incisiva a utlização de prôlica 
obustva, pois o operndora de telefonio não oportunizou no consumidor 
o disposição dos créditos que mesmo terid direto em momento pretérito, 

e não o fez Optou por limitar-se a ressaltar à legalidode dos cobranças, 
sem nada se manifestar sobre q proposto levantada pela concilindora 
deste órgão. Essa é umo das práticas abusivos contidas no rol do artigo 
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. 39, conhecidas pela capacidade de cercear o direito material dô 

consumidor ou mesmo, viciar a autonomia da vontade da parte vulnérável . 
da relação, ainda que muitas vezes de fonmá. sutil e descompromissada 
aos olhos deshtentos da coletividade. Nesse caso, a empresa «reclamada 

infringiu o art.;39, inciso V do CDC, ipsis. Jitteris: 
.Art.39. É vedado ao fornecedor de pródutos ou gerviçós, dentre 

outras práticas abusivas; 
V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sub oculi, uma . 
vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade da 
empresa de telefonia reclamada. Segundo o que foi apurado, o ceclâmante- 

recebeu em sua fatura com vencimento de 10,09.2009 a inserção de ' 
uma ligação estranha à sua pessoa, ligação que afirma de forma cabal 

não ter realizado. Depois de ter entrado em contalo com a empresa 

para saber-o que havia ocorrido, obleve a simples afirmação de que a 
cobrança era “devida”, apesar da empresa não ter adenirado"a fundo 

acerca da“origem e da natureza da ligação para o número Q11 7144 
1212 (Portal-Retord), pontos extrémamente questionáveis para uma 

empresa de sua magnitude e porte majestoso: 
Denota-se dos autos que a operadora de telefonia: figurou cômio a maior 

  

* responsável pelo infortúnio do consumidor, járque cabe-a sua pessoa, 

e 

dentre outros, O dever de “oferecer a este um serviço seguro, com direito 

a uma informação acerca e todos as ligações que venha a efetuar 
enquanto usuário de seu - "serviço telefônico, hipótese não 'confipinado - 

pelo caso concreto, A empresa reclamada, ao invés de ter tentado 
considerar os argumentos do consumidor e reconhecer sua conduta 

errônca até aquele momento e procedência da reclamação, ainda assim 

optou por 'sustentar até o último momento da sessão conciliatória que, 
as cobranças eram legitimas. É importante. destacar e trazer à tona que 

o papel das empresas também é o-de fomentar a ordem econômica e 

estender os seus serviços à gamá de consumidores que deles esperam e 

dependem, Jogo, devem obrigatoriamente dispor de entendimentos e 
posicionamentos que às façam perceber que muitas vezes ocorrem 
erros procedimentais, sistêmicos qu mesmo humanos, fato notoriamente 

visivel no presente contéxto. Dessa forma, é É extremamente oneroso : 

para todo e qualquer consumidor a ser compelido, de forma antinatural, 
a arcar com obrigação indevida quando se verificar qué o fornecedor 

não atentou para os limites de sua responsabilidade na prestação dó 
serviço. Não obstante, tal inobservância" fomenta diariamente uma” 
afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, basilares do 

ordenamento jurídico e principalmente, das relações de consumo. 
Ademais, também pecou pela infringência, legal dos dispositivos 
normativos da Lei 8. 078.90, já que não -só desconsiderou a vulnerabilidade 
do consumidor de forma desmedida, mas também não, zelou pela correto 

repasse do acesso à informação e por fim, incidiu em prática abusiva. 
Tais práticas infrativas foram consideradas Bravas, já que em momento , 
nlgum houve um respeito à normatização estabelecida pelo iegislador - 

ordinário do CDC. 
Conforme se vê por parte da reclamada ao longo do processo 

administrativo instaurado a todo tempo houve a prevalência de uma, 
postura esquivar e indiferente no tocante. à sua disponibilidade em firmar, 
entendimento razoável aterca da situação e assim, atender o pleito, 
sem prejuízos: para ambas as partes, principalmente para si, Ao não - 
atender a. tentativa pacífica de resolução conciliatória, à fornecedora 

de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
do Consumidor e não considerou sêquer haver sido responsável pelos 

fatos que acarretaram no dano do consumidor. Diante de tais 

considerações, não- pode o [fornecedor de serviços ignorar , 
. aleatoriamente, os dispositivos-de ordem pública e, interesse social 

