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4 a . . 
2) 526-14.2009.8.06.0129/0.. TOMBO: 2452009 - DIVÓRCIO 

, LITIGIOSO REQUERENTE: ANTÔNIO POARES DE MELO: 

+ REQUERIDO. IZABEL VILANI SILVEIRA MELO . “INTIMAÇÃO 
PARÁ COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTR UÇÃo O DEST GNADA 

PARA O DIA 23 DE MARÇO DE 2010, Ás, 1 OHOOMIN, NO FÓR UM 
DE MORRINHOS/CE. ?-. INT. DRCS) PAULO ROGERIO ROCHA , . 

3) 90-21.2010. 8.06, 012970 - TOMBO: 402010 - AÇÃO DE 
ALIMENTOS REQUERIDO: GILMARIO MATIAS MAGALHAES 

REQUERENTE: MARIA VANEIDE DE LIMA - “INTIMAÇÃO DA 
AUDIÊNCIA DE CONCILIA ÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 23'DE 
MARÇO DE 201 8, ÀS 1! H39MIN, NO FÓRUM DE MORRINHOS.” 
- INT DR(S). PAULO ROGERIO ROCHA. o * 

" VARA UNICA DA COMARCA DE MORRINHOS 
JUIZ(A) TITULAR : SIYANE MACEDO DE LUCENA 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANTONIO ISAIAS SOUSA 
GOMES .. 

“EXPEDIENTE Nº 29/2010 EM: VINTE E SEIS o) DE . 
FEVEREIRO. DE 2010 

1 . . ' r 

A 

x 

OAB SEQ. — OAB SEQ. Pote 
PB/12775 | CE/20238 1 + 
CE/16468 l * CE/18992 1 - 
CE/19283 1 CE/16854 + Is 
CE/16045 1 - CE/19625 + ul Vs 
PE/2011 d » CE/12961 Is ' 
PB/11419 Lo CEM3500 1 
CE/7982 4 - cEBIstO Cd , 
CE/16018 2 CE/9227 3, 
CÉ/9527 - 4 “e EE/ga27 51 tos 
CE/9227 6 ' 

4 a 
” ” : Vo 

1) 390-51.2008.8,06.0129/0 - TOMBO: 1682008 - COBRANÇA 
REQUERENTE.: BENEDITO BARBOSA DE SOUSA REQUERIDO: 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A 
« “INTIMAÇÃO DE SENT, ENÇA: ç. -) HE DISPOSITIVO DIANTE. , 
DE TODO O “EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 
FORM ULADO NÁ INICIAL PARÁ CONDENAR A'RE QUERIDA “ 

= PAGAR À PARTE AUTORA À DIFERENÇA, HAVIDA ENTRE O, 
MONTANTE EFETI VAMENT. E RECEBIDO PELO REQUERENTE 
E Ó FALOR DE R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS  REAFS). 

SOBRE REFERIDA DIFERENÇA DE VALOR INCIDIRÁ. AINDA 
JUROS MORATÓRIOS.DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, “A 
CONTAR DA CITA çÃo (ART. 406, CC) E CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE À DATA EM QUE SE DEU O PA GAMENTO- A MENOR NA 
FORMA DA LEI CONDENO, AINDA, À REQUERIDA A PAGARAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIADA 
PARTE ADFERSA, A QUAL ÁRBITRO EM 10% DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. “PUBLÍQUE- SE. REGISTRE-SE; INTIMEM-SE. 
MORRINHOS, 24 DE FEVEREIRO DE 2010 SUYANE MACEDO 
DE LUCENA, JUÍZA DE DIREITO”.” - INT. DR(S). HAROLDO 

ABATH DO R. L. NETÓ , RODRIGO CARVALHO ARRUDA 
. BARRETO » ROBERIO CASSIUS SAMPAIO ARÂGAO , ANA ZÉLIA, 

BRITO , ANTONIO DOS SANTOS MOTA”, CRISTINA MENESES 
LEAL, FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHOUNIOR, ; . 
FRANCISCO DEMONTIER GOMES LINHARES FILHO , SAMUEL: 
MARQUES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE , IVAN MONTE 
CLAUDINO JÚNIOR , JEFERSON FERNANDES . PEREIRA , JOSE- 
MÁRIA VALE-SAMPAÍO » MARCELO DE MELO BRASIL FILHO, A 

RAFAEL PEREIRA PONTE . - ' 
* r h 

o 
2) 502-83.2009.8. 06. 0129/0 - TOMBO: 2092009 = "BUSCA JE 
APREENSÃO: REQUERENTE.: BANCO-DO BRASII: REQUERIDO. 

“INTIMA ÇÃO DE SENTENÇA: 
PARTE, FINAL: “f..) ASSIM, ESTÃO PRESENTES os MOTIVOS 

"QUE AUTORIZAM A RESCISÃO .DO CONTRATO JE :A . 
GONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO-BEM EM MÃOS DO AUTOR: 

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA. 
CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA E CONSOLIDAR EM MÃOS 

MARCA 
FIAT, MODELO UNO MILE, ANO. 1996, COR VERDE; CHASSIS 
9BDI4610775753839, PLACA HYD 4542. POR CONSEGUINTE, 

- FICA RESOLVIDO O MÉRITO DA DEMANDA, NOS TERMOS. DO, 
ARTIGO:269, ÍNCISO IDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMA 
CONSEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CUSTAS E. HONORÁRIOS: E,   

GOMES . 

PELA RÉ, ARBITRADOS EM RSSIO; 08, NOS TERMOS DO ART. 20, 

844, DO CPE COM O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM- SE 
os AUTOS. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTÍMEM-SE, 
MORRINHOS, 25 DE FEVEREIRO DE 2610. SUFANE MACEDO 
DE LUCENA, JUÍZA DE DIREITO”,.” INT. DR(S). MARIA LUCILIA 

4 

- 3) 568-63,2009.8.06, 012970 - TÓMBO: 2622009: - DISSOLUÇÃO! 

UNO FÓRUM DE MORRINHOS.” - 

+ FREITAS JUNIOR", 
DA- GOSTA. a - : a 

E LIQUIDAÇÃO DE. SOCIEDADE REQUERIDO.: JOAO BATISTA 
MENDES REQUERENTE .: MARIA LILIANE TELES DA SILVA . 
“INTIMA CÃO DAAUDIÊNCIA DE INSTR UÇÃO DESIGNADA PARÁ 
o DIA, 28 DE ABRIL DE-2010, ÀS O9HÓGMIN; NO FÓRUM-DE 
MORRÍNHOS:. “e - INT. DR(S). PAPLO | ROGERIO RÓCHA : : N 

4) 65-08.2010.8.06.0129/0 - TOMEO: 252010 - DIVÓRCIO 
LITIGIOSO | REQUERENTE.: FRANCISCO NELSON 
VASCONCELOS REQUERIDO.: MARIA SOCÓRRO ARAUJO DE 
VASCONCELOS. “INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
E INSTRUÇÃO DESIGNADA. PARA O DIÁ 23 DE MARÇO DE 2010, 
AS 09H3ÓMIN, NO.FÓRUM DE' MORRINHOS. 
PAULO RÓGERIO ROCHA . 1 

5) 73-82.2010.8.06.0129/0 - TOMBO: 292010 - AÇÃO DE 
ALIMENTOS REPRESENTANTE.: ALDENIA MAGALHAES MOTA ' 
“REQUERIDO:: FERNANDO JOSE DE FREITAS . “INTIMAÇÃO DA 
AUDIÊNCIA DESIGNADA.PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2010, ÀS 
10H30MIN, NO FÓRUM DE MORRINHOS..” INT: DR(S). PAULO 
ROGERIO ROCHA . « Vo 

6) 80-74.2010.8.06.0129/0 - "TOMBO: 342010 - AÇÃO DE 
* ALIMENTOS REQUERIDO: GEOVANE DINIZ DA SILVA 

A SIL - “INTIMAÇÃO DA 
AUDIÊNCIA DE CONCILIA ÇÃO, INSTR UÇÃO E JULGAMENTO 
DESIGNADA PARA O DIA:23 DE MARÇO DE 2010, ÀS O9H0OMIN, 

ANT. DR(S)' PAULO ROGERIO 
ROCHA. 

Bal ' T 

    

“COMARCA DE MUCAMBO. 
  

  

  

  

JUIZ(A) T TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 

- DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO - 
BEZERRA “e 

EXPEDIENTE .Nº 79/2010 EM: VINTE É CINCO 25) DE 
FEVEREIRO DE 2010. 1 

É , : ; 
OAB t “a OAB, SEQ. SEQ. 
CE9AT I- CE/IAD42 |. l 
CEM 4926 1” , GEnNS2io + 1 

1) 86:30.2000.3.96. 0130 -Nº ANTIGO: 2004079000657 - 
TOMBO: 7222004 - USUCAPIÃO REU, ANTONIO: VEIMAR 

PONTÉS REU.: FERNANDO OLIVAR CARVALHO AUTOR.: MARIA + 
AUGUSTA DE JESUS REU.:'OSSEAN NERES DE AGUIAR REU.: 
RAIMUNDO AZÉVEDO AGUIAR AUTOR:: RAIMUNDO 
VERÍSSIMO DA SILVA «. “AÇÃO DE USUCAPIÃO | 
EXTRAORDINÁRIO RESUMO DA SENTENÇA DE FLS. 143/145: 
ANTE O EXPOSTO E POR TUDO MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, 
JULGO PROCEDENTE A. AÇÃO DE USUCAPIÃO E, EM 
.CONSEQ UÊNCIA, DECLARO A PROPRIEDADE DOS AUTORES 
EM RELAÇÃO AO SÍTIO BOM SUCESSO, DESCRITO NA PLANTA 
“DE FLS.-09416, TUDO DE. CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS, - 
DOS ARTIGOS “1238 E-SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL/2002.]” - 
INT, DR(S). DARIO SALMITO DE AZEVEDO , JOSE DE LIMA 

JOSE CLERTON COSTA FRANCISCO SAVIO 

VARA. ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO e 
JUIZ(A) TITULAR : JÔSE; ARNALDO DOS SANTOS. SOARES. 
DIRET OR(A) DE!SECRÉTARIA: FRANCISCO BERNALDO ' * 

+ BEZERRA 
EXPEDIENTE Nº 80/2010 EM: VINTE E CINCO, 6s) DE. N 

4 FEVEREIRODE 2010 

0ÁB - SEO. OAB - SEQ." 
ao, CE/15210 CE/14042, O a 

o. 

- INT DR(S). ' 

f 

“4 

%



+ 

|” COM BASE NO ARE 267, VI, DO CPC: SEM CUSTAS, NEM . 
r 

1 

í 
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CEn4Sa6 2 e 

1) 707-80. 2407. 8.06.0130/0 - TOMBO: 15972007 - ORDINÁRIA, 
OUTRAS. REQUERENTE.: ANTÔNIO “VEIMAR PONTES: 

- REQUERIDO.:. MARIA AUGUSTA DE JESUS REQUERIDO.: 
RAIMUNDO" VERÍSSIMO DA SILVA . “AÇÃO ORDINÁRIA 
DEMOLITÓRIA RESUMO DA SENTENÇA DE FLS. 53: ANTE O 
EXPOSTO EXTINGO: o FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉUS, 

HONORÁRIOS, EM RAZÃO DÁ GRATUIDADE DEFERIDA. P R. 
E.” - INT. DR(S). FRANCISCO SAVIO.DA COSTA, JOSE DE LIMA, 
FREITAS JUNIOR , JOSE CLERTON: COSTA. 

, | VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO. r 
. JUIZ(A) TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO 
BEZERRA 

EXPEDIENTE Nº 81/2010 EM: VINTE E CINCO es DE * 
' FEVEREIRO DE 2010 

ta 

DAB SEO.. OAB | SEQ. + 
CE/8614 1 

“1 48-03.2009/8.06. 0130/0 - TOMBO: 196909 - RETIFICAÇÃO 
OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

” REQUERENTE.: ANTONIO FERREIRA PIMENTA . “A ÇÃO DE 
RETIFICAÇÃO: O RESUMO DO DESPACHO DE FLS. 20: INTIME-SE 
ORE QUEREN: TE PÁRA, NO PRAZO DE DEZ, DIAS REGULARIZAR | 
OS DOCUMENTOS DE FLS, 18 E 19.7 - INT. É DR(S) “RENATO 

MELO AGUIAR . 

' - VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCÂMBO. 
* JUIZ(A) TITULAR: JOSE ARNALDO DOS SANTOS-SOARES 

DIRETOR(A). DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO n 
BEZERRA 

- EXPEDIENTE Nº 82/2010 EM: VINTE E. CINCO (25) DE é 
“ - FEVEREIRO DE 2016 ” 

OAB 'sEQ. SEQ. 
CE/3309 1: + a 

1) 438-96.2009:8.06.0130/0 + TOMBO: 20412009 - EXIBIÇÃO 
REQUERENTE: BENEDITA LIMA AZEVEDO REQUERIDO .: 
FRANCISCA VAZ DE AGUIAR . “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTO (C/C: MEDIDA DE LIMINAR RESUMO DO, 
DESPACHO DE. FLS. 22: INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO. 
PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAR-SE SOBRE A PETIÇÃO E 
DOCUMENTOS» APRESENTADOS.. ” - INT. DR(S). ARMANDO 
ARAGAO PRADO . 

a 
r sil 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO 
JUIZ(A) TITULAR JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO. 

BEZERRA: 
EXPEDIENTE Nº 83/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. | 
cErisas2 CEISGI4 1 
cÉn5559 i - "e 

1) | 116-50.2009.8:06.0130/0 - TOMBO: 4222009" - 
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

» REQUERIDO.: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ; BANCO GE 
CAPITAL S.A REQUERIDO.: ELÉTRO LIMA REQUERENTE: - 
RAIMUNDA NONATA RIPARDO DE SOUZA. “À ção DE RESCISÃO 
DE.CONTRATO c REPARAÇÃO DE DANOS. RESEMO-DO 
DESPACHO DE FLS. 22: “INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA 
ATUALIZAR O ENDEREÇO DOS REQUERIDOS BANCO DAFCO FAL 
E ELETRO LIMA.” INT. DR(S). JOSE ADAILSON'MELO AGUIAR 

+ RENATO MELO AGUIAR , JOSE ARTUR MELO AGUIAR. 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCÂMBO 
JUIZ(A) TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO 
* BEZERRA , 

EXPEDIENTE. Nº 84/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 
FEY, "EREIRO DE 2010 ? 

FR   

x 

OAB Cc SEQ. OAB SEQ. 
GONG, 1 . 

1) 106- 06:2005:8.06.0130/0 -- . TOMBO: 19762009 - 
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REQUERENTE.: ANASTACIO 
MARTINS NEPOMUCENO  REQUERIDO.: EQUATORIAL 
PREVIDENCIA PRIVADA A ção DECLARATÓRIA C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO RESUMO DO:DESPACHO DE FLS. 
120: INTIME-SE 4 PARTE PROMO FIDA ACERCA DA 
MANIFESTAÇÃO DE FLS. 119.” 5 INT. DRC). LILIANE CESAR 

. APPROBATO.. “ 

1) 
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REQUERIDO.: 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO 
JÚIZ(A). TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO. BERNALDO 

BEZERRA * 
E Nº 85/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 
EXPEDIE 

OAB 
CE/10015 

SEQ.: . OAB: SEQ, 
1 : R 

“19402009 - 
INSTITUTO 

NACÍONAL.DO SEGURO SOCIAL REQUERENTE.: MARIA DE 
FATIMA MAGALHAES E SILVA . “PEDIDO DE APOSENTADORIA 
POR IDADE €/ ÂNTECIR DE TUTELA RESUMO DO DESPACHO 
DE FLS. 61: MANIÉESTEM-SE AS PARTES, EM, 10 (DEZ) DIAS; 
INTERESSE EM UMA CONCILIAÇÃO, OU; NO MESMO PRAZO, 
POSTULEM PELA PRODUÇÃO DE PROVAS, CASO ENTENDAM 
CABÍVEL AO JULGAMENTO DA CAUSA. CONSIGNE-SE QUE, 
EM NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DAS PARTES A RESPEITO, 
CONSIDERAR-SE-Á NÃO HAVER POSSIBILIDADE DE UMA 

20-35.3009:8.06.0130/0 — TOMBO; 

- SOLUÇÃO CONCILIATÓRIA, PARA À LIDE E, BEM ASSIM, 
INTERESSE NA PRODUÇÃO DE QUAISQUER OUTRAS: PROVAS 
ALÉM DAS QUE JÁ FIGURAM NOS AUTOS...” - INT: DR(S). 
MANÕEL PORTELA FILHO . . , 

VARÁ ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO 
JUIZ(A) TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNÁÍDO, 

' BEZERRA 
EXPEDIENTE Nº 86/2010 EM: VINTE-E SEIS: (26) DE 

” FEVEREIRO DE 210 
r 

OAB SEQ.. 
CE/10015 4 

= - - + 

1) 82-75.2009.8,06. 013070 - TOMBO: 4272000 - AÇÃO PENAL 

REU.: FRANCISCO FERREIRA -DA SILVA AUTOR: MINISTÉRIO 
"PÚBLICO . “AÇÃO PENAL RESUMO DO DESPACHO DÉ FLS. 37: 
INTIMEM-SE AS PARTES PARÁ COMPARECEREM À AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO, REDESIGNADA PARA O DIA 18.03.2010, ÀS 08:00 

OAB ng = 

“HORAS;.* - INT. DR(S). MANOEL PORTELA FILHO . *. 

Ea
 

' 

T CENTO 

Ed 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO. 
JUIZ(A) “TITULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO 

BEZERRA 
EXPEDIENTE Nº 87/20) EM: VINTE E SEIS 28) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ.” OAB SEQ. r . o Vo ., 

1) 35-67:2010.8. 06. 0130/0 - TOMBO: 20652016 - ALVARÁ 
JEDICIAL REQUERENTE.:, I0AO- LOPES SÓBRINHO-., “ALVARÁ 
«JUDICIAL RESUMO DO DESPÁCHO DÊ FLS. 16: INTIME-SE O 
MUTOR PARA JUNTAR DECLARA ÇÕES DE DUAS PESSOAS, 
IDÔNEAS INFORMANDO. SOBRE À EXISTÊNCIA DE BENS A 
INVENTARIAR E: DE OUTROS HERDEIROS.” - INT. DR(S). EVA 
LORENA PIMENTA MOURA . 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO , 
JUTZ(A) “TERULAR : JOSE ARNALDO DOS SANTOS SOARES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO BERNALDO 

Í “ BEZERRA 
EXPEDIENTE Nº 88/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE º 

1 FEVEREIRO DE 2010 * 

+ 

+ 

+
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  DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 041 FORTALEZA, 03. DE MARÇO DE 2010. + CADERNO 4 | 
        

OAB SEQ.'. —  SEQ. o 
CE30 1 À » - 
2a . . 

1) 419-64.2009.8.06.0130/0 - TOMBO:-20842009 - ALVARÁ -. ” 

JUDICIAL - LEI 6858/80 REQUERENTE... MARIA APARECIDA 

LIMA DA'CRUZ . “ALHÁRÁ JUDICIAL RESUMO DO- DESPACHO 

DE FLS. 28: INTIME-SE À PARTE AUTORA, PARA DIZER ACERCA 

DO DOCUMENTO DE' FLS. 26 (ORIUNDO DA CEF), - O QUAL * 

“ INFORMA À INEXISTÊNCIA DE VALORES EM NOME DE LUIS 

MARCELINO DÁ CRUZ NETO..” - INT. DR(S). ARMANDO ARAGÃO 
PRADO . ' . ' 

Ed N 
  

  

COMARCADEPACATUBA | 
  

  

1º VARA DA COMARCA DE PACATUBA 
- JUIZ(A) TITULAR : CLAUDIO IBIAPINA “ro 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCO ANTONIO, DA 
+ SILVA 

EXPEDIENTE Nº 007/2010 ÉM: VINTE E QUATRO (24) DE, 
FEVEREIRO DE 2010' ; 

OAB: * SEQ.. OAB * SEQ. 4 
CEÃISIS | CEABI7O, 2 ' 
CEI7464 2 R8$/55249 3 Vs 
CE/17734 3 'CE/7464 4 - ' 
cEM6U 15 CE/I1835 so! : 
CE/8330 7". CE/8330 8 
CE/20511 -9 - CE/16018 19 

" CEni83s 10 CE/15365 . dl E 
CE/T464 12 CEM8I79 . CIZ 4 Ra 
CE/1835 +» 1 13 - CE/12841 , 14 dos 
CE/13639 15 0 CE/3488 1505 
CE/11835 16 = CE/15067 17 

D' 1047-32. 2009, 8.06. 0137/0 - DIVÓRCIO LÍTIGIOSO 

REQUERENTE): FRANCISCO ELIAS FERNANDES SANTOS 
REQUERIDO:: VRIGINOA FIRMINO FERNANDES. . “ADEQUAR (É) 
PEDIDO INICIAL, RELATANDO € ORRETAMENTE Os FATOS, SOB 
PENÁ DE EXTINÇÃO, NO PRAZO DE IÓ(DEZ) DIAS.” - INT. 
DRC). VERONICA. MARIA ALENCAR CAVALCANTE F.DE SOUSA 

$õ 

t . F ' 

2), 1080-56. 2008.8: 06.0137/0 - ALÍMENTOS CRIANÇA! 