E esculpidos pelo legislador consumerista, Este Órgão te Proteção e Defesa 

Eq 

deve sempre páular pela estrita observância dos princípios esculpidos, 
no microssistema cosumerista, a exemplo daquele que reconhece a « 

vulserabilidade do consumidor e daquele que prima pela responsabilidade 
do fornêcedor de serviços quando for verificada falha na prestação do 
serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de ciente de 

eventual sanção a ser aplicada, a operadora de telefonia reclamada não 

quis assimilar os argumentos da consumidora ou mesmo reconsiderar 
seu entendimento. Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito , 
material da consumidora, logo, Magrante se Teputa conduta infrativa * 

contra “as relações de consumos, “Deve a instituição bancária, 
notadamente, ser sancionada por conduta infrativa contra as-relações . 
de consumo. ato 5 

II - DA DECISÃO 
* De acordo com o Decreto 2.181/97, para a aplicação da penalidade; 
deverão ser considerados os seguintes aspectos: às circunstâncias 

ntenuantes € agravantes; e 08 antecedentes do infrator, nos termos do 
1 

art, 24 4 daquele, decreto. . «   

r 
w 

” Dentre as condições-atenuantes,. nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - à ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; IH - ser o infrator primário e III- ter o 

“infrator adotado as providências pertinentes pára minimizar ou de - 

imedinto-reparar os efeitos do ato lesivo, ' 

No caso, 'a infratora não tem a favor de si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termós o Decreto em 
referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes; 1 - ser 

o infrator reincidente, II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazerta prática 

“infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providências para evitãr ou mitigar suas consequências; V - ter o infintor | 
“agido com dolo; VI - ocasionir a prática infrativa dano coletivo ou ter 

caráter repetitivo: VII - ter à prática infrativa, ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos:ou de pessoas portadoras 

de deficiência fisica; “mental ou sensorial, interditadas ou não; VIII - 

dissimular-se a natureza licita do ato ou atividade; IX - ser a condutã 

infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica 
ou da condição cultural; social ou econômica da vitima, ou; ainda, por | 
ocasião de cnlamidade. 
Assim, aplica-se so TIM NORDESTE TELECOMÚNICAÇÕES SA 

as àpravantes dos incisos le TV; senão, vejamos: conforme se constatou 

em análise neste órgão, tal reclamada já foi condenada por práticas 

infrativas às relações de consêmo; q consumidor entrou em contato 
com a operadora para comunicar o fato, e esta não teve a preocupação 
em solucionar o problema e nem nas possíveis consequências e prejuizos 
caso não fosse resolvido; ' 
Para mensurar o quantum; levamos em consideração, além das - 

circunstâncias atenuantes e agravintes, conforme dispõe o artigo 28 

do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, à extensão do” dano * 

Neausado aos consumidores, a vantagém auferida com o ato infrativo e 
. a condição econômica do infrator, respeitados 05 parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único db art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

“Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1000 (mil) UFIRCES, 

levando em consideração as Inúmeras situações repetitivas que 
se originam diariamente a esse respeito nos inúmeros órgãos 
de defesa do consumidor e falta de tratofatendimento 
diferenciado e adequado das empresas para com o consumidor, 

Contudo, levando em consideração às duas agravantes aplicáveis ao, 

caso e tendo em “vista repercussão do dano causado a gamã de 

“consumidores que se recônhecem como vitimás desshs práticas, a pena 
será multiplicada por 3 (três). : 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,; decido cominar sanção 

pecuniária à à TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A no 
valor de 3.000 (três mil) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, 

-ineiso 1, 6º, inciso TI e.39, inciso Vjda Léi nº 8.078/90, com fulero no 
" que dispõe o art.56, intiso ], c/co art.57, 8 único do CDC, ele 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 para, nos termos do art. 41 da Lei 

Complementar nº 30,-de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
na prazo de 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência   

- 919- ALDEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar aferecer 
Recurso Administrativo dentro do prazo de 10 flez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

empresa infiatora no Cadastro de Reclamações. Fundamentadas, com 

publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações 

tontidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30 * 
02. , hd . 

Não sendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu yalor na divida ativa do Estado do Ceará, para subsegiente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002, o 
Cumpra-se o disposto no artigo 44 da fei 8.078/90 cominado com o 

atigo 57 do Decreto nº 218] de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
do presente feito aos demais órgios de Defesa do Consumidor, inclusive , 

9 DPDC do Ministério 'da Justiça. - 
Intime-se a infratora desta decisão admitiistrativa, 

* Oficio-se à reclamada. ' 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. ' : . 