ADOLESCENTE.: "ANTONY: EZEQUIEL ARAUJO SANTOS 

REQUERENTE.: DIANA MARA DO “NASCIMENTO “ARAÚJO - 

REQUERIDO.: JOSÉ SANTOS DE ARAUJO . “INTIMADOS. OS 

ADVOGADOS PARA SE MANIFEST. AREM SOBRE 4 CERTIDÃ ODE, 

FLS. 34 E ATUALIZAREM O ENDEREÇO DO EXECUTADO, NO 

PRAZO DE I0(DEZ) DIAS.” - INT: DR(S). PEDRO HENRIQUE DE 4 

CAVALCANTE LIMA , MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE 

3) 122311. 2009.8.06. 01370 - BUSCA E APREENSÃO EM : 
ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA  REQUERIDO.: .ANTÔNIO 
AGOSTINHO PEREIRA REQUERENTE.: BANCO FINASA . “FIÇAM 
OS ADVOGADOS DO AUTOR INTIMADOS, PARA! SE, 
MANIFESTAREM SOBRE A “CERTIDÃO DE FL. 41 E-- 
ATUALIZAREM O ENDEREÇO DO RÉU. "INT. DR(S). 
ALEXANDRE NIEDERAUDER DE/MENDONÇA LIMA, RODRIGO 
PRATA MOTA É OLIVEIRA. A 

4) 1463-34.2008.8.06.0137/0 - ALIMENTOS REQUERIDO.: PEDRO”: 
HENRIQUE DE. SOUSA BARROSO CRIANÇA/ADOLESCENTES: 
SAMYRES FREITAS | BARROSO-MENOR CRIANÇA! 
ADOLESCENTE. SANDY FREITAS BARROSP- MENOR 
REQUERENTE,: SARAH FREITAS DE SOUZA . “INDICAR! 
ADEQUADAMENTE O PERÍODO À QUE SE REFERE A EXECUÇÃO fo, 
SOB PENA DE INDEFERIMENTO, HAJA. VISTA QUE-NA PETIÇÃO, . 
INICIAL CONSTA APENAS MESES, NÃo SE SABENDO DE QUE 
ANO.” - INT; DRIS). MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE “ 

1 , + , . R 

p ' do! 
5)"1486-43.2009.8.06:0137/0 - DUSCA E APREENSÃO [EM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: BANCO BMG S/A 

REQUERIDO.: DISNEY WEUFON DE ALMEIDA . “INTEIRO TEOR 
r z 

+ HE , ' 
= A 

« a Ro 
" - h E) 

nec 

| DO DESPACHO 4 SEGUIR TRANSCRITO: SOBRE A NÃO 
"LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO, MANIFESTE-SE 
o PROMOVENTE, POR SEU ADVOGADO, NO PRAZO DE, JuDES) 

. DIAS. Ê + INT. DR(S). ALBERTO BEZERRA" DE SOUZA : 

6) 1668-29.2009.8.06.0137/0 =" SEPARAÇÃO LITIGIOSA 
: REQUERIDO.: AILKISON DE SOUSA SANTANÁ REQUERENTE.: 

RAQUEL-ALVES ALBUQUERQUE SANTANA . “EMENDAR À, 
INICIAL, “NO PRAZO DE, J0(DEZ) DIAS, “SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO (ART. 282, V E 284 DO CPC), ESPECIFICANDO . 

EM QUE VALOR DESEJA QUE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 
SEJAM, FIXADOS E INFORMAR A REMUNERA ÇÃO MENSAL DO 

REQUERIDO. * - INT. DR(S). NERÔNICA MARIA ALENCAR , 
CAVALCANTE EDE SOUSA . Ya 

7) 1671-81.2009'8.06.0137/0 - SEPARAÇÃO 'LITIGIOSA 
+ REQUERENTE.:, EVANGELINA OLIVEIRA DA COSTA 
" "REQUERIDO.: MURILO VIANA DA COSTA. “EMENDAR A INICIAL, 

NO PRAZO DE JODEZ) DIAS, SOB- PENA DE 
INDEFERIMENTO(ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC), 
CORRIGINDO Q NOME DO REQUERIDO..” - INT. DR(S). 
PERPETUA SOCORRO(AMORIM RIBEIRO . , 

8) 1740-16. 2009. 8.06. 013710 - DIVÓRCIO CONSENSUAL 
* REQUERENTE.: JOAO ODARQUE MARTINS DE SOUSA 
REQUERENTE.: SANDRA- MARIA SILVA DE SOUZA 
“REGULARIZAR À REPRESENTAÇÃO DA ADVOGADA E' 
DECLARAÇÃO DE POBREZA DA: REQUERENTE, NO PRAZO DE 

“ FO(DEZ) DIAS.” - INT, DR(S). PERPETUA SOCORRO AMORIM 
RIBEIRÓ . * . “os 

9) 361-40,2009.8.06. 613770 - BUSCA E. APREENSÃO EM 
| ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: BANCO BRADESCO 

. S/A REQUERIDO.: LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA . 
“ “INTEIRO TEOR DO DESPACHO-A SEGUIR TRÂNSCRITO: CABE 
AQ AUTOR O ÔNUS. QUANTO À LOCALIZAÇÃO.E QUALIBICAÇÃO:. 
“DOPROMOVIDO, RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO.O PEDIDO DE 

MARIA LUCILIA, GOMES. 
ay 

1 

10) 541-56. 2009.8.06.0137/0 -. DIVÓRCIO LITIGIOSO 
REQUERIDO.: FRANCISCO JOSE.SILVA DE LIMA REQUERENTE.: 
RAIMUNDA 'NONATA TAVARES “REGULARIZAR A 
REPRESENTAÇÃO, NO PRAZO DE J0(DEZ) DIAS, SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO, ATENTANDO PARA O FATO DA REQUERENTE | 

“ SERANALFABETA..” - INT. DR(S). VERONICA MARIA ALENCAR 
CAVALCANTE EDE SOUSA : | 

41) 742:87.2005.8.06.0137/0 - INDENIZAÇÃO REQUERIDO.: 
EMBRATEL REQUERENTE.: FRANCISCO NUNES MARTINS 
FILHO . “RECOLHER AS CUSTAS, NO PRAZO DE 30(TRINTA) 
DIAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO..” 
INT. DR(S). JOSE GUSTAVO GODOY ALVES .* 

t 

, 1) 780-60. 2009. 8.06.0137/0 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

* EXECUTADO.: PEDRO HENRIQUE SOUZA «BARROSO 
EXEQUENTE.: SAMYRES FREITAS BARROSO-MENOR' 
EXEQUENTE.: SARAH FREITAS DÉ-SOUZA EXEQUENTE.: 

"+ SANDY FREITAS BARROSO . “MANIFESTAREM-SE SOBRE À 
CERTIDÃO PRÓFERIDA PELO: OFICIAL DE JUSTIÇA E' 
À TUALIZAR, O ENDEREÇO, DO EXECUTADO EM iO(DEZ) DIAS." 
- INT. DR(S)! MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE; PEDRO 
HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA . 

EA 

13) 804-88.2009. 8.06. d137/0 - ALIMENTOS - DEL ESPECIAL: Nº 
5.478/68 REPR. LEGAL.: ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA 
“REQUERENTE.: ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (MENOR) 
RÉQUERIDO.: CESAR ROMERO DASILVA . “EMENDAR AINICIAL, 
NO PRAZO DE I0(DEZ) DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 
“(ART 282; V E 284 DO CPC)” - INT. DRÍS): VERONICA MARIA 
ALENCAR CAVALCANTE FDE. SOUSA. , +. 

14) 846-40,2009.8.06.0137/0 “ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE: ZANTONIO! PEREIRA DAS CHAGAS . 
“DEMONSTRAR 4 ANUÊNCIA DOS DEMAIS. HERDEIROS,BÉM 
ASSIM DECLARAR .Á INEXISTÊNCIA DE-OUTROS BENS E 
VALORES A PARTILHAR.” «INT, DR(S). TELMA REGINA DA 

a 4 ,   ' - - 
, . ' PR + 

F) " df ps 
= ” 4 

FLS. 24/25.” - INT. DR(S). JOAO, CARVALHO QUIXADA NETO ,. 
i 

f 
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* 
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ROCHA PEREIRA . 

15) 848-10.2009.8.06.0137/0 - PROCEDIMENTO (ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
LIDA, REQUERENTE.: RAIMUNDO CELIO RODRIGUES . “SOBRE - 
A PRELIMINAR E DOCUMENTOS APRESENTADOS EM 
CONTESTAÇÃO, MANIFESTE-SE O AUTOR, POR SEU 

ADVOGADO, NO PRAZO DE 40(DEZ) DIAS..” - INT, DR(S). 
MARCUS ANDRE FERREIRA XAVIER , JOAO PAULO DE MARIA 

SOARES, Ed 

16) 857-69.2009,8.06.0137/0 - “SEPARAÇÃO DE CORPOS 
REQUERIDO.: “ANTONIO FRANCISCO DÉ SOUSA REQUERENTE: 
RITA MÁRIA DOS SANTOS SOUSA . “DECLINA 
ESPECIFICAMENTE A AÇÃO PRINCIPAL QUE VISAACA UTELAR 
COM ESTA PREPARATÓRIA, NO PRAZO DE 10(DEZ).DIAS, NÁ 

- FORMA DO ART. 801, HI DO CPC.” - INT. DR($), VERONICA 
MARIA ALENCAR CAVALCANTE EDE SOUSA . 

17) 972,90.2009.8.06.0137/0 - BUSCA E APREENSÃO EM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: BANCO FINASA BMC 

. S/A REQUERIDO.: JOSE RUBERLON DE. ALMEIDA MAGALHAES 
“FICA INTIMADA A ADVOGADA DO AUTOR PARA FALAR SOBRE 
A CERTIDÃO DE FL. 33 E ATUALIZAR O ENDEREÇO DO'RÉU..” 
- INE DR(S). EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA . 

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

SOUZA MALVEIRA 
EXPEDIENTE Nº 75/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 
! 

OAB SEQ. OAB . SEQ, 
CE/7611 1 CE/11778 2 R 
CENITTIS 3 CE/19230 4” . 
CE/11835 5 CE/10378 6 Ea 
CE/4253 7 CE/11835 8” 
CE/11835 9 CE/11835 9 
CE/1 1835 Io CE(14029 10 
CE/8330 11 CE/18179 12 

1) 1132-18.2009.8.06.0137/0 | BUSCA E APREENSÃO EM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: BANCO BMG - S/A 
REQUERIDO.: WILSON LOPES DE CASTRO . “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARA TOMAR(EM) CIÊNCIA DA SENTENÇA 
PROFERIDA NOS AUTOS, CUJO DISPOSITIVO É O SEGUINTE: 
«.HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, EXTINGUINDO O 

FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (CPC 267 VIH). CUSTAS 
PELO AUTOR. PUBLICAR. REGISTRAR. INTIMAR. ARQUIVAR”. 
- INT. DR(S). ALBERTO BEZERRA DE SOUZA . 

2) 144-94.2009.8.06.0137/0 - DIVÓRCIO LITIGIOSO 
REQUERIDO.: MAURICIO COSTA CAULA' REQUERENTE.: 
SIRLENE ALVES DE MENDONÇA CAULA . “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARÁ TOMAR CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO 
DO DESPACHO-DE FI. 3687 DOS AUTOS EM EPÍGRAFE, BEM 
COMO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE DEZ 
DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DÁ INICIAL, TRAZENDO' 
AOS AUTOS CERTIDÃO CARTORÁRIA,E DO DEPARTAMENTO 
DE TRÂNSITO, ACERCA DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE, 
BENS REGISTRADOS EM NOME DA AUTORA E DO PROMOVIDO, 
FICANDO, SEDE JÁ, CIENT DE QUE, SE 4 ORDEM FOR 
ATENDIDA, FICA, TAMBÉM, INCITMADO À COMPARECER NA 
SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DESTA COMARCA, NO DIA 31 
DE MAIO DE 2010, ÀS 10HOOMIN, À FIM DE. PARTICIPAR DA 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO..” - INT, DR(S). TEODORICO 
GUIMARAES NETO . o 

3) 1496-24.2008.8.06.0137/0 - ART. 157 4 2. INC. IE 1 CX ART 

14, INC. 1] CPB VITIMA.: FRANCISCO ELIESIO BARBOSA FREIRE 
REU.: FRANCISCO NATALINO MARQUES DE SOUSA . “FICA(M) 
VOSSA(S) SENHORIA(S) INTIMADO(A)(S) COMO ADVOGADO(S) 
DO(S) ACUSADO(S), PARA APRESENTAR(EM) AS RAZÕES FINAIS 
OU RATIFICAR ÀS APRESENTADAS, NO PRAZO DE CINCO   

“ 

DIAS.” - INT. DR(S). TEODORICO GUIMARAES NETO . 

4) 1523-70.2009.8,06. 01370 - AÇ ÃO PENAL REU.: ANTONIO 
CARLOS FARIAS DE LIMA AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO 
VITIMA.: DANIEL FERREIRA FARIAS VITIMA.: FRANCISCÔ 
LEANDRO GOMES DA SILVA . “FICA VOSSA SENHORIA 

INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DO ACUSADO, PARA TOMAR 
CIÊNCIA DO DESPACHO PROFERIDO NA FL. 50 DESTES AUTOS, - 

BEM COMO, PARÁ RESPONDER À ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 
NO PRAZO DE DEZ DIAS (CPP 396), PODENDO AGUIR 
DUEST ÕES PRELIMINARES, É ALEGAR TUDO O QUE INTERESSA 

À SUA DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, 

. ESPECIFICAR PROVAS E ARRQLAR * TESTEMUNIIAS, 
QUALIFICANDO- AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, SE 

NECESSÁRIO (CPP 396-4)..” - INT, DR(S). TIBERIO A. PIRES . 

5) 1569- 59.2009.8,06. 0137/0 - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

EMBARGANTE.: "FRANCISCA HELENA ALVES CALIXTO 
EMBARGADO: JOÃO CARLOS DE FREITAS . “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE + 
PROMOVENTE, PARA TOMAR(EM) CIÊNCIA DA SENTENÇA 
PROFERIDA NOS AUTOS, CUJO DISPOSITIVO É O SEGUINTE: 
« EXTINGO ESTES ENBARGOS À EXECUÇÃO, COM SUPORTE 
NO 267, INCISO VI DO CPC CICARTIGO 794, INCISO E, DO CPC. 

PUBLICAR. REGISTRAR. INTIMAR. ARQUIVAR.".* - INT. DR(S). 
VERONICA MARIA ALENCAR CAVALCANTE FDE SOUSA. 

6) 1595-57.2009.8.06.0137/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERIDO.: FRANCISCO ALISSON SOUZA E SILVA 
REQUERENTE.: RAIMUNDO NONATO DE LIMA E SILVA . “FICA 
VOSSA SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PARA TOMAR CIÊNCIA DE QUE FOI INDEFERIDO 
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 
RÉQUERIDA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE, BEM COMO PARA 
COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DESTA 
COMARCA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2010, ÀS 9H30MIN, À FIM 
DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO...” INT. DR(S). LUIS MOREIRA DE 
ALBUQUERQUE . 

7) 1765-29:2009.6.06.0137/0 - Execução DE ALIMENTOS 
EXEQUENTE.: ELISANGELA RIBEIRO ALVES-MENOR | 
EXEQUENTE.: ELISSANDRA RIBEIRO ALVES-MENOR 
EXEQUENTE.: FRANCISCA LIDUINA ALVELINO RIBEIRO 
EXEQUIDO.: FRANCISCO TEIXEIRA ALVES . “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMQ ADVOGADO DA PARTE 
PROMOVENTE, PÁRA TOMAR CIÊNCIA DO DESPACHO 
PROFERIDO NA, FL. 11/12 DOS AUTOS EM EPÍGRAFE, BEM 
COMO PÁRA EMENDAR À PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE DEZ 

DIAS, SOB PENÁ DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 
(CPC 284 P. U), QUANTO AOS SEGUINTES PONTOS: 1 . 
INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO QUE 
PRETENDE SEGUIR E CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DOS 
PEDIDOS FORMULADOS AQUELE PROCEDIMENTO; 2. 
JUSTIFICATIVA PARA O PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO, NESTE 
JUÍZO; E 3. JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO JUDICIAL QUE 
FIXOU OS ALIMENTOS AOS QUAIS SE REPORTA NA PETIÇÃO 
INICIAL.” - INT. DR(S). ADONIAS GOMES ASSUNCAO . 

8) 275. 11.2005.8.06.0137/0 - “EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE.: ANTONIA MILENE RODRIGUES DE MELO 

REQUERIDO.: JOÃO EDIVANDO DA SILVVA VIEIRA 

REQUERENTE.: ITALO RODRIGUES VIEIRA - MENOR. “ FICA(M) 
VOSSA(S) SENHORIÃ(S) INTIMADO(AMS) COMO ADVOGADO DA 

PARTE PROMOVENTE, PARA APRESENTAR A MEMÓRIA DE 
CÁLCULO, NO PRAZO DE TRÊS DIAS.” « INT. DRIS). VERONICA 

MARIA ALENCAR CAVALCANTE FDE SOUSA . 

9) 603-26.2009.8.06.0137/0 - EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL EXEQUIDO.: FRANCISCA HELENA ALVES 

EXEQUENTE.: JOÃO CARLOS DE FREITAS EXEQUIDO.: 

FRANCISCA HELENA ALVES EXEQUENTE.: JOÃO CARLOS DE 
FREITAS . “FICÁ-VOSSA SENHORIA INTIMADO(A) COMO 
ADVOGADO DA PARTE PROMOFVIDA, PARA TOMARIEM) CIÊNCIA 

DA-SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, CUJO “DISPOSITIVO É 
O SEGUINTE: “...HOMOLOGO, PORTANTO, O ACORDO DE 

VONTADE ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO QUAL FRANCISCA 
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HELENA ALVES SE OBRIGOU A PAGAR À DÍVIDA EXGUTIDA, NO 
VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), À JOÃO CARLOS DE 
FREITAS, QUE, TACITAMENTE, RENUNCIOU AO CRÉDITO 
EXCEDENTE, DANDO QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. O 
ACORDO CORRESPONDE À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, O QUE 
CONDUZ À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMO DO ARTIGO 
794, INCISO |, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - 

CONSIDERANDO QUE OS ACORDANTES NADA: DELIBERARAM 
SOBRE OS HONORÁRIOS DE SEUS PATRONOS NEM SOBRE O 

- PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CONDENO AMBOS, 

IGUALMENTE, NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 
“ ENTRETANTO, COMO ELES SÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA 

. 

GRATUITA, SOMENTE, ESTÃO SUJEITOS AO RECOLHIMENTO 
QUANDO PUDEREM FAZÉ-LO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO 
SUSTENTO OU DO DA FAMÍLIA, OBSERVANDO-SE O PRAZO 
PRESCRICIONAL DEQUE CUIDA O ARTIGO 12, DA LEI Nº 1.060, 
DESDE FEVEREIRO DE 1950. PUBLICAR. REGISTRAR. INTIMAR. 
INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, A 
SECRETÁRIA DE FARA DEVERÁ ENTREGAR À DEVEDORA , 
MEDIANTE TERMO NOS AUTOS, OS CHEQUES PRESOS NOS 
AUTOS (FL. 9), SUBSTITUINDO-OS POR FOTOCÓPIAS 
AUTENTICADAS, ARQUIVAR, *.” - INT. DR(S). VERONICA MARIA 
ALENCAR CAVALCANTE F.DE SOUSA, VERONICA MARIA 
ALENCAR CAVALCANTE FDE SOUSA . 

10) 714-85.2006.8.06.0137/0 - ART. 157 $ 3º CPB REU: 
DOMINGOS SAVIOLIMA SOUTO REU,: FRANCISCO ANDRE ALVES 
DOS SANTOS REU.: MARIA NEUMA ALVES DA SILVA REU.: TIAGO 
RODRIGUES DE QUEIROZ REU.: FRANCISCO ANDRE ALVES DOS 
SANTOS REU.: TIAGO RODRIGUES DE QUEIROZ AUTOR.: 
MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE' PACATUBA REU,: MARIA 
NEUMA ALVES DA SILVA VITIMA.: MARIA DE LOURDES ALVES 
DA SILVA REU.: DOMINGOS SAVIO LIMA SOUTO AÚTOR.: 
MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE PACATUBA VITIMA.: 
MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA . “FICA(M) VOSSA(S) 
SENHORIA(S) INTIMADO(AXS) COMO ADVOGADO(S) DO(S). 
ACUSADO(S), PARA APRESENTÁR(EM) SUAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS, NO PRAZO COMUM DE CINÇO DIAS (CPP 404, 
PARÁGRAFO ÚNICO)...” - INT. DR(S). VERONICA MARIA 
ALENCAR CAVALCANTE F.DE SOUSA , LUIZ ALEXANDRE 
FERREIRA. - . 

11) 946-34,2005.8.06.0137/0 - INTERDIÇÃO INTERDITANDO.:. 
LUIZ ALBERTO CARVALHO DE SOUSA REQUERENTE.: 
RAIMUNDA MARIA GOMES DE CARVALHO . “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PÁRTE 

PROMOVENTE, PARA TOMAR CIÊNCIA DO DESPACIIO 
PROFERIDO NÁ FL. 102 DOS AUTOS EM EPÍGRAFE, NO QUAL 
INDEFERIU O REQUERIMENTO QUE OBJETIVA A INTIMAÇÃO! 
DA AUTORA PARÁ ATENDER À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, 
DETERMINADO QUE SE AGUARDASSE O PRAZO DE TRINTA 
DIAS PARA QUE O AUTOR MANIFESTE INTERESSE NO 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO..” - INT. DR(S). PERPETUA 
SOCORRO AMORIM RIBEIRO . 

12) 965-98.2009.8.06.0137/0 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
EXEQUIDO.: FRANCISCO VALDEREZ SILVA DE SOUSA REPR. 
LEGAL. MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA EXEQUENTE.: 
MARYA VITORIA PEREIRA DE SOUSA-MENOR EXEQUENTE.: 
PEDRO GUILHERME PEREIRA DE SOUSA-MENOR.. “FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADO(A) COMO ADVOGADO DA PÁRTE 
PROMOVENTE, PARA TOMAR CIÊNCIA DO DESPACHO 

PROFERIDO NA FL. 12/12V DOS AUTOS EM EPÍGRAFE, BEM 
COMO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE DEZ 

DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 
(CPC 284 P U), QUANTO AOS SEGUINTES PONTOS: 1 
INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO QUE 
PRETENDE SEGUIR E CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DOS 
PEDIDOS FORMULADOS AQUELE PROCEDIMENTO; E 2. 

APRESENTAÇÃO: DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS.” - INT. DR(S). 
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA . 

r COMARÇADE PALMÁCIA 
. , ; 

º 
- 

  

JUIZ(A) TITULAR : HENRIQUE LACERDA DE 
VASCONCELOS . 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: SANDRA FERREIRA DE 
ANDRADE 

EXPEDIENTE Nº 6/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 
FEVEREIRO DE 2010 

| OAB SEQ. | OAB SEQ. 
CE/2656 I CE/2656 l . 
CE/2656 | CE/12961 2 
CE/22718 2 CE/20417 à 
CE/6447 3 CE/12342 4 . 
CE/12342 5 CE/12342 5 
CE/1638 6 * CE/1638 6 

1) 131-65.2004,8.06.0139/0 - EMBARGOS EMBARGANTE.: 
FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA EMBARGADO:: MINISTÉRIO 
PÚBLICO EMBARGANTE.: FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA 
EMBARGADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO EMBARGANTE.: 
FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA EMBARGADO.: MINISTÉRIO 
PÚBLICO. “ESTADO DO CEARÁ. PODER JUDICIÁRIO. COMARCA 
DE PALMÁCIA. PROCESSO Nº 2004.0005.4283-4, EMBARGOS. - 
CÍVEL. EMBARGANTE: FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA. 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL. SENTENÇA. 
VISTOS ETC. TRATA-SE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 
INTERPOSTOS PELO REQUERENTE EM FACE DA SENTENÇA 
DE FLS. 92/7, QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇÃO. ADUZ O EMBARGANTE, EM RESUMO, QUE A 
SENTENÇA PROFERIDA CONTEM OMISSÃ O E CONTRADIÇÃO. 
ADUZ QUE À DECISÃO NÃO ABORDOU A QUESTÃO DA 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA 
COBRAR VERBAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO FEDERAL. TAMBÉM 
ALEGA CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE 
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE O MINISTÉRIO 
PÚBLICO NÃO TERIAM DIREITO À RECEBER REFERIDA VERBA, 
POIS NÃO SE'TRATAVA DE ADVOGADO. É O RELATÓRIO. 
DECIDO. PRECEITUA O ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL CABEREM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO 
HOUVER, NA SENTENÇA OU NO ACÓRDÃO, OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO DE PONTO SOBRE O QUAL DEVIA 
PRONUNCIAR-SE O JUÍZ OU TRIBUNAE. REALMENTE; 
ENTENDO QUE INOCORRE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
EVIDENCIADAS. ORA, À DECISÃO EMBARGADA TRATOU 
COMPLETAMENTE DA QUESTÃO VENTILADA NOS.EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS. IRRESIGNADO, O EMBARGANTE, EM 
VERDADE, TENTA MODIFICAR A DECISÃO; E NÃO ESCLÁRECÊ- 
LA. A DECISÃO É CLARA. NÃO HÁ CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDÁDE OU OMISSÃO A ENSEJAR O PRESENTE PEDIDO. 
4 QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI 
TRATADA NO SEGUNDO PARÁGRAFO DA SENTENÇA DE FLS, 
94, ONDE FICOU ASSENTADO QUE “OS CRÉDITOS COBRADOS 
NÃO SÃO DE TERCEIROS, MAS DO MUNICÍPIO”. ORA, TRATA- 
SE DE EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS: DESNECESSÁRIOS ESCREVER-SE MAIS. POR 
OUTRO LADO, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO- TAMBÉM A ENSEJAR 
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EIS QUE ESTE 
JUÍZO ENTENDEU DEVIDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 
SEM ESCREVER QUALQUER LINHA QUE DESSE ENSEJO À 
DÚVIDA OU CONTRADIÇÃO. QUANTO À ISSO. SE 
INCONFORMADA COM-A CONDENAÇÃO, 4 PARTE DEVE 
MANEJAR OS RECURSOS PRÓPRIOS E NÃO EMBARGOS 
«DELCARA TÓRIOS, PRÓPRI OS PARA ESCLARECIMENTOS DE 

SENTENÇA, O QUE, DATA VENIA, NÃO É O CASO DOS AUTOS. 

NA JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PARAIBANO ENCONTRA-SE" JULGADO QUE ATENDE: 
PERFEITAMENTE AO CASO EM TELA: “SE, ALEGADO 

CONTRADIÇÃO, BUSCAA PARTES “ENCOBRIR SEU VERDADEIRO 
PROPÓSITO DE REDISCUTIR À MATÉRIA JÁ DECIDIDA”, OBTER 
COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA, DECISÃO E 
REFUTAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS OQUE LANÇOU NO 
CURSO DA DEMANDA, HÁ DE TER NECESSARIAMENTE 
OBSTÁCULADO SEU, INTENTO, coM 4. REJEIÇÃO DOS 

EMBARBOS"1. EX POSITIS, “MAIS OS QUE DOS AUTOS CONSTA 
E PRINCÍPIOS DE DIREITO APLICÁVEIS À ESPÉCIE, REJEITO 
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR INEXISTIR À ESPERADA 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU -OBSCURIDADE. SEM CUSTAS. 
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRÁ-SE. 
+ PALMÁCIA, 23 DE FEVEREIRO DE 2070. HENRIQUE LACERDA 
.DE VASCONCELOS. JUIZ DE DIREITO TITULAR.” - INT, DRÇS): 
-ENISIÓ CORDEIRO GURGEL , ENISIO CORDEIRO GURGEL, 

ENISIO CORDEIRO GURGEL . 

2) 191-62.2009. 8. 06.0139/0 - PROCEDIMENTO SUMÁRIO 
AUTOR.: JEOVANES VALENTIM BASTOS REU.: UNIBANCO AIG 
SEGUROS S/A . “DESPACHO: “OFICIE-SE O PERITO PARA QUE 
INFORME DATA PARÁ REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INTIMANDO- - 
«SE, EM SEGUIDA AS PARTES DA DATA DESFGNADA. PdÁL. 

17.11,2009. HENRIQUE LACERDA DE VASCONCELOS. JUIZ DE 
DIREITO.” DATA DA PERÍCIA: DIA 18 DE MARÇO DE 2019'ÁS 
09:20 HORAS, NO HOSPITAL VIRGÍNIA SIMPLICIO NA RUA 
FRANCISCO DE QUEIROZ, S/N - PALMÁCIA/CE:” - INT. DR(S). 
IVAN MONTE CLAUDINO JUNIOR ; ROSTAND INACIO DOS 
SANTOS , MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA. 

3) 21-32. 2005. 8.06.0139/0 - INDENIZAÇÃO REQUERENTE.: 
MARIA LEUDA ASSIS FERREIRA . “ESTADO DO CEARÁ. PODER | 
JUDICIÁRIO. COMARCA DE PALMÁCIA. PROCESSO Nº 
2005.0027.7240-1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR: MARIA, 
LEUDA ASSIS FERREIRA, SENTENÇA. VISTOS ETC. TRATA-SE 
DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÁS FLS: 28, A EXEQUENTE FOI 
INTIMADA PESSOALMENTE PARA, EM 48H, DAR ANDAMENTO 
AO FEITO, SOB PENA. DE EXTINÇÃO E QUEDOU-SE INERTE. 
VIERAM OS AUTOS CONCLUSOS, DECIDO. A AUTORA, EMBORA 
INTIMADA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, QUEDOU-SE 
INERTE. (...) NESSAS CONDIÇÕES, DECLARO EXTINTO O 
PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM APOIO 
NO INCISO IH DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
"SEM CUSTAS NEM HONORÁRIOS. coMH O TRÂNSITO EM 
JULGADO, ARQUIVE-SE COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO ENO 
REGISTRO, INDEPENDENTEMENTE DE NÔVA CONCLUSÃO. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
PALMÁCIA, 23 DE FEVEREIRO DE 2010. HENRIQUE LACERDA 
DE VASCONCELOS. JUIZ DE-DIREITO TITULAR.” - INT. DR(S). 
CESAR AUGUSTO CAMPOS DE ALENCAR . ú 

4) 30-18,2010.8,06.0139%0 - MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE.: RAFAEL MACEDO BEZERRA . “ESTADO DO 
«CEARÁ. PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE PÁLMACIA. 
PROCESSO'Nº 34-18.2010.8.06.0139. MANDADO DE. SEGURANÇA. 
AUTOR: RAFAEL MACEDO BEZERRA. DESPACHO INICIAL. 
VISTOS ETC. INTIME-SE O ADVOGADO DO AUTOR PARA 
EMENDAR À INICIAL 4 FIM DE INDICAR À QUALIFICAÇÃO 
COMPLETA DA AUTORIDADE COATORA, NO PRAZO DE DEZ 
DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PALMÁCIA, 
23 DE FEVEREIRO DE 2010. HENRIQUE LACERDA DE 
VASCONCELOS. JUIZ DE DIREITO TITULARA? INT. DR(S). JOAO 

ANTONIO DESIDERIO DE OLIVEIRA . 
a 

5) 34-55.2010.8.06.0139/0 - MANDADO DÊ SEGURANÇA - 
IMPETRANTE.: JOAO ANTONIO DESIDERIO DE OLIVEIRA 
IMPETRADO.: PRESIDENTE DA CAMARA-MUNICIPAL DE 
PALMACIA IMPETRANTE.: JOAO ANTONIO DESIDERIO DE 

IMPETRADO.: PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE PALMACIA . “ESTADO DO CEARÁ. PODER“ 
JUDICIÁRIO. COMARCA DE PALMÁCIA. PROCESSO Nº 34- 
55.2010.8.06.0139 MANDADO DA SEGURANÇA. AUTOR: JOAO 
ANTONIO DESIDERIO DE OLIVEIRA. SENTENÇA. VISTOS ETC. 
TRATA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA: 
O PRESIDENTE DÁ CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE 
PALMÁCIA. COMO NÃO COMPEENDI À LEITURA DA INICIAL, 
RESTA PREJUDICADO O PRESENTE RELATÓRIO. DECIDO. 
NARRA-SÊ NO PRIMEIRO PARÁGRAFO QUE O AUTOR OUVIU 
DIZER QUE NO-ANO DE 1999 O REQUERIDO TERIA VOTADO 
UM PACOTE DE IMPOSTO E QUE O AUTOR TERIA INTERESSE 
EM TER CONHECIMENTO DELE, O QUE TERIA SITO NEGADO 
PELO IMPETRADO. REALMENTE, NÃO CONSIGO ENTENDER A 
LÓGICA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, RAZÃO PELA 
QUAL INVOCO A NORMA DO ART 295, E APARÁGRAFO ÚNICO, 
E, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PELO EXPOSTO, INDEFIRO 
AINICIAL, E, POR CONSEGUINTE, JULGO EXTINTO O PRESENTE 
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO INCISO 
IDO ART. 267 DO CPC. INTIME-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O 
IMPETRANTE. COM O TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE. 
SEM CUSTAS NEM “HONORÁRIOS. PUBLIQUE-SE, REGISTRE- 
SE E INTIME-SE. PALMÁCIA, 23 DE FEFEREIRO DE 2010, 
HENRIQUE LACERDA DE VASCONCELOS. JUIZ DE DIREITO   EN 

TITULAR..” - INT. DR(S).J04O ANTONIO DESIDERIO DE 
OLIVEIRA , JOAQ:ANTONIO DESIDERIO DE OLIVEIRA . 

6) 87-85,2000.8.06.0139/0 - Nº ANTIGO: 0000114000808 - 
INVENTÁRIO E ARROLAMENTO ESPÓLIO.: ANTÔNIO ARI 
BRAGA HERDEIRO.: 
INVENTARIANTE REQUERENTE.: JOÃO* SIMPLÍCIO DO 
NASCIMENTO ESPÓLIO.: ANTONIO ÁRI BRAGA HERDEIRO.: 
GIZELDA HERMINO MUNIZ - INVENTARIANTE REQUERENTE: 
JOÃO SIMPLÍCIO DO NASCIMENTO . “ESTADO DO CEARÁ. 
PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE PALMACIA: PROCESSO Nº 
2000.0202.5863-6. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTOR: JOÃO 
SIMPLICIO DO NASCIMENTO. SENTENÇA. VISTOS ETC. CUIDA- 

+ SÊ DE INVENTÁRIO REQUERIDO POR GIZELDA HERMINIO DO 
NASCIMENTO, QUALIFICADA NOS AUTOS, EM RELAÇÃO AO 
FALECIMENTO DE ANTONIO HERMINIO FILHO, 
COMPULSANDO ESTES AUTOS, VÊ-SE QUE O PROCESSO ESTÁ 
PARADO HÁ MUITO TEMPO, SEM QUE OS “HERDEIROS 
DEMONSTREM QUALQUER INTERESSE EM DAR 
CONTINUIDADE.AO FEITO, SENDO QUE TODOS ELES SÃO 
MAIORES E CAPAZES E NÃO HÁ SEQUER SINAL DE LIDE. HÁ 
MAIS.DE DOIS ANOS O PROCESSO ENCONTRA-SE ESTAGNADO 
SEM QUE O INVENTARIANTE CUMPRA DILIGÊNCIA 

GIZELDA HERMINO MUNIZ -. 

DETERMINADA POR ESTE JUÍZ: O. INTIMADO PARA, NO PRAZO - 
DE 48 HORAS, MANIFESTAR INTERESSE NO 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, QUEDOU-SE INERTE. ASSIM, 
POR CONTA CONTA DA TOTAL FALTA DE INTERESSE DOS 
HERDEIROS, O PROCESSO JÁ SE ARRASTA POR VÁRIOS ANTOS. 
É O RELATÓRIO. PASSO À DECIDIR. (..) POSTA ESTAS 
CONSIDERAÇÕES, TENHO QUE A PARTE É CARECEDORA DE 
AÇÃO,- PORQUANTO NÃO TEM INTERESSE DE AGIR, 
CONFORME DEMONSTRO À SEGUIR. NÃO HÁ LIDE, TODOS 
SÃO MAJORES E CAPAZES, E À LEI HOJE PERMITE O 
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL OUTRO 
NÃO PODE SER O ENTENDIMENTO SENÃO O DE QUE CARECE 
DE AÇÃO A PARTE AUTORA DO PRESENTE FEITO, POR 
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTE O EXPOSTO, 
RECONHECENDO A CARÊNCIA DE AÇÃO DA PARTE AUTORA, 
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO DE INVENTÁRIO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, VI, DO 
CPC. SEM CUSTAS NEM HONORÁRIOS. COM O TRANSITO -EM 
JULGADO, ARQUIVE-SE COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E NO 
REGISTRO, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO.. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 
PALMÁCIA, 23 DE FE VEREIRO DE 2010. HENRIQUE LACERDA 
DE VASCONCELOS. JUIZ DE DIREITO TITULAR.” - INT. DR(S). 
JOSE EVANDRO, DE VASCONCELOS , JOSE EVANDRO DE 
VASCONCELOS . ' " 
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JUIZ(A) TITULAR : REJANE EIRE FERNANDES ALVES 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSÉ EDVALDO DA SILVA 

. EXPEDIENTE Nº 17/2010 EM: VINTE E TRÊS (23) DE 
FEVEREIRO DE 2010 

1 

DAB: sSEQ. OAB * SEQ. 
- CE/18189, a CEMOS6 “1 
CE/1426 o CE/10960 ºÕ 
CE/4056 . 3 CENA, 4 

4 CE/8942 

1) 725-37.2008.8.06.0140/0 - GUARDA REU.: MARCILIO ALVES 
JUVENCIO BESERRA AUTOR:: MARIA OTACILIA DA SILVA 
CORREIA . “COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 
ASSINALADA PARA O DIA 16. DE MARÇO DE 2010, ÀS 11:30 HS., 
“NO FÓRUM DES. FRANCISCO ADALBERTO DE O. BARROS LEAL, 
SITO NA AV. SÃO JOÃO EVANGELISTA, 525, CAMPO DE AVIAÇÃO, 
PARACURU-CE:” - INT, DR(S). ANA RACHAEL, BARBOSA 
ALCÂNTARA , FRANCISCA FATIMA PINTO DE-SOUZA . 

2) 746-47.2007.8.06.0140/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE: 

JOANA SOUSA SILVA REQUERIDO.: SIMONE DO AMARAL 
WEINGARTNER. . 

INSTRUÇÃO, ASSINA LADA PARÁ O DIA 06 DE ABRIL DE 2010, ÁS 
10:30 H8., NO FÓRUM DES. FRANCISCO ADALBERTO DE O. 

BARROS LEAL, SITO NA AF. SÃO JOÃO EVANGELISTA, 525, 

“ COMPARECEREM “À AUDIÊNCIA DE 

r
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CAMPO-DE AVIAÇÃO, PARACGURU-CE. » INT. DR(S). JOSE JEAN. 
PEREIRA DE'ALENCAR , TEREZA CECILIA SILVA DE 'MELO . 