Fortaleza, 01 -de março de 2010, fo. . 

Antônio Carlos Azevedo Costa o ' 

Promotor “de Justiça , 

2* Promotoria de Defesa do Consumidor to 
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Processo Administrativo nº. 0109,027,655-7 
Reclamante: JOÃO ALUÍZIO DE OLIVEIRA PRETO 
Reclnmado: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A 

- EL 

Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. JOÃO ALUÍZIO 

DE OLIVEIRA PRETO em [ace do empresa de telefonia TIM 
NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A pelo fnio desta negar-se 
o restituir os valores pagos o titulo de recarga de crédito que não Foram 

consumidas. O reclamante alegou, inicialmente, possuir a titularidade 

do serviço da refenida empresa otrovés do ncesso móvel 85 9912 4840. 
Depois de certo tempo. observou que as recargas de créditos os quais 
fozia não estavam sendo creditados em suo linho. Imediolamente, 

estobeleceu conloto com a operndora paro relotnr o ocorrido e resolver 

o problema, porém encontrou óbices em sua pretensão reparadora. 
Desto feita, comporeceu a este órgio de Proteção e DeTeso do 

Consumidor requerendo a solução para o seu problema, o saber: 
esclarecimentos acerca de tais fotos e & restituição em dobro do valor 

pago de forma indevida. 

Nouficada regularmente, o reclamada opresentou defesa escnta (1 22 
26), no sentido de que: houve uma apuração*em seu sistema de 
informações e foi venheado que não subsistia qualquer razão às 
argumentações E aos pleitos formulados pelo reclamante em sua peça 
já que conforme telas de consumo anexadas à presente se consintou que 

o reclomante é usuáno regular des serviços de sons, SMS unidas e de 
internci acessada o portir de sua estação mável (TIM, CONNECT 

FAST E TIM WAP FAST). 
Em audiência designada porn o dia 08.12.2009, as partes reclamante € 

reclamada compareceram a presente sessão concilintôria. A reclamante 
novomente reafirmou os termos do iniciol, declarando que tem feito 
recarga de créditos em seu aparelho celular, conforme comprovante de 
recorga anesodo, datado" de 18/08/2009, porem os.créditos nãa 
entrarom, Tombém informou que tal [ato ocorreu ouiras vezes, 
contabihzando um prejuizo de R$ 60,00 (sessenta reais) Do inesmo 

tempo em declarou que entrou em contato com q operadora atrovés de 
guichê no centro da cidade, porém nada foi resolvido, Novamente e * 

dessa vez diante da reclamada, solicitou a restituição em dobro dos 
valores gastos com us recargas que não Jormm credundas em sua linha. 

A parte reclomada, oiovés de sun prepósia Conto Soares Nacimento, 

declarou que não havin proposto de ncordo, somente resterando os 

térmos da contestação apresentada. Apesar de ler sido estimulado no- 
máximo ao acordo de vontades, este não fos firmado. 

É o Relntório em sintese 
H- nO EITO 

OP ma Esindual de Proreção e Defesa do Consumidar - DECON- 

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, crindo no âmbito das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 
com o fin precipuo de coordenar o Polínco do Sistema Estadual de 
Proteção e De[eso do Consumidor, com competêncin, atnbuições e 
atuação administrativo cm todo à área do esindo do Ceará, conferidos 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsão nas Consiuições Federnl e Estadual, Les 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 7.181, de 1997, no forma do 

parágrafo único do on. 56 do CDC, e no en. 18, pamgrafo prveiro do 

Decreto Federol 2181/97, lendo, porienio, competêncin para dirimir o 
matéria c aplicar sanções odministrativas, intrinsecos os funções 
ministeriais. 

Ao analisar os nulos do processo adininistrativo aqui formulado, se 

percebe ser mais um caso [reqõente de, problemas nn prestação dos 
serviços relnoronados às operadoras de telefonia movel. 