3) 859-64.2008:8.06.0140/0 - USUGAPIÃO REQUERENTE: 
MARIA VALDISIA COSTA : Ec OMPARECER À AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO, ASSINALADA PARA O DIA 15 DE “MARÇO DE 2016,. 
ÁS 12:45 HS., NO FÓRUM DES. FRANCISCO ADALBERTO DE O. 

BARROS LEAL, SITO NÁ AV. SÃO JOÃO EVANGELISTA, 525, 
CAMPO DE AVIAÇÃO, PARACURU-CE.” - INT. DR(S). FRANCISCA , 
FATIMA PINTO DE SOUZA... 

' s 

4) 916-63.2000.8.06.0140/0 - :Nº ANTIGO: 2003121006203: - 
ORDINÁRIA OUTRAS REU.: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DO'CEARÁ - CAGECE AUTOR.: ESPÓLIO DE JÇÃO MOREIRA DA 
'ROCHA AUTOR.: LUÍZA LEITÃO MOREIRA'DA ROCHA. 
COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE OJTIVA DO PERITO, 

” ASSINALADA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2010, ÀS 11:00 HS, 
NO FÓRUM DES. FRANCISCO ADALBERTO DE O. BARROS LEAL, 
SITO NA AV. SÃO JOÃO EVANGELISTA,'525, CAMPO DE AVIAÇÃO, 
PARACURU-CE.” - INT: DR(S). FRANCISCO JOSE. SIMÕES 
HORTENCIO DE MEDEIROS, JOACI INACIO DE BRITO . 
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JUIZ(A) TITULAR : CLEIRIANE FROTA FRANÇA * 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO : 

, CAVALCANTE 
EXPEDIENTE Nº 109/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010. . 

1) 1156-49.2000.8.06.0141/0 - Nº ANTIGO: 2002115003533. - 
- EXECUÇÃO REU.: ALBERTINA BARROSO -GÓIS AUTOR.: BANCO | 
DO: NORDESTE DO BRASIL S.A REU.: ESPÓLIO DE MILTON. 
BARROSO GÓIS REU.: JEQVÁ BARROSO GÓIS REU.: JOÃO 
BATISTA BARROSO GÓIS REU.: JOAQUIM BARROSO GÓIS . 
“SENTENÇÃ:R.H.CLS. DERTARTEEM FACE DO PAGAMENTO 
DO DEBITO, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO COM 
FULCRO NO ARE 794,5;C/C 795 DO CPC, PARA QUE SURTA. OS 
SEUS JURIDICOS. BRL.” - INT. DR(S). FRANCISCO: “ANASTACIO 
DA SILVA, RICARDO AUGUSTO DE LIMA BRAGA . a 

2) 198-48.2009.8.06.0141/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: ESMERALDA RODRIGUES DA SILVA 
REQUERIDO.: MARITIMA SEGUROS S/A . “DESPACHO:R:HLCIS. 
INTÍMEM-SE CAUSIDICOS SOBRE CERTIDÃO RETRO(FLS. 18 E 
45) PRAZO DE 05 DIAS. EXBNEC.” - INT. DR(S). REINALDO L. 

T. RONDINA MANDALITI, PAULA RODRIGUES DA SILVA , JOSE * 
LUIS POLEZI. b 

el [ê 

3 485-11:2009.8.06.0141/0. - TOMBO: 160:- EXECUÇÃO FISCAL - 
| EXEQUENTE:: CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA 
E AGRONÓMIA EXECUTADO.: JOSE PINTO DE ALMEIDA .. 
“SENTENÇA:R.H. DESTARTE, EM-FACE DO PAGAMENTO DO 
DEBITO, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXEGUÇÃO com 
FULCRO NO ART. 794], C/C 795 DO CPC, PARA QUE SURTAIOS 
SEUS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS: PRI.” - INT, DR(S). 
VINICIUS DO NASGIMENTO MORAIS , ERICA BEZZATO DE 
MAGALHAES . CARLOS ALBERTO MENDES' FORTE . 

COMARCA DE PÉDRA BRANCA | 
, 

« : 
, 4 

, É 
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JUIZ(A) TITULAR: FLÁVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMÃO 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSE EDISONEUDSON,, 

. GULRRA AIRES A 
* * EXPEDIENTE Nº 56/2010 EM: VINTE E SEIS (6) DE 

FEVEREIRO DE 2010 ! 

> r 
E) 4 

OAB | SEQ. OAB. «+ -SEQ , 
<. CE/5737 o -CE/8985 4 ra 

SP/257220 2 SPAS. 2, 
SP/80348 2 CE/11067 ,: 3, , 
CE/h17S 3 CE/3598 3 

+ 

k 

“|- AUTOR: MARIA NAZARETHE LINS TEÍXEIRA.. 

A 

r 
  

  

OAB SEO. OAB SEO. 
GE/12302.. ! CE/15848 + 2 
CE/13063 3 CEM2398 4 
CE/12398 5 CE/20873 6 
CE/IB044 O 6. "CE/20873. 6º 
CE/18044/ 6: CE/15848 7 

- CE/15848 8 CE/15848 9 
 CE/15848' Io CE/15848 11 
CE/15848 12 1CE/15848 13. 
CE/15848 14 CE/15848 15 
CE/IS848 1-6 * CEMSBA8 17 
CE/15848 18 

, f pn 

1) 1440-51.2000.8.06.0143/0 - Nº ANTIGO: 2000051002147 - 
AÇÃO CAUTELAR AUTOR.: MARÍA IZABEL LINS DE-OLIVEIRA 

“A UDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO DESIGNADA-PARA O DIA 27/05/2010, ÀS 09:30 
HORAS, NO' FÓRUM LOCÁL..%- INT. DR($). CARLOS JOSE 

. EVANGELISTA DE CASTRO . 
1 º ) , | , . 

2) 25247. 2005:8.06.0143/0 - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ., 
* AUTOR.: ANTONIA RIBEIRO MOTA AUTOR: RENATA RIBEIRO 
MOTA AUTOR.: RENATA RIBEIRO MOTA AUTOR:: ANTONIA 
RIBEIRO MOTA . “INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE.O 
RESULTADO DO EXAME DE DNA, REQUERENDO O oUE 
ENTENDER DE DIREITO..”-- Int. DRES) LUCIANO TEIXEIRA 
“DO. NASCIMENTO . 

3) 356-34.2008.8.06. 914310 ALVARÁ REQUERENTE.: ANTONIO 
* FERNANDO AZEVEDO ASSUNÇÃO. REQUERENTE:: FRANCISCA 
EDICE AZEVEDO ASSUNÇÃO REQUERENTE.: FRANCISCA ELBA 
AZEVEDO ASSUNÇÃO REQUERENTE.: FRANCISCO ALBER 
AZEVEDO ASSUNÇÃO REQUERENTE:: MARIA FRANS-LAYDE 
AZEVEDO ASSUNÇÃO REQUERENTE.: MARIA AUXILIADORA: 
AZEVEDO ASSUNÇÃO . “INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR 
SOBRE ÀS INFORMA CORES PRESTADAS PELO INSS. ” ANT. DR(S). 
CELSO ALVES DE MIRANDA . 

4) 401-94.2009.8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ALZIRA MEDEIRA LIMA | 

« INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PARTE FINAL: “EX POSITIS, DEFIRO 
O PEDIDO-DE LIMINAR INAUDETA AUTERA PARTE, ANTE À 
URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, DETERMINANDO A 
SUSPENSÃO DO DESCONTO, RELATIVO A EMPRÉSTIMO AO' 
BANCO BMC S/A, QUE VEM SENDO EFETUADO SOBRE 0. 
BENEFÍCIO RECEBIDO PELA SRA. ALZIRA MEDEIRA LIMA 
JUNTO, AO INSS. OFICIE-SE AO INSS PARA PROCEDER A 
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SUPRA. CITE(M)-SE O(S) 
PROMOVIDO(S) PARA, QUERENDO, CONTESTAR(EM) NÔ PRAZO 
LEGAL, BEM COMO INTIME-O(S) PARA, NO PRAZO DE 19 DIAS, 

| APRESENTAR(EM) TODA A'DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO 
* EMPRÉSTIMO EM TELA E, AINDA, COM RELA ÇÃO'AO INSS, 
PARA QUE INFORME ACERCA DO CUMPRIMENTO DOS INCS. I 
E JL, DO ART: 8º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DE N. 121. 
INTIME- SEA SRA ALZIRA MEDEIRA LIMA PARA QUE DIGA, NO 
PRAZO DE: S(CINCO) DIAS, SE PASSOU PROCURAÇÃO, PARA 
ALGUÉM CONFERINDO PODERES PARA A PRÁTICA DE'ATOS 

“ EM SEU NOME. PEDRA BRANÇA, 29 DE OURUBRO, DE 2009. 
FLÁVIA Afº AIRES FREIRE ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.” nr. 
INT. DR(S). ALEXSANDRO PESSOA AZEVEDO ,, 

Jo À 

5) 404-56.2009.8.06,0143/0 - PROCEDIMENTO DO, JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE: JOSE CAVALCANTE DA SILVA 
“CSINTIMAÇÃO DE DECISÃO: PARTE FINAL: “EX POSITIS, 
DEFIRO O PEDIDO. DE LIMINAR INAUDETA AUTERÁ PARTE, ' 
ANTE A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, .DETERMINANDO A 

os USPENSÁ O DO DESCONTO, RELATIVO À EMPRÉSTIMO AO 

- BANCO VOTORANTIM S/A, QUE VEM SENDO EFETUADO SOBRE 
O BENEFÍCIO RECEBIDO PELO SR. JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA 
JUNTO ÃO. INSS, OFICIE-SE AO INSS PARA PROCEDER A 
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SUPRA. CITE(M)-SE 0(5) 
PROMOVIDO(S) PARA, QUERENDO, CONTESTAR(EM) NO PRAZO 
LEGAL, BEM COMO INTIME-O(S) PARA, NÓ PRAZO, DE:JO DIAS, 

- APRESENTAR(EM) TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ÃO 
EMPRÉSTIMO EM TELA E, AINDA, COM RELAÇÃO AO INSS, 
PARA QUE INFORME ACERCA DO CUMPRIMENTO DOS INES. 1 
E 1, DO ART. 8º DA INSTR vição NORMATIVA INSS/DG:N. 121: 
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- INTIME-SE O SRJOSÉ CAVALCA INTE DA SILVA PARÁ QUÊ DIGA, 
NO PRAZO DE S(CINCO) DIAS, SE PASSOU PROCURAÇÃO PARA 
ALGUÉM CONFERINDO PODERES PARA A PRÁTICA DE ATOS 
“EM SEU NOME. PEDRA BRANCA, 29. DE OUTUBRO DE 2009. 
FLÁVIA Mº AIRES FREIRE ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.”.” - 
INT DRE -ÁLEXSANDRO PESSOA AZEVEDO . 

REQUERENTE: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA . “INTIMAÇÃO. 
DE DECISÃO. PAR TEÊ FINAL: “ASSIM, PRESENTES OS 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO A ANTECIPA ÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADA, “DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA A 

- RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO' AUTÓR-DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE ÃO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 

“|. “NO PRÁZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 

6) 418-74.2008.8. 06. 0143/0" - COBRANÇA REQUERENTE.: 
AMANDA VIERA, DE OLIVEIRA REQUERIDO.: FEDERAL DE . 
SEGUROS' S.Ã REQUERENTE.: AMANDA VIIERA-DE OLIVEIRA 
REQUERIDO.: FEDERAL DE SEGUROS S.A . “INTIMAÇÃO DE 

- SENTENÇA: “VISTOS ETC. CONSIDERANDO: QUE AS PARTES 
«SÃO DEVIDAMENTE, CAPAZES PARA FINS:DO PRESENTE 

“ACORDO E MANIFESTARAM AS.SUAS VON TÁADES DE F ORMA 
LIVRE E CONCIENTE PERANTE ESTE JUÍZO, DECIDO 
HOMOLOGAR, POR SENTENÇA, O ACORDO DE FLS. 127/128 

EM TODOS. os SEUS TERMOS, com FUNDAMENTEO NOS 
“ARTIGOS 449 E 269, INCISO JH, DO CPC, E ARE 22, PARÁGRAFO 
ÚNICO, LET 9.099/95, PARA QUE SURTA. SEUS JURÍDICOS E 

LEGAIS EFEITOS, DEFENDO A SECRETARIA DE VARA 
RECOLHER EVENTUAIS MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA ' 
AINDA NÃO € UNMPRIDOS. INDEFIRO EM, PARTE OPEDIDO DE 

: FLS: 136, DETERMINÁDNO QUES SE EXPEÇAM Os DOIS 
ALVARÁS PARA LEVANTAMENTO -DO VALOR DEPOSITADO ÀS. - 
FLS. 135, SENDO UM NO VALÔR DE R$ 4.500, DO ( QUATRO MIL 
E QUINHENTOS REAIS) PARA À AUTORA E OUTRO NO VALOR - 
DE RS 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARÁ O GAUSÍDICO, 

“CONFORME, ITEM, “A? DO. ACORDO DE FLS. i27/128, 
“INT IMANDO-SE Á AU TORA, » PESSOALMENT. E, PARA VIR PEGAR 
O ALVARÁ NA SECRETARIA DESTE FÓRUM. CUMPRIDAS as" 
FORMALIDADES LE GAIS, DETERMINO O ARQUI VAMENTO (ART 

“41 DA LEI Nº 9099/95). CUSTAS “PRO RATA?. BRL PEDRA 

Sa 

* BRANCA, 22/01/2010. FLÁVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMÃO - 
JUÍZA DE DIREITO. 2» INT. DR(S). SAMUEL MÁRQUES 
CUSTÓDIO -DE ALBUQUERQUE , RAFAEL DE SOUSÁ REZENDE 
MOÓNTI /SAMUEL MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE , 
RAFAED DE SOUSA REZENDE MONTI. - 

7) 695.56. 2009. 8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: FRANCISCO MOREIRA-DA SIMA . “INTIMAÇÃO 
DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES OS, 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO-DE TUTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA À 
RETIRADÁ*DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 'DO SPE E 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 
NO'PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÁRIANO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CÃSO 
DE DESCUMPRIMENTO, , CONFORME ART. 461, 5 4º, DO 
CPC,CITE-SE O(A) PROMOFVIDO(A) PARA, QUERENDO, 

- CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 
AS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARA, 
NO MESMO PRAZO, APRESENTAR(EM), TODA A 

. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AQ DÉBITO EM TELA. PEDRA 
, BRANCA, 29 DE OUTUBRO DE 2009. FLÁVIA Mº AIRES FREIRE 
“ ALLEMÃO, - JUÍZA DE DIREITO. re INT. DR(S): LUCIANO 3 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . , a 

8) 696-41. 2009: 8.06. 0143/0º - PROCEDIMENTO “ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA . “INTIMA ção 

DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, “PRESENTES os 
: REQUISITOS ACIMA, CONCEDO À ANTECIPÁ ÇÃO DE TÚTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA A 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA À ÇÃO, 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE. JÁ MULTA 
“DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS. REAIS) EM CASO - 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, $ 4, DO 
CPC.CITE-SE. O(À) PROMOVIDO(A) PARA! QUERENDO; 

CONTESTAR (EM) NO PRAZO DE.15 DIAS, FAZENDO CONSTAR - 

AS AD VERT ÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTH! ME-O(A) PARÁ, 
NO MESMO: PRAZO, APRESENTAR(EM) TODA A 
DOC UMENTAÇÃO PERTINENTE dO DÉBI TO EM TELA. PEDRA 

BRANCA, 29 DÊ OUTUBRO DE 2009. FLÁVIA Mº AIRES FREIRE 
ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.”.”"- INT, DRCS). LUCIANO 

. TEIXEIRA DO NASCIMENTO . 1 

ne - 1 

* 9)7697-26.2009.8:06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO 
«DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, 8 4º, DO 
CPC.CITE-SE O(A) “PROMOVIDO(A) PARA, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 
AS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARA,. 
NO MESMO PRAZO, ' APRESENTAR(EM) TODA A 
DOCUMENTA ÇÃO PERTINENTE AQ DÉBITO EM'TELA. PEDRA , 
BRANÇA; 29 DE, OUTUBRO DE-2009.. FLÁVIA Mº AIRES FREIRE , 
ALLEMÃO .- JUÍZA DE, DIREITO.*.*"- INTUDR(S). LUCIANO - n 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . . N 

10) eos: 11.2009,8.06.0143/0. - FROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
, REQUERENTE.: FRANCISCO.MOREIRA DA-SILVA . “INTIMAÇÃO 
“DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES os. 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO A ANTECIPA ÇÃO DE'TUTEIA 

- PEEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA A 
RETIRADA DÁ INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DO SPC E- 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBIFRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (0 UINHENTOS REAIS) EM CASO 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, 8 4º, DO 
CPC.CITE-SE O(A), PROMOVÍDO(A) PARA, QUERENDO. 
CONTESTAR(EM) NO PRAZÔ DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 
AS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARA, — 
NO MESMO “PRAZO; APRESENTA R(EM) TODA A 

- DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE dO DÉBITO EM TELA. PEDRA 
« BRANCA, 29 DE OUTUBRO DE 2009. ELÁVIA Mfº AIRES FREIRE 
ALLEMÃO - “JUÍZA DE DIREITO.”.” - INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA. DO NASCIMENTO . vs 

- My 707-70.2009:8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
r REQUERENTE: JOSE GOMES DE OLIVEIRA . “INTIMAÇÃO DE 
“DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES OS REQUISITOS: 
ACIMA, CÔNCEDO 4 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, 
DETERMINANDO À EMPRESA REQ UERIDA À RETIRADA-DA 
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DO SPC E SERÁSA, 

“* RELATIVAMENTE AO DÉBITO QRJETO DESTA AÇÃO, No PRAZO . 
DES (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA DIÁRIA NO 
VALOR DE R$ 500; oe (QUINHENTOS REAIS) “EM CASO DE 

. DESCUMPRIMENTO, CONFORME. ARE 461,8 4º DO CPC. CITE- 
SE O(A): PROMO VIDO(A) PARA, QUERENDO, CONTESTAR(EM) 
NO PRAZO DE 15.DIAS, FAZENDO CONSTAR ASADFER TÊNCIAS 

“DÊ PRAXE, BEM COMO INTIME- O(A) PARA, NO MESMO PRAZO, 
APRESENTAR(EM) TODA À DOCUMENTA ÇÃO PERTINENTE AO 
DÉBITO EM TELÁ. PEDRA BRANCA, 93 DE NOVEMBRO DE 2009. 
FLÁ VIA Mº AIRES. FREIRE ALLEMÃO = JUÍZA DE DIREITO.”.* - 
INT. DR(S). LUCIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO .. , 

12) 835-90.2009.8. 06 0143/0"- PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
" REQUERENTE.: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA . “INTIMAÇÃO 
DE DECISÃO, PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES .OS 
“REQUISITOS ACIMA, CONCEDO'A ANTECIPA ÇÃO DE TUTELA 

* PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA. REQUERIDA-A 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DÁ AUTORA DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE AQ DÉBITO: OBJETO DESTA AÇÃO, - 
NO PRA Z0 DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÁRIA NO VALOR DE RS sa, 08 (QUINHENTOS REAIS). EM" CASO 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART 461, $ 4º, DO 
CPC.CITE-SE, O(A ) PROMOVIDO(A) PARA, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM), NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 
ASAD VERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARA, 
NO MESMO “PRÁZO, APRESENTÁR(EM) TODA “À, 

““DOCUMENTA ÇÃO PERTINENTE AO DÉBITO EM TELA; PEDRA 
BRANCA, 10 DE NO VEMBRO DE 2009. FLÁVIA. ME AIRES FREIRE 
ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.”.” “ INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA, DO NASCIMENTO . o - 

113) 836-75,2009. 8: 06,0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO | 
REQUERENTE.: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA. UINTIM, AÇÃO, 

o DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES os   
E) . o t 
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REQUISITOS ÁCIMA, CONCEDO À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA A 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÁRIA NO VALOR DE RS 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO 
DE -DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, 8 4º, DO 

CPC.CITE-SE Off) PROMOVIDO(A) PARÁ, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 

AS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-Ó(A) PARA, 
NO MESMO PRAZO, APRESENTAR(EM) TODA A 

DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO DÉBIT O EM TELA. PEDRA 
BRANCA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009. FLÁ) PIA Mº AIRES FREIRE ' 

ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.".” = INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . á Ca . 

1 

14) 837-60.2009.8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA . “INTIMAÇÃO 

“ASSIM, PRESENTES OS, DE DECISÃO. PARTE FINAL: 

REQUISITOS ACIMA, CONCEDO dd ANTECIPA ÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO"À EMPRESA REQUERIDA À 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA. AUTORA DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÍRLÍ NO VALOR DE RS 500,00 (QUINHENTOS. REAIS) EM CASO 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, $ +º,.DO 
CPC.CITE-SE O(A) PROMOVIDO(A) PÁRA, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 

« AS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE; BEM COMO INTIME-O(A) PARÁ, 
NO MHESMO PRAZO, APRESENTAR(EM) TODA A 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO DÉBI TO EM TELA. PEDRÁ 
BRANCA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009. FIÁ VIA Mº AIRES FREIRE 
ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.”.” - INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . 

15) 840-15.2009.8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA . “INTIMAÇÃO 
DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES OS 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA À 
RETIRADA DÁ INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE AQ DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÁRIANO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ARÉ 461, $ 4º, DO 
CPC.CITE-SE -O(A) PROMOVIDO(A) PARA, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 
ÀS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARA, 
NO MESMO PRAZO, APRESENTAR(EM) TODA A 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO DÉBITO EM TELA. PEDRA 
BRANCA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009. FLÁVIA Mº AIRES FREIRE - 
ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.”.” - INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . oo Í " 

16) 841- 97. 2009, 8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA. “IN. TIMAÇÃO 
DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES os 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO À ANTECIPA ÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA À 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DO SPC E, 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 
NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, $ 4º, DO 
CPC.CITE-SE O(A) PROMOVIDO(A) PARA, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 
AS ADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARA, 
NO MESMO PRAZO, APRESENTAR(EM) TODA A 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO DÉBITO EM TELA. PEDRA 
BRANCA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009. FLÁVIA Mº AIRES FREIRE 
ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.”.” - INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . - 

17) 842-82.2019.8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO. ORDINÁRIO 
REQUERENTE: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA. “INTIMAÇÃO 
DE"DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES QS 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO. A 4 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

! 
a h 

  

PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA A 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO. NOME DO AUTOR DO SPC E 
SERASA RELATIVAMENTE AQ DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, 

“NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDE JÁ MULTA 
DLÁRIANO VALOR DE RS 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO 
DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, $ 4º, DO 
.CPC.CITE-SE O(A) PROMOVIDO(A) PARA, QUERENDO, 
CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO CONSTAR 

* ASADVERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INT; IME-O(A) PARA, 
NO MESMO PRAZO,  APRESENTAR(EM) TODA A 
DOCUMENTA ção PERTINENTE AO DÉBI TÔ EM TELA. PEDRA 
BRANCA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009. FLÁVIA MºAIRES FREIRE 

ALLEMÃO - JUÍZA DE DIREITO.".” - INT. DR(S). LUCIANO 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . 

, 

18) 843-67.2009.8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
» REQUERENTE.: EVA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA. “INTIMAÇÃO 
DE DECISÃO. PARTE FINAL: “ASSIM, PRESENTES OS 
REQUISITOS ACIMA, CONCEDO 4 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PLEITEADA, DETERMINANDO À EMPRESA REQUERIDA A 
RETIRADA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DO SPC E , 
SERASA RELATIVAMENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA AÇÃO, . 

« NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ARBITRANDO DESDÊ JÁ MULTA 
DIÁRIA NO VALOR DE RS 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM CASO 

- DE DESCUMPRIMENTO, CONFORME ART. 461, $ 4º, DO 
. CPE.CITE-SE O(A) PROMOVIDO(A) PARA, QUERENDO, 

“ CONTESTAR(EM) NO PRAZO DE 15 DIAS, FAZENDO" CONSTAR 
* “AS ADFERTÊNCIAS DE PRAXE, BEM COMO INTIME-O(A) PARÁ, 

NO MESMO PRAZO, APRESENTAR(EM) TODA A 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO DÉBITO EM TELA. PEDRA 
BRANCA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009. FLÁVIA Mº AIRES FREIRE 
ALLEMÃO - JUÍZA DE, DIREITO.".*” - INT. DR(S): LUCIANO 
TEIXEIRA DO NASCIMENTO . 

VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA 
JUIZ(A) TITULAR : ÉLÁVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMÃO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: JOSE EDISONEUDSÓN 
GUERRA AIRES 

EXPEDIENTE Nº 57/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB |, SEQ. QAB SEQ. 
CE/3359 I CE(3359 2 

1) 350-909.2009.8.06.0143/0 - PROCEDIMENTO DO JÚIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO-GE CAPITAL S/A 
REQUERIDO, BANCO SCHAHIN REQUERENTE.: MARIA JOSE 
DA SILVA * PARTE DA DECISÃO: ... ASSIM, PRESENTES OS 
REQUISITOS ACIMA; CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADA, DETERMINANDO QUE SE EXPEÇA OFÍCIO AO INSS 
A FIM DE QUE SE'ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER 
DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA, REFERENTE À 
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL TENDO COMO CONTRATANTES 
AS PARTES, E DE REPASSÁ-LOS AOS BANCOS PROMOVIDOS, 
ATÉ O DESLINDE DESTA AÇÃO, BEM CÔMO QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES ACERCA, DO EMPRÉSTIMO EM TELA, 
ESCLARECENDO O VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS E 
JUNTANDO CÓPIA DOS CONTRATOS. DEFIRO À GRATUIDADE. 
INTIMEM-SE AS PARTES DESTA DECISÃO E CITEM=-SE OS 
REQUERIDOS PARA CONTESTAREM A AÇÃO, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, COM ÀS ADVERTÊNCIAS LEGAIS. PEDRA 
“BRANCA, 25 DE FEVEREIRO DE 2010. (A) DEMÉTRIO SAKER 
NETO - JUIZ DE DIREITO/RESP..” - INT. DR(S). LEUDO CANDIDO 
DE ANDRADE - 

2) 493-79.2009.8. 06.0143/0 - INTERDIÇÃO INTERDITANDO.: 

ANATALIA FERREIRA DE MOURA REQUERENTE.: JOSE 
FERREIRA DE MOURA . “PARTE DO “DESPACHO: . 

OBSERVANDO-SE ENTRE O PRESENTE PROCESSO E O DE Nº 
268.59.2009.8.06-0143, APENSO A ESTE, EXISTE CONEXÃO PELO 
OBJETO E PELA CAUSA DE PEDIR, CONFORME'O ART. 46, LH 
DO CPC, POSTO QUE EM AMBOS OS AUTORES REQUEREM A 

INTERDIÇÃO E CURATELA DA MESMA PESSOA, DEVEM AMBOS 
SEREM JULGADOS NA MESMA SENTENÇA. ASSIM, DETERMINO 

QUE AS AÇÕES TRAMITEM NO PRIMEIRO PROCESSO QUE FOI 
PROPOSTO, MANTENDO- SE À NOMEA ÇÃo DO CURADOR 
PROVISÓRIO E DA AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA, PARA À QUAL 

DEVEM SER INTIMADOS OS DOIS AUTORES, CONFORME 

r
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vo REQUERIDO NA PETIÇÃO DE FLS, 25. JUNTE-SE CÓPIA DESTA 

DECISÃO NO PROCESSO APENSO. PEDRA BRANCA, 11.2. Jo. 
FLÁVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMÃO, JUÍZA DE DIREITO. 

- INT. DR(S). LEUDO CANDIDO DE ANDRADE . 
. 
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COMARCADE PINDORETAMA. o 
  

dar 

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

“PINTO * 
“ EXPEDIENTE Nº 239/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE . 

FEVEREIRO DE 2010 

  

  

OÁB SEQ. OAB ' SEQ. * 
CE/12729 Í CE/9242, 1 . 

CE/13066 L. 

1) 673-28.2005.8.06.0146/0 - TOMBO: 305 - ART. 157 8 1º CPR 
* VITIMA.: ANTONIO BARRETO NETO REU.:-ELTON: FRANCO 
+ SALDANHA RODRIGUES REU: JOSÉ LÉVI DAÍSILVA ATANÁZIO 
“ AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO VITIMA.: PAULO JOSÉ DA SILVA 
VITIMA.: POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE PINDORETAMA 
VITIMA.: ANTONIO BARRETO NETO REU.: ELTON FRANCO 
SALDANHA RODRIGUES REU,: JOSÉ LEVI DA SILVA ATANAZIO 

AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO VITIMA : PAULO JOSÉ DA SILVA 
VITIMA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE PINDORETAMA. 

NTIMO VSA. PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA I8 DE MAIO DE 2010 ÁS 
14:00 HORAS, NO FÓRUM DE PINDORETAMA, SITO NA RUA 
ODÍLIO MAIA GONDIM, S/N; PINDORETAMA-CE..” - INT, DR(S). 

4 ERIKA MARIA MAIA RODRIGUES , MAURO GOMES CASTELO , 
MARCOS JOACI CARNEIRO MONTEIRO . 

ms Du mas 
    Ends damos - ra is Tee porem asno gnt test tag 

  

JUIZ(A) TITULAR : GONÇALO BENICIO DE MELO NETO 
. DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANTONIO WELINGTON 

SARAIVA + 
) EXPEDIENTE Nº 22/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 . 

“OAB - SEQ. -OAB SEQ. 
CE/15190 1 * CE/SIOS 1 
CE/3432 | CE/8942 | 
CE/16190 ! CE/8942 | 1 
CE/IS1OS * 1 CE/3432 1 
CE/N7I14 2 CE/7820 a 

+ CENTIIS 2 CE/7820 2 
CE/15545 3 CE/15994 3 
CE/13583 3 CE/8342 4 
CE/8677 4 CE/17314 5 > 
CE/7820 5 * CENTIS 5 
“CE/7820 5 , 

t - , 

1) 161-97:2009,8.06,0148/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BANCO SANTANDER .5.A. REQUERENTE.: JOSÉ 
IVAN ALVES NETO REQUERIDO.: BANCO SANTANDER .S.A. 
REQUERENTE.: JOSÉ IVAN ALVES NETO . “INTIMAÇÃO DOS 
ADVOGADOS DANDO-LHES CIÊNCIA DE TODO O CONTEÚDO 
DA SENTENÇA DE FLS. 78/90, CUJO DISPOSITIVO SEGUE 
ADIANTE:” DIANTE DO QUE FOI EXPOSTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO CONFIRMANDO A LIMINAR 
DEFERIDA(FLS. 26/28), COMO FORMA DE ANTECIPAÇÃO DOS 
“EFEITOS DÁ TUTELA, PARA QUE O DEMANDADO NÃO PROCEDA 
AQUALQUER INSCRIÇÃO DO.NOME DO REQUERENTE NO QUE. 
SE REFERE ÀS OBRIGAÇÕES QUESTIONADAS NA PRESENTE 
LIDE. NO MÉRITO, DIANTE DO FATO DE QUE AS OPERAÇÕES 
NITIDAMENTE NÃO FORAM CONTRAÍDAS PELO REQUERENTE, 
CONDENO O PROMOVIDO A PAGAR 4 JOSÉ IVAN ALVES. NETO 
O VALOR DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), AÍ JÁ ÍNCLUSOS 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DO EVENTO 
DANOSO ATÉ 4 PRESENTE DATA, ATINENTE AOS DANOS 
MORAIS POR ELE EXPERIMENTADOS. FIQUE CIENTE O 

4 
  

PROMOVIDÔ DE QUE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 
SENTENÇA CONTARÁ DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, 
INDEPENDENTEMENTE, DE NOVA INTIMAÇÃO. CASO NÃO - 
OCORRA O PAGAMENTO, PASSADOS OS QUINZE DIAS DO 
TRÂNSITO, TEM O'PROMOVENTE CINCO DIAS PARA REQUERER 
O PAGAMENTO FORÇADO, TAMBÉM INDEPENDENTEMNETE 
DE NOVA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE ENVIO DOS AUTOS 40 
ARQUIVO. CUSTAS PÊLO REQUERIDO. FIXO OS HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAS EM IS%QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA 
CONDENAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO 
PRINCIPALMENTE O FATO DE. QUE O DOMICILIO” 
PROFISSIONAL DO ADVOGADO-DO AUTOR SE LOCALIZA EM 
MUNICÍPIO DIVERSO DE PORANGAMPORANGA, CE, 24/02/2010/ 
AGONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO/ÍJUIZ SUBSTITUTO.”..” 
- INT. DR(S). FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA , EDSON LUÍS 
MONTEIRO LUCAS , RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO , 
JOACI INACIO DE BRITO., FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA , 
JOACI INACIO DE BRITO , EDSON LUÍS MONTEIRO LUCAS , 
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO . 

2) 28-89.2008.8.06.0148/0 - CAUTELAR INOMINADA 
REQUERIDO.: BANCO DO BRADESCO S/A REQUERENTE.: MARIA 
JOSÉ PINHO MOURÃO REQUERENTE.: MARIA JOSÉ PINHO 
MOURÃO REQUÉRIDO.: BANCO DO BRADESCO S/A . “ 
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DANDO-LHES CIÊNCIA DE 
TODO O CONTEÚDO DA SENTENÇA DE FLS.48/59, CUJO 
DISPOSITIVO SEGUE ADIANTE:” DIANTE DO QUE FOI - 
EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO 
ACUTELAR — DE NUMERO 28-89.2008.8.06.0148/0, 
CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA( FLS. 25/27), 
ANTECIFANDO OS EFEITOS: DA TUTELA, PARA QUE 0" 
DEMANDADO NÃO PROCEDA 4 QUALQUER DESCONTO NA 
CONTA-CORRENTE DA REQUERENTE NO QUE SE REFERE À 
OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE R$ 2.709,00, QUE RESTOU 
ANULADA NO PROCESSO PRINCIPAL. QUANTO AO PROCESSO 
PRINCIPA, DE' NUMERO 90-95.2009.8.06.0148/0 JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA O FIM DE 
ANULAR O NEGOCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE FIRMADO . 
ENTRE PROMQVIDA E PROMOVENTE, ORIUNDO DO CONTRATO 
BANCÁRIO(FLS. 78/79) QUE NITIDAMENTE NÃO FOI FIRMADO 
PELA REQUERENTE, CONDENANDO, AINDA, A PARTE. 
REQUERIDA A PAGAR À REQUERENTE O VALOR DE R$ 
4.000,00(QUATRO MIL REAIS), AÍ JÁ INCLUSOS JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA, À CONTAR DO EVENTO DANOSO ATÉ 
A PRESENTE DATA, ATINENTE AOS DANOS MORAIS POR ELE 

* EXPERIMENTADOS. CONDENO,AINDA, O REQUERIDO À DANOS 
MATERIAIS NO VALOR DE R$ 189,6](CENTO E OITENTA E NOVE | 
REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), ATUALIZADOS ' 
MONETARIAMENTE DESDE À DATA DO DESCONTO. FIQUE 

CIENTE À PROMOVIDA DE QUE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO .. 
DA SENTENÇA CONTARÁ DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, 
INDEPENDENTEMENTE DE. NOVA INTIMAÇÃO.-CASO NÃO 
OCORRA O PAGAMENTO, PASSADOS OS QUINZE DIAS DO 
TRÂNSITO, TEM 4 PROMOVENTE CINCO DIAS PARA REQUERER 
O PAGAMENTO F ORÇADO, TAMBÉM INDEPENDENTEMNETE 

DE NOVA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE ENVIO DOS AUTOS AQ 
ARQUIVO. CUSTAS PELO REQUERIDO. FIXO OS HONORÁRIOS 
“SUCUMBENCIAS;EM ISS(QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA 
CONDENAÇÃO, LEVANDO EM — CONSIDERAÇÃO 

| PRINCIPALMENTE O FATO DE QUE O DOMICILIO 
PROFISSIONAL DO ADVOGADO DO AUTOR SE LOCALIZA EM 
MUNICÍPIO DIVERSO DE PORANGAHPORANGA, CE, 23/02/20107 
HGONÇALO BENÍCIO DE MELO NETOMIUIZ SUBSTITUTO.”..” 
- INT. DR(S). WILSON SALES BELCHIOR, ANTONIO PADUA DO 
NASCIMENTO , WILSON $ALES BELCHIOR , ANTONIO PADUA 
DO NASCIMENTO . , 

3) 407-30,2008.8.06.0148/0 - COBRANÇA REQUERENTE.: 
ANTONIA VERA LÚCIA LOPES, TORRES REQUERIDO: 
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . “ INTIMAÇÃO DO 
DESPACHO DE FLS. 203: EM FACE DO COMPROVANTE DE 

+ 

“DEPOSITO COLACIONADO À FL. 202, INTIME-SE A PARTE - 
AUTORAL PÁRA QUE REQUEIRA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

DESTINADO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES POSTOS A SUA 
DISPOSIÇÃO E, NA MESMA OPORTUNIDADE, DIGA SE AINDA 
TEM ALGO À REQUERER, NOS AUTOS DO-PROCESSO BM 
EPÍGRAFE.” - INT. DR(S). JOSE BONFIM DE ALMEIDA JUNIOR 

” — 

1 

+ 

“
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+ ALEXANDRE MACEDO MAIA , ANTÔNIO AURELIO DE 
AZEVEDO NETO . 

4) 460-11.2008.8.06.0148/0 - ORDINÁRIA OUTRAS 
REQUERENTE.: GONÇALO RODRIGUES SOARES FILHO 
REQUERIDO.: INSS. “INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA DECISÃO 
DE FLS.75/77, GUIA PARTE FINAL SEGUE ADIANTE:, “ISTO 
POSTO, ÁCOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
INTERPOSTOS POR GONÇALO RODRIGUES SOARES FILHO 
APENAS PARA SANAR O-ERRO MATERIAL RELATIVO AO 
BENEFÍCIO CONCEDIDO AO REQUERENTE, QUAL SEJA O 
AUXILIO-DOENÇA."..” - INT. DR(S). MANOEL EDUARDO 
HONORATO DE OLIVEIRA , VANDECLEIA FERNANDES.DÊ LIMA 

5) 90-95.2009.8.06.0148/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BANCO BRADESCO S/A REQUERENTE.: MARIA 
JOSÉ PINHO MOURÃO REQUERIDO.: BANCO BRÂÁDESCO S/A 

- REQUERENTE.: MARIA JOSÉ PINHO MOURÃO . “ INTIMAÇÃO 
DOS ADVOGADOS DANDO-LHES CIÊNCIA DE TÓDO O 
CONTEÚDO DA SENTENÇA DE ELS.107/118, CUJO DISPOSITIVO 
SEGUE ADIANTE: DIANTE DO QUE FOI EXPOSTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO ACUTELAR DE NUMERO 
28-89 2008.8.06,0148/0, CONFIRMANDO A LIMINAR EFERIDA( 
FLS. 25/27), ANTECIPANDO OS EFEITOS DA TUTELA, PARA QUE 
O DEMANDADO NÃO PROCEDA A QUALQUER DESCONTO NA 
CONTA-CORRENTE DA REQUERENTE NO QUE SE REFERE À 
OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE R$ 2.700,00, QUE RESTOU 
ANULADA NO-PROGESSO PRINCIPAL. QUANTO AO PROCESSO 
PRINCIPA,- DE NUMERO 90-95.2009.8.06.0148/0 JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA O FIM DE 
ANULAR O NEGOCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE FIRMADO . 
ENTRE PROMOVIDA E PROMOVENTE, ORIUNDO DO CONTRATO 
BANCÁRIO(FLS. 78/79) QUE NITIDAMENTE NÃO FOI FIRMADO 
PELA REQUERENTE, CONDENANDO, AINDA, À PARTE 
REQUERIDA A PAGAR À REQUERENTE O VALOR DE RS 
4.000,00(QUATRO MIL REAIS), AÉ JÁ INCL USOS JUROS E 

* CORREÇÃO MONETÁRIA, À CONTAR DO EVENTO DANOSO ATÉ 
4 PRESENTE DATA, ATINENTE AOS DANOS MORAIS POR ELE 
EXPERIMENTADOS. CONDENO, AINDA, O REQUERIDO ADANOS 
MATERIAIS NO VALOR DE R$ 189,61(CENTO E OITENTA E NOVE 
REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), ATUALIZADOS 
MONETARIAMENTE DESDE À DATA DO DESCONTO. FIQUE 
CIENTEA PROMOVIDA DE QUE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO 
DA SENTENÇA CONTARÁ DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. CASO NÃO 
OCORRA O PAGAMENTO, PASSADOS OS QUINZE DIAS DO 
TRÂNSITO, TERM À PROMOVENTE CINCO DIAS PARA REQUERER 
O PAGAMENTO FORÇADO, TAMBÉM INDEPENDENTEMNETE 
DE NOVA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE ENVIO DOS AUTOS AO 
ARQUIVO. CUSTAS PELO REQUERIDO. FIXO OS HONORÁRIOS: 
SUCUMBENCIAS EM IS%(QUINZE POR CENTO) DO-VALOR DA 
CONDENAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO 
PRINCIPALMENTE O FATO DE BUE O BOMICILIO 

“PROFISSIONAL DO ADVOGADO DO AUTOR SE LOCALIZA EM 
MUNICÍPIO DIVERSO DE PORANGAMPORANGA, CE, 23/02/2070 
HGONÇALO BENÍCIO DE MELO NETOMIUIZ SUBSTITUTO...” 
- INT. DR(S). WILSON SALES BELCHIOR , ANTONIO PADUA DO 
NASCIMENTO , WILSON SALES BELCHIOR , ANTONIO PADUA 
DO NASCIMENTO . º 

ma E Tom ns qro. 

no - COMARCA DE QUIXADÁ o 
RM Moro 

JUIZ) TITULAR : LJOSIANA CAVALCANTE SERPA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MARIA DO SOCORRO! 