Preliminormente, cumpre ressaltar que o reclamonte goza de condição 
privilegiada de consumidor, e, portanto, foz juz à suas prerrogativas 
(proteção móxima) quanto todo tipo de operação tida como“duvidosa, 
logo, mais especial e diferenciado deverã ser o seu tratamento, seguado 
estabelece o art 4º, inciso | do CDC: 
Art. 4º A Político Noclonol das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento dos necessidades dos consumidores, 0 

respelto à sua dignidade, snúde e segurança, a proteção de seus 

Interesses cconômicos, a imelborio da sua qualidade de vldn, 

bem como o transparência e hormonin das reloções de consumo, 
utendidos os seguintes principlos: 

à - reconhecimento dn gulnerabIHence do consumilor no 

mependo (le consumo; 

Acerca da consideração do vulncrabilidade nos esclarece Antônio 
Herman V. Benjamin so prefaciar o livro de Poulo Volério Dal Pai 

Mornes: 

  

    

a)
 

  
“OQ principio do vulnerabilidade representa a peço fundomentol, 
no mosuleo jurídico que denominomos Direito do Consumidor. 
É Ielto até dize? que o vulnerabilidade é o ponto de parilhla de 

toda n Teorln Geral dessa nova disciplina juridica (...) À 
compreensão do principio, nssim, É pressuposto paro o correto 

conhecimento do Direito do consumidor c para a aplicação da 

led, de qualquer lel, que se ponha o salvoguordar o consumidor”. 
MORAES, Poulo Valério Dal Pol. Código de defeso do 

consumidor: o principio da vulnerabilidade no controte, no 
publicidode, nos demais práticas comerclols. Porto Alegre: 
Sintese, 1999. 1 ' 

Do mesma forma, a operadora de telefonia não observou um direito 
básico que torno fundamental o fruição e regulação do serviço de 

telecomunienções, desde o mais simples nté o mais complexo, Segundo 

n Lei 8.07890, o quesito proteção ampla é pressuposto de volidade de 
qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de 
suos prestações. Decorre de princípio basilar, no caso, q, princípio da 
boa-fê objetuvo na reloção de consumo, o qual rege o momento pré- 

contmtual (inicio da oferta). Seguindo tal mciocinio, torna-se implícito 
que bem antes do momento do efetiva contratação do serviço deve-se 
terem meote que qualquer oplicação de método comercial coercitivo 
ou uulização de prática nbusiva deverá ser vedada e seri estendido o 
dueto du proteção, se configurando como requisito essencial que troz 
segurança judídien às relações civis. Entende-se que nos ocasiões em que 

este direiro não é observado da fenno como deveria, cobe 00 consumidor, 
ou sejo, 0 porte contratante, fitigor diretomente comrn tol foto, já que 

fere o requisito de veracidade intrinseco numa relação de consumo. 

Consequentemente, tais situações estão imbuidas de altos doses de 
insegurança juridico e insatisfação generalizado, ainda mass Ro loconte 

nos serviços de telefonia, cuja fruição muitos vezes se dá de forma 

aleatório e sem qualquer upo de segurança. Ao ler se valido de condutn 
abusiva durante O transcorrer do processo administrativo, a empresa 
reclamado infringiu o urt 6º, inciso IV do CDC: 
Art, 6º Sho direltos básicos do consumidor: 

  

O em onfra sa g nhuslvn, méindos 

tivos ou tro práticas 

mpo d rodotos 

serviços, 

Reforçando o argumento da boa-lé nos relações de SOnSUMO, o mestre 
Humbery Theodoro Júnior assevern: 
“A boa-fé'obJcilva não é outra colsn senão o velho principio do 
lealdade contratual com novo roupapem. Assim pode-se dizer 

que n boa-fé como principlo de comportamento contratual 
objetivo “não omite condutas que contráriem o mondamento 
de nglr com lenhinde e correção, pols assim se estará o atingir 
a [anção soclal que lhe é cometldn” ”. (Direitos do Consumluor/ 

Humberto Thcodoro Júnior — 6. ed. Ver. ofun). e ompl. — Rio ue 

Jonciro: Editora Forense, 2009, pog. 24). 

Por fim, restou caraclenzodn de forma incisiva o utilização de prática 
obusiva, variáveis previstas c vedados pelo legislador pela grande 
enpacidade de cerceor o direito materia! do consumidor, ou mesmo, 
viciar a autonomia da vontade da pane vulnemvel do relação, ainda que 

muitas vezes de formo sutil e descompromissado nos olhos desatentos 
da colerividade. Nesse coso, 0 empreso reclamada infiingiv o art. 39, 

incisos 11 c VW do CDC, ipsus tutoris. 

Art, 39. É vedado 90 fornecedor de produios ou serviços, dentre 
outros práticos obuslvas: 

HE — recusar atendimento às demondos dos consumidores, no 

esota medido de suus disponibilidades de estoque e, alndo, de 

conformidade com os usos c costumes: 
W — eslglr do consumidor vonihgem man!festamento excessivo. 