GOMES VIEIRA 

EXPEDIENTE Nº 26/2010 EM: VINTE E OITO es DE 
FEVEREIRO DE 2010 ' 

“OAB SEQ. OAB  .SEQ: 
CE/21593 [ -. 

1) 343-08.2008.8.06.0152/0 - ART. 140 CPB- INJÚRIA 
QUERELADO.: ANA SILEIA DE “SOUSA E SILVA MAIA 
QUERELANTE,: FRANCISCA ELENIR DE OLIVEIRA ALENCAR . 
“INT, DESP: “FICA E SA, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA 

“JORGE MATIAS DINELIY 

  

  
QUERELANTE FRANCISCA ELENIR DE OLIVEIRA ALENCAR, 
INTIMADO PARÁ APRESENTA ÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS, 
NO PRAZO DE TRÊS (03) DIAS. “" - INT. DR(S). WESLLEN NOBRE 
CUNHA . 

1º VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
« JUIZ(A) TITULAR : MARIA-MARTINS SIRIANO - 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 

CAVALCANTE 1 
EXPEDIENTE Nº 52/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 20140 

OAB 

CE/4026 l 

1) 453-49.2004.8.06.0151/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE: 

HELIA MARIA BARBOSA DINELLY REQUERENTE.: PUBLIO 

"TOMBO Nº 4156/04 “META 02” - 

FICA! VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE, INTIMADO DE TODO TEOR DO 

DESPACHO DE FLS. 25, SENDO CONCEDIDO VISTA DOS AUTOS 

POR 05 (CINCO) DIAS.” - INT. DR(S). VALDECIO ALVES DA SILVA 

1º VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 

JUIZ(A) TITULAR : MARIA MARTINS SIRIANO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 

CAVALCANTE 
EXPEDIENTE Nº'53/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

so FEVEREIRO-DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ., 
SP/173267 1 CE/8042 V 
CE/108911 1 

1) 1135-43.2000.8.06.0151/6 - Nº ANTIGO: 2001022011797 - 

“ORDINÁRIA OUTRAS REQUERENTE.: BANCO FORD S/A 

REQUERIDO.: GERALDO AGOSTINHO COSTA . “TOMBO Nº 27317 

81 “META 02” - FICA FOSSA SENHORIA, NÁ QUALIDADE DE 

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, INTIMADO DE TODO 

TEOR DO DESPACHO DE FLS. 52, PARA SE MANIFESTAR NO 

“PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOBRE À RESPOSTA DO OFÍCIO DE 

FLS. 52.” - INT, DR(S). ERIC GARMES DE OLIVEIRA + SYLVIA. 

CYNARA DOS SANTOS ROCHA PINHO DE CARVALHO , NELSON 

PASCHOALOTTO . 

I" VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
JUIZ(A) TITULAR : MARIA MARTINS SIRIANO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 
CAVALCANTE 

EXPEDIENTE Nº 54/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 
' “FEVEREIRO DE 2010 

OAB. SEQ. . OAB 
CE/2575 1 

1) 1975-77.2005.8.06.0151/0 - EXECUÇÃO EXEQUENTE.: 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A EXEQUIDO.: FRANCISCO 
JOCELIO DEDE EXEQUIDO.: FRANCISCO LEONEL DA CUNHA . 
“PROC. 5093/2005, INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE FLS.42 DOS 
AUTOS, 4 SEGUIR PARCIALMENTE TRANSCRITO"ISTO: POSTO, 
HEI POR BEM, COM FULCRO NO ART.267, VIII, DO CPC, 
HOMOLOGAR POR SENTENÇA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO 
EXEQUENTE, SEM RENÚNCIA DE CRÉDITO, DEVENDO OS' 
DOCUMENTOS QUÊ INSTRUÍRAM A INICIAL SEREM 
ENTREGUES A PARTE AUTORA, MEDIANTE RECIBO NOS AUTOS, 
com ARQUIVAMENTO DO PROCESSO É BAIXA NA 
DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS EX LEGE. PR.ICUMPRA- 

. SE. QUIXADÁ(CE), 08 DE JANEIRO DE 2089.(41) FERNANDO 

CÉZAR BARBOSA DE SOUZA.” - INT. DR($). JOSE HAROLDO 
LIMA BATISTA . 
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. 1º VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
JUIZ(A) TIFULAR : MARIA MARTINS SIRIANO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 
CAVALCANTE : 

EXPEDIENTE Nº 55/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 
A " FEVEREIRO DE 2010 , 

1X 

- a h) 

OAB SEQ. OAB SEO. 
CE/2575 alo, , 

1) 1412:20.2004.8.06.0151/0 - EXECUÇÃO EXEQUENTE.: 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A EXEQUIDO.: EGILEU 
TAVARES DE LIMA:. “PROC. 4681/2004, INTIMAÇÃO DA 
SENTENÇA DE FLS.52 DOS AUTOS, 4 SEGUIR PARCIALMENTE 
TRANSCRITO"ISTO POSTO, HEI POR BEM, COM FULCRO NO 
ART 267, VIH, DO CPC, HOMOLOGAR POR SENTENÇA O PEDIDO 
DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE, SEM RENÚNCIA DE 
CRÉDITO, DEVENDO OS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A 
INICIAL SEREM ENTREGUES A PARTE AUTORA, MEDIANTE 
RECIBO NOS AUTOS, COM ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E 
BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS EX LEGE. PR.LCUMPRA- 
SE QUIXADÁ(CE), 08 DE JANEIRO DE 2009.(4) FERNANDO 

INT. DR(S). JOSE HAROLDO 
LIMA BATISTA. É 

1º VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
JUIZ(A) TITULAR : MARIA MARTINS SIRIANO . 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 
- CAVALCANTE 

EXPEDIENTE Nº 56/2010 EM: VINTE E CINCO/(25) DE 
FEVEREIRO DE 2010 1 . 

" 

OAB N 

CE/6972 

SEQ:- 
1 - 

. OAB SEQ. 
, CE/2575 1 

1) 285-47.2004.8.06.0151/0 - EXECUÇÃO-EXEQUIDO.: ANTONIO 

LOPES DA SILVA. EXEQUENTE.: BANCO DO NORDESTE DO ' 
BRASIL S.A EXEQUIDO.: ESPOLIO DE ARTUR CARNEIRO DA 
SILVA EXEQUIDO.: TEREZA PESSOA SARAIVA DA SILVA. “PROC, 

4101/2004, INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE FLS.28 DOS AUTOS, 
Á SEGUIR PARCIALMENTE TRÂNSCRITO"ISTO POSTO; HEI POR 
“BEM, COM FULCRO NO ART.267, VII DO CPC, HOMOLOGAR * 

POR SENTENÇA O PEDIDO DE DESIS TÊNCIA DO EXEQUENTE, 

SEM RENÚNCIA DE CRÉDITO, DEFENDO OS DOCUMENTOS 

QUE INSTRUÍRAM A INICIAL SEREM ENTREGUES A PARTE 

AUTORA, MEDIANTE RECIBO NOS AUTOS, COM 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. 
CUSTAS EX LÉGE. PRACUMPRA-SE. QUIXADÁ (CE), 08 .DE 

JANEIRO DE 2009. (4) FERNANDO CÉZAR BARBOSA DE 

SOUZA”. - INT. DR(S): SOLANA MARIA MARTINS CARMO , 

JOSE HAROLDO LIMA BATISTA . 

-— 
1º VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 

JUIZXA) TITULAR : MARIA MARTINS SIRIANO. -, 

.DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO . 
“CAVALCANTE 

EXPEDIENTE Nº 57/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 
FEVEREIRO DE 2010 

OAB 

CE/3450 1 
SEO. 

1) 314-58.2008.8.06.0151/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERIDO.: DE CUJUS - JOAO CARNEIRO DA SILVA " 

REQUERENTE.: SEBASTIANA ELIAS DA SILVA . “PROC. 70187 
2009, INTIMAÇÃO DO DESPACHO DE FLS. 09, DOSAUTÔS, PARA 
NO PRAZO DE DEZ (ÍO)DIAS, EMENDAR À INICIAL, JUNTANDO - 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS MENORES, BEM COMO 
QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O FALECIDO 
TINHA TUTORIA DOS NETOS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 
DA INICIAL, COM FUNDAMENTO NO ART.284, $ ÚNICO DO 
CRC” - INT. DR(S). FRANCISCO CARLOS DE LIMA .   

“| VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
- JUIZ(A) TILULAR : MARIA MARTINS SIRIANO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GLEBA GIRLENE BRITO 
. CAVALCANTE , 

* EXPEDIENTE Nº 58/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB | SEQ. OAB. SEQ. 
CE/12536 a: a 

1) '1624-70.2006.8.06.0151/0 - INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE REQUERENTE.: CARLOS GABRYELL MARINHO 
LIMA-MENOR REQUERIDO: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA 
REQUERENTE.: - ELAINE CRISTINA ' MÁRINHO LIMA 
REQUERENTE.: CARLOS GABRYELL MARINHO LIMA-MENOR. 
REQUERIDO,: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA REQUERENTE.: 
ELAINE CRISTINA MARINHO LIMA . “TOMBO Nº 5556/06 - FICA 
VOSSA SENHORIA, NÁ QUALIDÁDE DE ADVOGADA DA 
REQUERENTE, INTIMADA PARA COMPARECER ÃO F ÓRUM DES. 
AVELAR ROCHA, SITUADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO, S/N, JARDIM DOS MONÓLITOS, QUIXADÁ/CE, NO DIA * 
28 DE ABRIL DE 2010, ÀS 14:00 HORAS, À FIM DE PARTICIPAR 

, DÁ A UDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA NOS AUTOS 
SUPRA EPI GRÁ FADOS.” INT. DR(S). LUCIDALVA MOREIRA DE 
OLIVEIRA . 

1 

7 VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ 
JUIZ(A) TITULAR : FLAVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES 

DIRETORIA) DE SECRETARIA: MARCOS AURELIO DUARTE 
LIMA 

EXPEDIENTE "Nº 136/2010 EM: VINTE E CINCO 25) DE 
+ FEVEREIRO DE 2010 

OAB + SEQ. 
CE9737 TC 1 

1) 1120-59.2009.8.06.0151/0 - MEDIDAS PROTETIVAS DE 

OAB, - SEQ. 
“CE9TIT 2 

” URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) REU.: ALEX NAIRY GOMES 
DA COSTA VITIMA.: ANTONIA ANDREA DE MELO AUTOR.: 
MINISTÉRIO PÚBLICO ,-“R.H. “EX POSITIS”, DECLARO, NA 
FORMA DO ART. 197, IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, 
EXTINTA À PUNIBILIDADE DO RÉU ALEX NAIRY GOMES DÁ 
COSTA, EM FACE DE TER OPERADO A DECA DENCIA DO DIREITO 
DE REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART'16 DA LEI 11.340/ 
96. BRI COM O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE. 
QUIXADÁ, 24 DE NOVEMBRO DE 2049, FLÁVIO LUIZ PEIXOTO 
MARQUES - JUIZ DE'DIREITO.”- INT. DR(S). FABIO RONALDO 
MAIA DE OLIVEIRA. .' 

2) 14 33.2007.8.06-0151/0 - ART. 303 CTB-- P.ÚNICO - LESÃO 
CORPÓRAL  CULPOSA QUALIFICADA  C/VEÍCULO 
AUTOMOTOR REU.: FRANCISCO FABRICIO MARTINS DE" 

SOUSA VITIMA.: MARIA DO SOCORRO FERREÍRA DE SOUSA 
AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO REU.: FRANCISCO FABRICIO 
MARTINS DE SOUSA VITIMA.: MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
DE SOUSA AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO . “R.H. (...) DESTA 
FORMA, CONSIDERANDO QUE CONSTAM DOS AUTOS PROVA 
DE QUE REALMENTE O REU CUMPRIU ÍNTEGRALMENTE OS 
TERMOS DO ACÓRDO E EM FACE DA RENÚNCIA POR PARTE DÁ 
VÍTIMA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, DECLARO EXTINTA 
A PUNIBILIDADE DO RÉU FRANCISCO FABRICIO MARTINS DÉ 
SOUSA, NOS TERMOS DO ARE. 107, V DO CPB C/C ART. 74, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.099/95, PRI. ARQUIVANDO-SE 
coM O TRÂNSITO EM JULGADO. QUIXADÁ/CE, 16 DE 
SETEMBRO DE 2009. FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES - JUIZ 
DE DIREITO.” - INT. DR(S), FABIO RONALDO MAIA DE OLIVEIRA 

- -. +. º . o . 1 

. COMARCA DE EQUIXELO - 

: JUIZ(A) TITULAR.: LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCA EDILENI 

. SALVADOR RODRIGUES 

EXPEDIENTE Nº 09/2010 EAI: VINTE E CINCO (25) DE 
y FEVEREIRO DE '2010 

OAB: SEQ. 
CE/7131 ] 

OAB 

CE/13316 
SEQ. .. 

“o 

É



FR “o E) - "1 , 
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    * 

CE/5594 3 “CEM cd . Vo ' o 
CE/713] 5. Cerro - 6 | 8) 297-79.2009.8.06; 015310 - TOMBO: 1577 - INTERDIÇÃO |, 
CEMI3L 07 GE/713] '8 ! - REQUERENTE.: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO.: 

-  CEBI 9. CE/7131 10 *. £f RITAMARIA DA CONCEIÇÃO: “INTIMADO DO LAUDO PERICIAL 
“ CE/N3l 11 - SP/231747 12 .ACOSTADO ÀS FL. 26 QUE CONCLUIU QUE O INTERDITNANDO - 

CE/10373 13 CET 13 tt SOFRE DE DEFICIÊNCIA MENTAL (CÓDIGO F 03 CID 10." -.. 
CE/615S 13. CE/I0145 * 13.4, “po NT DRS). DIESUS MARIA, JOSE DA SILVA . 

“o CEI l4 CEM] “as » 
“ CEÊM96 = 16 + CEH2392 4 “16% fo 9) 306:41.2009.8:06. 015310 - TOMBO: 1172 - ALIMENTOS - LEI 

+ CE/21181 -17, CE/21181 dB. -- | ESPECIAL Nº *5.478/68 REQUERENTE.: JOSE GUALTER 
“CEGO + 19 * , CEM 20 : NASCIMENTO REP. POR VERANEIDE OLIVEIRA DA SILVA 
CE/10741 2) CÉ/3 104 '21 o REQUERIDO.: LUIZ JOSE DO NASCIMENTO . “INTIMADA DA - 
CE/it3] 22 - CE/2L181 23 tt | AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃINSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O, 
CEI3] , 24 CEM9TA No 25 | DIA 13 DE ABRIL DE 2010, ÀS O9HISMIN, NA SALA DE 
CE/7974 - 26 CE/13316. . “2700 AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE QUIXELÔ, FICANDO. ADVERTIDO 

“ CE/21181 28 .CE/13316 29 i A CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 407 DO CPE.” INT a. 
CEI713] 1 30 CEMTIBI, 31 , DR(S). ZAQUEU QUIRINO PINHEIRO . , 
CEMUBI VT" 32 Cs o 0 ' : e ; , E a , 

E , PRE i “o 19)321- 10. 2009. 8. 06.0153/0 - TOMBO: 1675 - - TUTELA CIC 
1) 125-40.2009.8.06.0153/0 - TOMBÓ: 1034 - “AÇÃO PENAL" DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR REQUERIDO:: JULIO 
VITIMA.: FRANCISCO ERIVAN DA SILVA REU.: FRANCISCO SILVA DE ARAUJO NETO REQUERENTE: LUCILIA GOMES: 
LEONARDO DE OLIVEIRA VITIMA.: FRANCISCO ERIVAN DA MARTINS .. “INTIMADA Dá “AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
SILVA REU.: FRANCISCO LEÓNARDO DE ÓLIVEIRA. SINTIMADA DESIGNADA PARÁ O DIA 16 DE MARÇO DE 2010, ÀS “O9HSOMIN, ” 
"DA SENTENÇA DE FLS. 81/83 QUE. JULGOU PROCEDENTE À | NA'SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE OUIXELÔ, QUANDO 
DENÚNCIA CONDENANDO O RÉU PELA PRATICA DO CRIME |. SERAM COLHIDOS OS. DEPOIMENTOS DAS PARTES É OUVIDAS 
PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10. 826/2003 E ARTIGO 147, TESTEMUNHAS, FICANDO ADVERTIDO 4 CUMPRIR O . 

” - DO CPB, AMBOS EM CONCURSO MATERIALA PENA DE 02 (DOIS) | DISPOSTO NO ARTIGO. 407 DO CPC:." > INT. DRI), PIBSUS 
» ANOS E OI (UM) MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO ENO MARIA! TOSE DA SILVA . ro 

PAGAMENTO O DE DEZ DIAS-M ULTA, SENDO A PENA PRIVATIVA Vo 
DE LIMBERDADE SUBSTIUÍDA POR UMKA PENA RESTRITIVA. 11) 343-73.2006.8.06.0153/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE: JOSE 

a DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS p:| | ALMIR ALVES REQUERENTE: MARIA ALDENIR ALVES E SILVA“ 
« COMUNIDADE, PELO MESMO PRAZO DE PENA PRIVATI VÁ DE E ÉsPOSO' -REQUERENTE.: MARIA DE LOURDES FERNANDES 

: “LIBERDADE. ” - INT. DECS). DUESUS MARIA. JOSE DA SILVA. OLIVEIRA . “INTIMADA PARA APRESENTAR MEMORIAIS, NO t 
co t «PRAZO DE DEZ DIAS.” CANTO DR(S). DUESUS MARIA JOSE. DA , 

2) 127-10,2009.8.06: 015310 - TOMBO: 803 - PROCEDIMENTO YSILVA . 

* ORDINÁRIO REQUERIDO.: INSS REQUERENTE.: LUIZA = A 
- Vo , Na NUA 

, AUGUSTA DE OLIVEIRA. “INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE 12) 392-12.2009.8.06,0153/0 - TOMBO;, 2420 -: BUSCA E f 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 2010, Ss ". APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: 

. O9H30MIN, NA SÁLADE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE QUIXELO, . | CONSORCIO NACIONAL 'HONDA LTDA REQUERIDO.: 
. FICANDO ADVERTIDO A CUMPRIR O DISPOSTO NO AR TIGO FRANCISCO RAFAEL DE ARAÚJO SILVA “INTIMADO PARÁ 
4 407 DO CPC.” - INT. DR(S). JOACI ALVES DA COSTA! “7 «| JUNTAR AOS AUTOS PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA. 

- , ' o postos Vo | (ARE 48, INCISO IL, DO GPC), NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB“, 
3) . 135-60.2004.8.06.0153/0 - ORDINÁRIA OUTRAS | PENA DE REVELIA.* - INT. DR(S). EDEMILSON, KOJI MÚTODA 

- REQUERENTE.:' INEIDE PEREIRA ' DO “NASCIMENTO. | . e . ) R 
REQUERIDO.: INSTITUTO. NACIONAL DO SEGURO SÓCIAL - | : rt 
INSS . “INTIMÁDO DO RETORNO DOS AUTOS DO TRIBUBAL | 13) 393-12.2000.8.06:0153/0 - Nº ANTIGO: 2001117000997 - 
REGIONAL: DA 5º REGIÃO..?.- INT. DR(S). joSE MARTINS AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
OLIVEIRA . . Ds |' REQUERIDO.: ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO 

. no REQUERIDO.: JOSÉ ÍLO ALVES DANTAS REQUERENTE.: 
4) 214-63.2009.8.06,0153/0 - TOMBO: 4217 - DIVÓRCIO ' MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERIDO.: LINDERLÚCIA ALVES DE 
LITIGIÓSO REQUERENTE::  ELIDONÇO FERREIRA DA SILVA, ARAÚJO . “INTIMADOS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

'REQUERIDO.: MARIA DIONETE ARAUJO SILVA . “INTIMADO DESIGNADA PARA O DIÁ 25 DE. MARÇO DE 2010, ds 09HS, NA Ta 
PARA NO PRAZO DE DEZ-DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA: | SALA DE AUDIÊNCIAS DA ILVARA DA COMARCA DE IGUATU. 
CERTIDÃO DE FL. 32, QUE INFORMA QUE O'REQUERENTE. FICAM INTIMADOS PARÁ, NO, PRAZO DE CINCO DIAS, 
RESIDE ATUALMENTE EM. SÃO PAULO.” » INT. DR(S). DUESUS' MANIFESTAREM INTERESSE NA OITIVA DÁ TESTEMUNHA 
MARIA JOSE DA SILVA . . *  WILTON CORREIA LIMA “FILHO, BEM COMO JUTIPICAR E 

. ' o no | FUNDAMENTADAMENTE À SUA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA 
5) 254-16.2007.8. 06. 015340 AL IMENTOS REQUERIDO: ANTERIOMENTE APRAZADA. PARA O DIA 16/12/2009, A SE 2. 
FRANCIVALDO PACIFICO BEZERRA REQUERENTE: SANT TAGO * = REALIZAR NA 55. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA € OMARCA DE , 
NASCIMENTO; BEZERRA" REP. POR ANTONIA NASCIMENTO DA FORTALEZA, O QUE OCASIONOU Pi) DEVOLUÇÃO DA CARTÁ 

o SILVA » “INTIMADO PARA NO PRAZO DE DEZ DIAS, PRECATÓRIA, SEM CUMPRIMENTO.. ”. INT: DR(S). FABRICIO 

MANIFESTAR-SE ACÉRCA DÁ CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, + MOREIRA DA COSTA , FRANCISCO REGIS DOS SANTOS Coe 

INFORMANDO O ENDEREÇO CORRETO DO REQUERIDO. - ALBUQUERQUE , RAIMUNDO WGERLES, BEZERRA MAIA , À 

INT. DRES).. DUESUS MARIA, JOSE DA SIÉVA . , Jo ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA : “o He . 
7) ' “e Vas " 

q 26- 07: (2008. 3. dó. 0153/0 - TOMBO: t201..- sscando 14) 40- 20. 2010:8.06. 015370 - TOMBO: 1370 PROCEDIMENTO 

REQUERENTE:: AGACI GUEDES DA SILVA REQUERENTE.: " po JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ALDENTISIO 

. DERIADENES DA SILVA OLIVEIRA . “INTIMADO. PARA JUN TAR, OSVALDO DA SILVA-REQUERIDO.: LEPORELLO .. “INTIMADO 
e - AOS AUTOS Ci OMPRO VÁ ÇÃO ; DA PUBLI CAÇÃO DO EDITAL be” . DOINDEFEIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA NA INICIAL, BEM 

FL.28:." « INT. DR(S). JOSE MAURO HOLANDA. 1 : ASSIM DA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PÁRA O DIA 1 

' ; 95 DE ABRIL DE 2010, ÀS 99HISMIN; UNA SALA DE AUDIÊNCIAS fu 
7) 277-88.2009.8.06.0153/0 - rombo 1486 - ÍUSTIFIÇAÇÃO DO: FÓRUM DE QUIXELO:." INT. DR(S). ROBSON PINHEIRO 
REQUERENTE.: EUGENIO. FÉRREIRA DE SOUZA . “INTIMADA À DÊ SOUSA .. ) o NR dr ” Mor 
PA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARÁ OUVIR. A SENHORA, te á : o é 
FRANCISCA FERREIRA DÊ SOUZA, NO DIÁ 16 DE MARÇO. DE) 18) !42-87.2010. 8. 06. 0153/0 - TOMBO; 174 - * PROCEDIMENTO 
2010; ÀS HHS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE, DO JUIZADO“ ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: “BANCO 

* QUIXELO. "INT. PR DUESUS: MARIA JOSE-DA SILVA .+ ., BRADESCO S/A REQUERENTE: MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA 
RT 4, 

1 ; , ! = x f , ' 1 , n 

, oa , a ra Ne 
- + 

  
r é - ' ã .



    
  

DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 041 "FORTALEZA, 03: DE MARÇO DE 2010 - CADERNO 4.   
        

= “INTIMA DA. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESI GNADA 
PARÁ Ô- DIA 05 DE ÁBRIL DE 2010, ÀS “99H3OMIN, NA SALA DE 

| AUDIÊNCIAS. DÓ FÓRUM DE QUIXELO. "= INT: DRC). DISUS 
- MARIA JOSE. Da SILVA > fo o x , , 

"o 16) 448- 60. 3000, 8.06.0153/0 = Nº ANTIGO! 200211700]55i - 
+ “EXECUÇÃO EXEQUIDO:: ADERLÚCIO DE-FREITAS ARAÚJO = 
“ME EXEQUENTE.: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 'S A, 

« EXEQUENTE.: SEBRAE « SERVICO BRASILEIRÓ DE APOIQ'AS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS . “INTIMADOS DA DECISÃO 

, . QUE SUPENDEU O PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. 
INT. DR($). PEDRO ERNESTO FILHO, | MARCELO" :!MOTA GURGÉL 

o DO-AMARAL:. “e ND 
+ s” EM o 

A 

1 17) 452-82. 2009.8. 06.0153/0 - TOMBO: 2498 - GUARDA. 
“REQUERENTE: BALBINA SOARES DE SOUZA E JOSÉ AMÉLIO: 
DA SILVA REQUERIDO: JOSEFA RAQUEL SOARES DA SILVA. . 
“INTIMADA DÁ AUDIÊNCIA DE INSTRU ção DEST GNADA PARA 
O DIA 20 DE-ABRIL DE 2010, AS-09H4SMÍN, NA SÁLA DE 

“AUDIÊNCIAS DO" FÓRUM DE "QUIXELÔ, QUANDO SERAM 
- . COLHIDOS OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, FICANDO. 

“ADVERTIDO À CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 497 DO, CPÉ. » 

- INT. DRÍS). ZAQUEU: QUIRINO PINHEIRO .. N r 
+ ' Lá º 

13). 573-13. 2009, 8 06.018310 - TOMBO: .2922 - EXECUÇÃO DE- 
1 ALIMENTOS EXEQUENTE.: JHONATA-CARLOS BIZERRA E- 

MARIA JULIA CARLOS BIZERRA REP. POR CRISTINA DA SILVA” 
EXECUTADO: JOÃO BATISTA BIZERRA . “INTIMADO PARA 
MANIFESTAR-SE ACERCADOS € OMPROVANTES DE PEPÓSITOS' 

i ACOSTADOS AOS AUTOS DA CARTA PRECATÓRIA.. » INT.DR(S., 

) ZAQUEU QUIRINO, PINHEIRO . 
ea to º z = , 

19) 589- 06. 2005, 8. 06. 0153/0 “ORDINÁRIA OUTRAS 
. REQUERIDO.: INSS - INSTITUTO.NACIONAL DO SEGURO” 
SOCIAL: REQUERENTE.: MARIA GOMES COELHO . “INTIMADO 

, DO RETORNO DOS AUTOS DO TRIBUBAL REGIONAL DA 5º 
ps REGIÃO.. "INT. DR(S): JOSE MAURO HOLANDA . NE 

20) 595- 03.2008.8. os. 018370 - ART. 1m CPB- ESTELIONATO 
REU.: ADENIZA BORGES DE MELÓ VITIMA.: FRANCISCO ALVES 

» “ DE SOUZA VITIMA.; JOSEFA LUZANIRA LOPES VITIMA.: ESDRA 
“ ALVES DE LIMA , “INTIMADA DA AUDIÊNCIA: “DE, “INSTRUÇÃO, 
DESIGNADA PARA O DIA 146 DE ABRIL DE 2019, As, OBEFASMIN, 
NÁ SALA DE AUDIÊNCIAS 'DO: "FÓRUM DE QUIXELÓ.. ” + INT. 

) DR(S). ZAQUEU QUIRINO, PINHEIRO . tomo 

a 

No 

-21) “602: “34:2007.8.06.0153/0 “AÇÃO . - " CAUTELAR. 
REQUERENTE:  AURELIANQ MAQUINAS E SÉRVIÇOS LTDA REP. 

-* PORFRAN CISCAJVERIANA DASILVAMAIA  REQUERIDO.: CLÊNIO 
+ MENDONÇA LEAL. INT IMADA DA AUDIÊNCIA DE INS TRUÇÃO 

mr -DESIGNADA; PARA -O DIÁ 20 DE ABRIL-DE 2018, “ÀS: I3IF30MIN, 
NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE QUIXELÔ, FICANDO 
ADVERTIDOS A CUMPRIREM O DISPOSTO NO ARTIGO 407 DO - 
CPC." “INT. DR(S). EDSON FERNANDES TEIXEIRA, MARIO DA 
SILVA, LEAL SOBRINHO : Vo, “a 

655- 83.2005.8:06.0153/0 AÇÃO CAUTELAR 

- REQUERENTE.: JANGADEIRO TRANSPORTE TURIÉMO LTDA ' 
. REQUERIDO.: RÁPIDO QUIXELÔ LTDA. « SINTIMADA PARA 

. REQUERER O QUE-JULGAR PERTINENTE, UMA VEZ QUE 

DECORREU O PRAZO .PARÁ (8) EXECUTADO «CUMPRIR 4 
SENTENÇA DE FLS. 143/14, REFE ERENT E 405 AHONORÁRIOS. 
- INT. DR(S). DIESUS MARIA JÓSE DA SILVA 

r 
227 

“ * - 

23) "66236. 2009, 8:06; 015310 : TOMBO: 3158 -* GUARDA 
" - REQUERIDO.: CÍCERO VIANA SILVA REQUERENTE.: KATIA 

o FERREIRA DASILVA. “INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - 
1 DESIGNADA PARÁ O DIA 16 DE MARÇO DE 2010, ÀS 10HS, NA 

|" SALÁ DE:AUDIÊNCIAS DO FÓRUM'DE. ÔUIXELÔ, QUANDO. 
” SERAM COLHIDOS OS DEPOIMENTOS DAS PARTES E OUVIDAS 

1 AS TESMUNHAS, FICANDO AD VERTIDO A CUMPRIR O" 
DISPOSTO NO ARTIGO 407, DO CPC.” INT. PRIS). ZAQUEU 
QUIRINO PINHEIRO . p e , . 

fe. 24) 67-03. 2010. 8. 06.0153/0 -“TOMBO: 247 PROCEDIMENTO 
"é DO JUIZADO" ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE: .DAGINA 

CRISTINA DO NASCIMENTO REQUÉRIDO.: SUBMARINO B2W 
COMPANHIA, GLOBAL DE VAREJO “INTIMADA, DO + 

a a 
e “ Coro» rA 

N 
1: + 

  

1: DEFERIMENTO o DÃ LIMINAR REQUERIDA NA INICIAL, BEM' 
ASSIM DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O” 
DIA. 05 DE ABRIL DE 2030, ÀS 9HS, NA; SALA DE À UDIÊNCIAS DO 
FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÓ/CE. "INT. DR(S): DUESUS , 
MARIA JOSE DA SILVA . o 

. 25), 69-12. 2006. 8. 06. 0153/0 ORDINÁRIA OUTRAS 
REQUERIDO.: INSS - INSTITUTO NACIONAL: DO SEGURO 
SOCIAL, REQUERENTE. SELMA LOPES DE AQUINO : 
“INTIMADO DO! "RETORNO DOS AUTOS: DO TRIBUBAL , 

" REGIONAL DA SºREGIÃO..” - INT. DR(S). JOSE;MOREIRA VIEIRA .. 
+ 

+ 

à A 1 FO 1 o , a o o , , 

“26. 72-08.2005.8.06. 015376 "ORDINÁRIA | (OUTRAS 
REQUERENTE.: FRANCINILDA SILVA: DUARTE REQUERIDO: 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. “INTIMADO * 
PARA APRESENTAR AS CONTRA-RAZÕES DO RECURSO 

. “ENTERPÓSTO PELO PROMÓVIDO.. Pa INT: 'DR(S) JOSE MOREIRA, 
VIEIRA. os 

de ta 

27) 733-38.2009.8.06.0153/0 - TOMBO: 3428 - PROCEDIMENTO 
“ORDINÁRIO REQUERIDO.: INSS INTITUTO NACIONAL DE” s 

- SOCIAL REQUERENTE.: MANOEL CARNEIRO FILHO 
“INTIMADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA, DA CONTESTAÇÃ 0 
NO PRAZO DE DEZ DIAS. 2 INT. DR(S). JOACI ALVES DA COSTA ; v 

no d vo Fo. r 
r - ar 

a 

28) 746 37.2009:8.06.0153/0, - TOMBO: 3353 
+ REQUERENTE. ANA'MARIA DE JESUS.INTERDITANDO.: 
“FRANCISCO ASSIS ALMINO 7“ INTIMADO PARA JUNTAR AOS 
AUTOS CÓPIA DA CERTIDÃO' DE ÓBITO DO INTERDITANDO,. 
NO PRAZO'DE.CINCO DIAS, UMA VEZ QUE, For CERTIFICADO 
AS EL.,18V, SER DO CONHECIMENTO DA SECRETARIA O Ê 
FALECIMENTO DO MESMO.” - INT. DR(S). ZAQUEU QUIRINO, 
“PINHEIRO. ' + - ” N - 

E) r - . ' “o 
1 + 

29) 81 59.2009.8. dê. 0153/70 = TOMBO: 3402 - PROCEDIMENTO" 
” ORDINÁRIO REQUERENTE: ELIANE DE MORAIS SANTOS: - 
REQUERIDO.: INSS. “INTIMADO PARA MANIF; ESTAR-SEACERCA " 

* DA CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE DEZ DIAS.” - INT. DR(S). * 
JOACI ALVES.DA. COSTA. 

' r i Í . f "o Y 

30) 792-26.2009 806. 01530 “TOMBO: 3775 JUSTIFICAÇÃO 
REQUERENTE: “FRANCINILDA DA SILVA RIBEIRO . “INTIMADA 

DA AUDIÊNCIA DE INS TRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA J6 DE 

MARÇO DE 2010,/48 10H30MIN, NA SALA: DE. AUDIÊNCIAS DO 

-FÓRUM-DE. QUIXELO:» dm “INT, DR(SJ DIESUS MARIA. iOSE DA 

SILVA . 

30: 796- 63, 2009. 8. 06. 01530 - “TOMBO: 3838 - TUTELA ció 

- DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR REQUERENTE; JOSEFA 

PEREIRA DO CARMO REQUERIDO.; "SAMARA KELLY PEREIRA é 

DE: LIMA , “INTIMA DA DA AUDIÊNCIA DE INSTR UÇÃO . 

“DESIGNADA PARA O DIA J6 DE MARÇO DE 2010, AS 09HISMIN; 

NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE QUIXELÔ, QUANDO 

SERAM € OLHIDOS, OS DEPOIMENTOS DAS PARTES E QUVIDAS 

TESTEMUNIIAS, FICANDO, ADVERTIDO A CUMPRIR o 

DISPOSTO NO ÁRTIGO 407. DO CPC. ?- INT. DR(S). ZAQUEU 

.QUIRINO PINHEIRO .. ss 

. 

E) 

a 1a 

32). 95-68.2010,8. 06.0153/0.- TOMBO: 405 - !ADOÇÃO 
|* REQUERENTE.: FRANCISCO! WASHINGTON DUARTE-VÍEIRA E” 

LUCIA DUARTE CRIANÇA/ADOLESCENTE.: NICOLAS DUARTE 
VIEIRA . “INTIMADO PÁRA NO PRAZO DE DEZ DIAS, EMENDAR 
A INICIAL INFORMANDO O. ENDEREÇO DA GENITORA 
BIOLÓGICA 'DA MENOR, BEM ASSIM JUNTANDO AOS AUTOS O. , 
REGISTRO DÁ CRIANÇA ADOTANDA, OU INFORMANDO A ESTE - 
JUÍZO, CASO NÃO TENHA SIDO REGISTRADA: ” INT, DR(S). 
ZAQUEU QUIRINO. PINHEIRO . a . os 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUIXELO | 
' “SÚIZA) TITULAR : JGUIZ AUGUSTO DE' VASCONCELOS 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCA EDILENI 
f «SALVADOR RODRIGUES , 

; EXPEDIENTE.Nº 10/2010 EM VINTE E CINCO” (DE 
- Co 4 FEVEREIRO DE 2010,, 

7 Po. Wo ae Ê « o, 

OAB " "r8EQ. OAB «4 - SEQ. 
CE/7131 | 'CEMRI3L 2 o 

4 

inreádicao o



"a
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CE/31316 4 o > 
CE/13316 6 ” - 

CE/13316 3 
CE/13316 5 
CEMS3SI6 * 7 

1) 24:66.2010,8.06.0153/0 “ TOMBO: 88 - ALIMENTOS - LEI 
“ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERENTE.: CLEZIA RIBEIRO DA 
SILVA REP. POR JOSEFA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: 
FRANCISCO FRANCIMAR D SILVA . “INTIMADA DA AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 
PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2010, ÀS 9HS, NA.SALA DE 
ADDE-ENCIAS DO FÓRUM DE QUIXELÔ.”- INT. T. DR(S). DUESUS 
MARIA JOSE DA SILVA . 

2) 27-21.2010.8.06.0153/0 - “TOMBO: 109 - ALIMENTOS - LEI 
ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERIDO.: JOEL SIQUEIRA LIMA 
REQUERENTE.: JOEL SIQUEIRA LIMA FILHO, JAMILI MIRANDA 
SIQUEIRA E JOICE MIRANDA SIQUEIRA REP. POR JOSEFA LILIA 
DE MIRANDA . “INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 13 DE 
ABRIL DE 2910, ÀS SHA43MIN, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO 
FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÔ..” - INT. DR(S). DJESUS 
MARIA JOSE DA SILVA . . + 

3) 340-16.2009.8.06.0153/0 - TOMBO: 1765 - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO REQUERIDO: INSS INTITUTO NACIONAL DE S. 
SOCIAL REQUERENTE.: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA . 
“INTIMADO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARÁ 
O DIA H DE MAIO DE 2010, ÀS 9HA4SMIN, NA SALA! DE 
AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÔ. FICANDO 
ADVERTIDO À CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 407, DO 
CPC.” - INT. DR(S). JOACI ALVES DA COSTA . 

4) 347-08.2009.8.06.0153/0 - TOMBO: 1764 - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO REQUERIDO.: INSS INTITUTO NACIONAL DE S. 
SOCIAL REQUERENTE.: MARIA NAIR NASCIMENTO . 
“INTIMADO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 
O DIA 1 DE MAIO DE 2016, ÀS 9H30MIN, NA SALA DE 
AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÔ. FICANDO 
ADVERTIDO A CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 407, Do 
“CPC.” - INT. DR(S). JOACI ALVES DA COSTA . 

5) 427-69,2009.9.06.0153/0' - TOMBO: 2001 PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO REQUERENTE.: FRANCISCO OLIVEIRA DE 
ARAUJO REQUERIDO.: INSS INTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL 
- “INTIMADO DA À UDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 
O DIA 11 DE MAIO DE 2010, ÀS 9H, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO 
FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÔ. FICANDO ADVERTIDO 4º 
CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 407, DO CPC.” - 
JOACI ALVES DA COSTA . 

INT. DR(S). 