Interessante se foz tecer algumos considerações no caso sub ocnit, uma 

vez que existem fortes elementos que tipificam o responsabilidade da 
empresa de telefonia reclomodo. Segundo o que foi opurndo, o reclomante 

era usuária do serviço de telefonin mediante 0 ulilzação de linha pre- 
ragn, modahdade em que upás o uso dos entditos é necessário se insen- 
tos novamente Em nma dessos ocasiões, notou que após o pagamento 

do valor referente à recorgo, os créditos não foram inseridos em sua 

linha. Logo, o consumidor começou a observar que estava hovendo 

descompasso de informações tendo em vista que após 0 secorpó ser 
efequada, os créditos correspondentes não eram inseridos pela reclonado, 
Entrou em contato com a operadora paro entander o motivo da não- 

mserção dos crédilos, ocasião em que não conseguiu obier os 

esclarecimentos considerados devidos. Por outro lado, o empresa 

reclamada não considerou em momento algum esthbelecer contato 

com o intuito de ioformor algum posicionamento sobre a questão. 
Denotn-se dos nutos que a operadora de telefonia figurou como a maior 

+ 
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Tesponsável pelo infortúnio do consumidor, já que cabe a sua pessoa, 
dentre outros, o dever de oferecer um serviço seguro e sem qualquer 

espécie de falhas grosseiras as quais venham acarretar dano para 6 

consumidor. A empresa reclamada, ao, invês-de ter tentado considerar 

os argumentos do consumidor, ainda assim optou por não realizar. o 
acotdo de vontade que pudesse seria deveras proveitoso para ambas as 

partes. É importante 'destacar'e trazer â tona que o papel das grandes 

empresas também é o de fomentar a ordem econômiba e estender os 

seus serviços à gama de consumidores” que deles esperam e dependem, 

logo, “devem obrigatoriamente dispor de entendimentos e 

posicionamentos que as façam perceber que muitas vezes ocorrem 

falhas procedimentais, sistêmicas ou mesmo humanas. Dessa” forma, é 

extremamente oneroso para todo e qualquer consumidor ser compelido, 

de forma antinatural, a arcar com obrigação indevida quando se verificar 

queo fomecedor. não atentou para os limites de sua responsabilidade na 

prestação do serviço. Não obstante, tal inobservância. fomenta 

diariamente uma afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, 

basilares do ordenamento jurídico e principalmente, das relações de. . 

consumo. .. . 
Ademais, também | pecou pela infringência legal dos dispositivos 

normativos da Lei 8. 078. 90, já que não'só desconsiderou a vulnerabilidade " 

do consumidor de forma desmedida, mas também não zelouçpela 

manifestação do direito à ampla proteção e por fim, incidiu em práticas 
abusivas; Tais práticas infrativas foram consideradas graves, já que em” 

momento algum houve um respeito à normatização estabelecida pelo 

legislador ordinário do'CDC. A operadora de telefonia responde 

vbjetivamente pelos erros na prestação dos serviços, não devendo ser 

compróvado quaisquer contornos de culpa, entendimento reiterado dos 

doutrinadores a esse respeito. - 

Conforme se vê por pafte do rechimada ao longo do, processo 

administrativo instaurado a todo jempo houve a prevalência de uma 

postura esquiva e. indiferente no tócante à sua disponibilidade em firmar . 

enfendimento razoável acerca da-situação e assim, atender o pleito, 

sem prejuizos para ambas as“partes, principalmente para si. Ao não. 

atender a tentativa. pacifica de resolução conciliatória, a fornecedora 

de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor e não considerou sequer haver sido responsável pelos 

- fatos que, acarretaram no dano do consumidor. Diante de! tais 

considerações, não pode o fornecódor de serviços ignorar 

aleatoriamente: 08 dispositivos de ordem pública e interesse sqcial 
esculpidos pelo legislador consumerista. Este-Órgão de Proteção e Defésa . 

| deve sempre pautar pela estrita observância dos princípios esculpidos 

no imicrossistema cosumerista, a exemplo daquele que reconhece a 

vulnerabilidade do consumidor e daquele que prima rpela responsabilidade 

do fornecedor de serviços quândo for verificada falha na prestação do 

serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de ciente de 

eventual sanção, a ser aplicada, a operadora de telefonia reclamada não 

quis assimilar, os ' argumentos, da consumidora ou mesmo reconsiderar 

seu “entendimento. Conitataram-se sérios vestígios de violação ao direito 

material da consumidora, logo, flagrante se reputa conduta infrativa 
«contra as relações de consumos. Deve a operadora de telefonia,» 

notadamente, ser sancionada por conduta infrativa contra as relações 

de consumo. f) a 

Hi — DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 2.181/97, para a “aplicação da penalidade, 

deverão, ser considérados es seguintes aspectos: as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

ar. 24 daquele decreto. 

Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mésmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido: fundamental 

- para à consecução do fato; 1 - ser o. infrator primário e III- ter o 

infrator adotado as providências pertinentés para minimizar ou de 

imediato reparar os efeitos do ata lesivo. 

No caso, a infratora não tem a favor de si'nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: E-- Ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

“à prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a práticá' 

infrativa consegiências 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 consequências; V - ter o infrator - 
agido com dolo; V] - 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 pórtadoras | 

de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VHI - 

4 . 1 
  

Ê 

La N , 1 

dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade, IX - ser à conduia 
inirativa práticada aproveitando-se o infrator de grave “enise econômica a 

1 

"ou da condição cultural, social ou, econômica da vítima, ou, ainda, por 
- Ocasião de cilamidade. x 

“Assim, aplicá-se | à TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES 5. AÍ 
as agravantes dos incisos 1 e IV; senão, vejamos: “coniorme se constatou 

em análise neste órgão, tal reclamada já foi condenada por práticas 
* infrativas às selações de consumo; o consumidor entrou em contato .. 

com a operadora para comunicar o fato, e esta não teve'a preocupação 
em soliúcionar o problema e nem nas possíveis Consequências e prejuízos . 

caso não fosse resolvido; Fa 

Para mensufar o quantum, levamos em “consideração, além das 

t 

circunstâncias ntenuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 *, 
” 

do mesmo decreto, à 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. 

Assim, arbitramos, inicialmente,,a multa em 500 (quinhentas) 
UFIRCEs, levando em consideração as inúmeras situações” 

repetitiv ns que se originam diariamente à esse respeito nos 

inúmeros órgãos de defesa do consumidor do país. - 
Conludo, levando 'em consideração as duas agrávantes aplicâmeis ao 

censo, a pena será multiplicada por 2 (dois): Ê 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária à TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A no 
valor de 1.000 (mil) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 
6º, inciso IV e: 39, incisos Il e V da Lei nº 8.078/90, com fulero no que . 

dispõe o art.56, inciso 1, ce 0 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-Cearã) corresponde a, R$ 2,4257. 
Intime-se a “demandada para, nos termos do art. 41, da Lei 
Cosnplementar nº 30, de 26 de julho de 2002, - efetuar o recolhimento 

(é) 

  

  

919-ALDEOTA, ce nº 23.291-8, OPERAÇÃO O! 806 ou se e dosoo eferece 

ecurso Administrativo dentro do prazo de JO (dez) di 
Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inblua-se o nome da 

empresa infratora-no Cadasiro de Reclamações: Fundamentadas, com 
publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações 

“contidas nos arts. 27, 34 é seguintes da Lei Estadual Complementar 30/ 

02. a 

Não sendo recolhido valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subsegilente* 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar - 
30/2002, * ' 

Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado com 6 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive, 
o DPDC do Ministério da Justiça, 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. y 

, Oficie-se à reclarhada. . o A R 

Registre-se, Publique-se. Cumpra-se. oo , - 

Fortaleza, 22 de março de 2010. 
Antônio Carlos: Azevedo Costa 

Promotor de Justiça 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

+ 1 

PORTARIA Nº 244/2010 

A DOUTORA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA 

PINTO) PROCURADORA-GERAL DF JUSTIÇA, no uso de suas 

atriblições legais, na forma do art. 26,'inciso XXXII, da lei 
complementar 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Orgânica e 

Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, 

RESOLVE DESIGNAR a partir do dia 03/02/2010, O (A) Dr: Aulo , 

«Silvio Braz Peixoto da Silva, Promotor (a) de Justiça, titular da 2º 

Promotoria de Justiça da Comarca de:Nova Russas para, sem prejuizo 

de suas atuais atribuições, representar 'o Ministério Público júnto à 
Promotoria de Justiça da Comarca de Ararendã, fazêndo jus a diária(s). 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 

GABINETE, DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, em 

Fortaleza, aos 2 de fevereiro de. 2010. - . é 

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto 
d Procuradora-Geral de Justiça 

= , - r 

REPUBLICADA POR: INCORREÇÃO 
  

À 
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