6) 503-93.2009.8.06.0153/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERENTE.: GLEIDIANE MESQUITA DE, ALMEIDA 
REQUERIDO.: INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL) . “INTIMADO. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
DESIGNADA PARÁ O DIA 11 DE MAIO DE 2010, AS 9HISMIN; NA 

SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE QUIXELÔ. 
FICANDO ADVERTIDO À CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 
407, DO cre. - INT. DR(S): JOACI ALVES DA COSTA . » 

7) 93-69.2008.8.06.0153/6 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: INSS INTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL 
REQUERENTE.: IVONEIDE SIMÃO DA SILVA SOUZA . “INTIMADO 
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIFGNADa PARÁ O DEL IJ! DE 

“MAIO DE 2010; ÀS 8H45MIN, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO 
FÓRUM DA COMARCA DE QUINELO: FICANDO ADVERTIDO À 
CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 407, DO CPC.” - INT. DR(S). 
JOACIALVES DA COSTA .* Vo, 

VARA UNICA DA COMARCA DE QUIXELÔ 
JUIZ(A) TITULAR : LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FRANCISCA-EDILEN] 

“ SALVADOR:RODRIGUES 
EXPEDIENTE Nº 11/2010 EM: VINTE. E SEIS 26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB. SEQ. SEQ. ' OAB 

CE/3104 “q :   

' 

1) 600-39.2008.8.06.0153/0 - AÇÃO PENAL AUTOR.: A APURAR 
VITIMA.: RONIVON CARLOS DE OLIVEIRA REU.: VIRGILIO 
LAUDEANO DA SILVA . “INTIMADO DA À UDIÊNCIA DE 
INSTR UÇÃO DE. SIGNADA PARA: O DIA 17 DE MARÇO DE 2010, ÀS 
OSHASMIN, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA 
DE QUIXELÔ/CE.. ” > INT. DR(S). MARIO DA SILVA LEAL 
SOBRINHO. * 

  

COMARCA DE RÉ DE REDENÇÃO 
    

  

sUIZA) TITULAR : FLÁVIA PESSOA MACIEL 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FLAVIO FARIAS LIMA: 
EXPEDIENTE Nº 241/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

' FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/3 1 CE/8805 2 
CE/15047 3 CE/3 4 

CE/3 5 CE/3 & 
CE/8805 7 CE/8805 8 
CE/S805 9 CE/3 10 

R . 
1) 1023-78.2008.8.06.0156/0 - ALVARÁ REQUERENTE.: 
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUSA . “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTEMADA, PARA NOP PRAZO DE 05 
(CINCO) DIAS, INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO 
PROMOVENTE, CONFORME DESPACHO DE FLS. 25 DOS 
AUTOS...” - INT. .DR(S). PROCURADOR FRANCISCA KÁTIA 
HOLANDA ARAÚJO, OABICE 8805, . N 

2) 1035-58.2009.8.06.0156/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE.: FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA 
REQUERENTE.: MARIA CÉLIA DA SILVA LUZ. “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, DA PARTE FINAL DA 
SENTENÇÁ DE FLS. 12/13 DOS AUTOS A-SEGUIR TRANSCRITA: 

“ISTO POSTO, HOMOLOGO O ACORDO SUPRA MENCIONADO 
EM TODOS OS SEUS TERMOS E EXTINGO O FEITO COM 

“ 

JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269,4 DO 
CPC.” = INT. DR(S). FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO , 

3) 1168-71,2007.8.06.0156/0 - RETIFICAÇÃO DE AREA 
REQUERENTE.: HIPOLITO RODRIGUES DE PAULA FILHO 
REQUERENTE.: VANIA MARIA MUNIZ RODRIGUES . “PELO 
PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO DE QUE FOI 
DEFERIDO O PEDIDO DE CARGA PELO PRAZO DE 05 (CINCO) 
DIAS, CONFORME DESPÁCIIO DE FLS. 57 DOS AUTOS.” - INT 

DR(S). ANTONIO "WELDER BENEDIRO MUNIZ. 

4) 203-59.2008.8.06.0156/0 - ALVARÁ REQUERENTE.: 
FRANCISCO GILLIARD BEZERRA DA SILVA REQUERENTE.; 
LIDIANE BEZERRA DA SILVA REQUERENTE.: LUIZ CARLOS 
BEZERRA DA SILVA REQUERENTE,: RAIMUNDA MARIA 
BEZERRA DA SILVA. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS; SE MANIFESTAR , 
SOBRE OS DOCUMENTOS DE FLS. 31, SOB PENÁ DE EXTINÇÃO 
DO FEITO, CONFORME, PARECER MINISTERIAL DE FES. 35 E 
DESPACHO DE FLS. 36 DOS AUTOS.” - INT. DR(S). 
PROCURADOR FRANCISCA KÁTIA HOLANDA ARAUJO - OAB/ 
CE 8.805, : 

4 

5) 222-31.2009.8.06.0156/0 - ALVARÁ JUDICIAL REQUERENTE.: 
ROCICLER DE SOUZA FURTADO REQUERENTE.: ROSIMARY DE 
FÁTIMA SOUZA FURTADO REQUERENTE.; ROSA JOSELIANNE 
DE SOUZA FURTADO REQUERENTE.: ROSELIANE DE SOUZA 
FURTADO . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA, PARÁ NO PRAZO DE QUARENTA E OITO (48) HORA, 
MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 
REQUERENDO O QUE ENTENDER PERTINENTE, SOB PENA DE 
EXTINÇÃO, CONFORME DESPACHO DE FLS. 25 DOS AUTOS.” 
- INT. DR(S). PROCURADOR FRANCISCA KÁTIA HOLANDA 
ARAÚJO. OAB/CE 8805. 

6) 478-08.2008.8.06.0156/0 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL REQUERENTE.: MARIA EDILEUSA DA ROCHA DE ARAÚJO 
. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, DA 

á LA 
“or



. - 
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PARTE FINAL DA SENTENÇA DE FLS. 49/41 DOS AUTOS 4 
SEGUIR TRANSCRITA: “POSTO ISTO, E DO MAIS QUE CONSTA 
“NOS AUTOS, EM ESPECIAL AO CULTO PARECER MINISTERIAL, 

[ 

“PRESERVANDO O PATRIMÔNIO DO INTERDITANDO..” - 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELÁ SRA. 
MARIA EDILE USA DA ROCHA DE ARA EJO, DETERMINANDO, 
EM CONSEQUÊNCIA, QUE SE PROCEDA A RETIFICAÇÃO 

NECESSÁRIA E PRETENDIDA NO SEU REGISTRO DE 
CASAMENTO, PARA NELE FAZER CONSTAR À SUA PROFISSÃO, 
COMO DE: AGRICULTORÁ, E NÃO DE COSTUREIRA, COMO 
ERRONEAMENTE SE FEZ CONSTAR...” + INT. DR(S). 
PROCURADOR FRANCISCA KÁTIA HOLANDA ARAÚJO - OAB/ 
CE 8805. 

7) 844-13.2009.8.06.0156/0 - ALVARÁ JUDICIAL REQUERENTE.:, 
LUZIRENE PEREIRA DA SILVA . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADA, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 
SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DE FLS. 25/29 DOS 
AUTOS, CONFORME PARECER MINISTERIAL DE FLS, 31 DOS 
AUTOS.” - 

8). 867-61.2006.8.06:0156/0 - INTERDIÇÃO REQUERENTE: 
ELSIANA BEZERRA DA SILVA MACIÉL REQUERENTE:: ELSIANA 
BEZERRA DA SILVA MACIEL INTERDITANDO.: FRANCISCO DE 
ASSIS BEZERRA DA SILVA INTERDITANDO,: FRANCISCO DE ASSIS 
BEZERRA DA SILVA . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA DA PARTE FINAL DA SENTENÇA DE FLS, 62/63 DOS 
AUTOS A SEGUIR TRANSCRITA: ANTE O EXPOSTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARÁ, COM BASE NOS ARTS. 
35 1 E 3.767, HI DO CPC, DECRETAR À INTERDIÇÃO DE 
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILFA, DECLARANDO-O 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER PESSOALMENTE OS | 
ATOS DÁ VIDA CIVIL, SUJEITANDO-O À CURATELA, PARA CUJO 
MÚNUS NOMEI 04 REQUERENTE ELSIÂNA BEZERRA DÁ SILVA, 
QUE EXERVERÁ O ENCARGO SEM RESTRIÇÕES, APÓS O: 
COMPROMISSO DE ESTILO, A SER PRESTADO. i NO PRAZO DE 
OS(CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. Eisr DO CPC, 
FICANDO, DELOGO, DISPENSADA À OBRIGAÇÃO HIPOTECÁRIA 
(ART. 1190 DO CPC), DE VENDO O CURADOR DESEMPENHAR 
O REFERIDO MISTER CONDGNAMENTE, ZELANDO E 

INT. 

- DR(S). FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO . 

9) 991-39,2009.8.06.0156/0 - RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 
OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL REQUERENTE.:' 
ANTÔNIA MARIA PEREIRA DE SOUSA REQUERENTE.: 
FRANCISCA JULIANA SOUZA SILVA REQUERENTE.: FRANCISCA 
JULIETI SOUZA SILVA REQUERENTE.: FRANCISCO ALDENIR 
DE SOUZA SILVA . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA 
INT, IMADA) PARA ADI TARA INICIAL, FAZENDO CONSTAR COMO 

PARTE NO PÔLO ATIVO DA AÇÃO, OS FILHOS MAIORES DA 
REQUERENTE, BEM COMO JUNTAR AOS AUTOS AS 
PROCURAÇÕES ASSINADAS PELOS MESMOS, CONFORME 
PARECER MINISTERIAL DE FLS. 15 E DESPACHO DE FLS. 16 
DOS AUTOS.” - INT. DR(S). FRANCISCA KATIA HOLANDA 
ARAUJO . ' 

10)  992-58.2008.8.06.0156/0  - JUSTIFICAÇÃO DE 
NASCIMENTO REQUERENTE.: MARIA GOMES DA SILVA . “PEQ 
PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA, DA PARTE 
FINAL DA SENTENÇA DE FLS. 17/18 DÓS AUTOS À SEGUIR 

TRANSCRITA: “POSTO ISTO, INDEFIRO À INICIAL, E O FAÇO 
NOS TERMOS DO ART. 295, INC. IH CIC ARE 267, INC. VI DO. 
CPC.” - INT. DR(S). PROCURADOR FRANCISCA KÁTIA 
HOLANDA ARAUJO, OAB/CE 8805. 
ai a . 4 =. . 

“COMARCADE RUSSAS — : 

1º VARA DA COMARCA DE RUSSAS 
JUIZ(A) EULARO ANTONIA NEUMA DIAS VASCONCELOS 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: IZILDA SANTOS MACIEL 
EXPEDIENTE Nº 35/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE: 

' FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. 
e CE/]]351 .2 

OAB SEQ. 
CE/1135] | 

INT. DR(S). FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO .. 

4   

1) 227-13.2010:8.06.0158/0 - TOMBO: 989 - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO REQUERIDO.: BANCO DO BRASIL REQUERENTE.: 
BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS DE 

. INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA - ME REQUERENTE.: 

PAULO HENRIQUE DE SOUSA . “DESPACHO PARTE FINAL: (..) 
DIANTE DO EXPOSTO, HEI POR BEM ANTECIPAR 

PARCIALMENTE OS EFEITOS .DA T UTELA PRETENDIDA, PARA * 
DETERMINAR AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAIS, 
SERASA, CADIN, SPC; NÃO INCLUÍREM O NOME DA EMPRESA 
AUTORA, BEM COMO DE SEUS SÓCIOS, EM CADASTROS DE 

DEVEDORES INADIMPLENTES E, EM CASO DE JÁ TEREM 

PROCEDIDO A RESTRIÇÃO, SEJA IMEDIATAMENTE RETIRADA, 
ATÉ O DESLINDE FINAL DESTA AÇÃO REVISIONAL. OFICIE-SE . 
AOS ÓRGÃOS CITADOS, PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA 

ANTECIPADA ORA CONCEDIDA. FIXO DE LOGO, MULTA DIÁRIA 
NO FALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA O CASO DE 
NÃO CUMPRIMENTO DO DECISUM. INDEFIRO O PEDIDO DA 

SUSPENSÃO DE POSSÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO, POR NÃO * 
CONSTAR NOSAUTOS NOTÍCIA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DESTA 
NATUREZA TRAMITANDO NÁ VARA; PORÉM, DETERMINO QUE, 
CASO VEM A SER AJUIZADA, SEJA NELA CERTIFICADO À 
EXISTÊNCIA DESTAAÇÃ O REVISFONAL, DEFIRO TAMBÉM, QUE 
O REQUERIDO TRAGA PARA ÔS A UTOS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, A PARTIR DA CITAÇÃO, ORIGINAL DO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO. EFETIVADA A MEDIDA, CITE-SE O 
DEMANDADO POR CARTA PRECATÓRIA, PAR! QUERENDO, , 
CONTESTAR A AÇÃO NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, SOB 
PENA DE REVELIA € CONFISSÃO, BEM COMO INTIME-O DA 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. EXPEDIENTES E, 
INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS..” - INT. DR(5). BENEDITO ARAUJO ' 

LIMA JUNIOR. 

2) 228-95.2010.8. 06. 0158/0 - TOMBO: 988 - PROCEDIMENTO - 
ORDINÁRIO REQUERIDO.: BANCO DO BRADESCO S/A 
REQUERENTE.: BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME 
REQUERENTE.: PAULO, HENRIQUE DE SOUSA . “DESPACHO 
PARTE FINAL: (...) DIANTE DO EXPOSTO, HEI POR BEM 
ANTECIPAR PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA 
PRETENDIDA, PARA DETERMINAR AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 
CADASTRAIS, SERASA, CADIN, SPC, NÃO INCLUÍREM O NOME 
DA EMPRESA AUTORA, BEM COMO DE SEUS SÓCIOS, EM 
CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E, EM CASO DE 
JÁ TEREM PROCEDIDO A RESTRIÇÃO, SEJA IMEDIATAMENTE 
RETIRADA, ATÉ O DESLINDE FINAL DESTA AÇÃO REVISIONAL. 
“OFICIE-SE AOS ÓRGÃOS CITADOS, PARA CUMPRIMENTO DA 
TUTELA ANTECIPADA ORA CONCEDIDA. FIXO DE LOGO, MULTA 

» DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARÁ O 
“CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DO DECISUM. INDEFIRO O 
PEDIDO DA SUSPENSÃO DE POSSÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO, 
POR NÃO CONSTAR NOS AUTOS NOTÍCIA DÁ EXISTÊNCIA DE 
AÇÃO DESTA NATUREZA TRAMITANDO NA VARA; PORÉM, 
DETERMINO QUE, CASO VEM A SER AJUIZADA, SEJA NELA 
CERTIFICADO A EXISTÊNCIA DESTLAÇÃO REVISIONAL. DEFIRO 
TAMBÉM, QUE O REQUERIDO TRAGA PARA OS'AUTOS, NO” 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, À PARTIR DA CITAÇÃO, ORIGINAL DO 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EFETIVADA À MEDIDA, CITE- 
SE O DEMANDADO POR CARTA PRECATÓRIA, PARA QUERENDO, - 
CONTESTAR A AÇÃO NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, SOB 
PENA DE REVELA C CONFISSÃO, BEM COMO INTIME-O DA 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. EXPEDIENTES E 
INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS.” - INT, DR(S). BENEDITO ARAUJO 
LIMA JUNIOR . 

. 1º VARA DA COMARCA DE RUSSAS 
JUIZ(A) TITULAR : ANTONIA NEUMA DIAS-VASCONCELOS 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: IZILDA SANTOS MACIEL: 

EXPEDIENTE'Nº 36/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE - 
+ FEVEREIRO DE 2010 o 

t 

4 

SEQ. : OAB SEQ. OAB 
CE/10376 ! - CE/0376º 02 
CÉ0376 C 3 CEGIT6 Ca Fa 

B 1023-38.2009.8.06.0158/0 - TOMBO: 526 “ALIMENTOS - LEI 
ESPECIAL Nº 5.478/68 REPR. LEGAL.: ANA CELIA DIAS DE 
MACEDO REQUERENTE.: JOAO VICTOR MACEDO DE OLIVEIRA 1



Ê 1 ! 
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REQUERIDO.: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA . “DESPACHO: 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2010, 
ÀS 09:40 HORAS..” - INT. DR(S). JOSE NILSON NOGUEIRA 
PEREIRA .. - 

2) 1589-55.2007.8.06.0158/0 - TOMBO: 8667 - GUARDA: DE 
MENORES REQUERENTE.: GENILDA: MARTINS DA SILVA 
OLIVEIRA REQUERIDO.:-GERLANI MARTINS DA: SILVA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE.: JHONATA MARTINS DA SILVA . 
“DESPACHO: DESIGNO O DIA 14 DE ABRIL DE 2010, ÀS 10:00 
HORAS PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.” ” » INT. DR(S). JOSE 
NILSON NOGUEIRA PEREIRA . 

L 

3) 254.93.2010.8.06.0158/0 - TOMBÔ: 997 - PROCEDIMENTO 
ORDINÁRIO REQUERIDO.: DAMIANA GREGÓRIO DOS SANTOS . 
REQUERENTE.: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS AMORIM MENOR: 
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AMORIM MENOR.: MICHAEL 
JACKSON DOS SANTOS AMORIM. MENOR.: MICHAELLE 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS AMORIM “DESPACIIO» 
ANALISANDO O PEDIDO E OS DOCUMENTOS QUE O INSTUEM 
ENTENDO QUE ESTES SÃO INSUFICIENTES PARÁ A CONCESSÃO. 

x 

DA MEDIDA LIMINAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL, RAZÃO - 
PELA QUAL DEIXO PARÁ APRECIAR O PEDIDO DE LIMINAR NA 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, À QUAL DESIGNO PARA O DIA 
23 DE MARÇOS DE 2010 ÀS 69:38 HORAS, NO FÓRUM LOCÁL.” 
- INT. DR(S). JOSE NILSON' NOGUEIRA PEREIRA . 

4) 2590-41.2008.8.06.0158/0 - TOMBO: 0011 - CURATELA 
REQUERENTE:: MARIA LUCINEIDE MAIA REQUERIDO.: NEUZA 
MOREIRA MAIA . “DESPACHO: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2010, ÀS 10:10 HORAS..” - INT. 
DR(5). JOSE NILSON NOGUEIRA PEREIRA . N 

1º VARA DA COMARCA DE RUSSAS 
JUIZ(A) TITULAR : ANTONIA NEUMA DIAS VASCONCELOS 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: IZILDA SANTOS MACIEL 

EXPEDIENTE Nº 37/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 
* FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB *- SEQ. 
CE/1870 I CE/10952 d 
SP/85657 2 SP/203963 EA 

CE/1870 2 CE/10952 2 a 

Ao « 
1) 1451-20,2009.8.06.0158/0 - TOMBO: 601 
APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERIDO: 
ANDICLEITON AZEVEDO DA SILVA REQUERENTE.: BANCO' 
FINASA BMC S/A . “ DESPACHO: R. H. VISTOS EM DESPACIIO. 

DIANTE DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO DE 
FLS. 37/38, DEFIRO LIMINARMENTE A MEDIDA. EXPEÇA-SE 
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, DEPOSITANDO O BEM 
COM O PROMOVENTE OU UM 'DOS REPRESENTANTES 
AUTORIZADOS, QUALIFICADOS NA INICIAL. EXECUTADA A * 
ELIMINAR, CITE-SE 4 PROMOVIDA PÁRA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS PAGARA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE, 
SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR 
FIDUCIÁRIO NA INICIAL, HIPÓTESE No À QUAL O BEM LHE SERÁ 

. RESTITUÍDO LIVRE DO ÔNUS (82º, DO ART. 3º DO DECRETO 
LEI 911/69 ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/2004), BEM COMO 
PARA APRESENTAR RESPOSTA NO PRÁÃZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 
CONFORME DISPOSTO NO $ 3º DO ART. 3º DO DECRETO LEI 
911/69 ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/2004. EXPEDIENTES E 
INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS.” - INT. DR(S). MARIA SOCORRO 
ARAÚJO SANTIAGO , ROSEANY ARAUJO VIANA . 

' | 
2) 1534-36.2009 .8.06.0158/0 - TOMBO: 64 - BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REQUERENTE.: 
BANCO FINASA BMC S/A REQUERIDO.: JOSE COSMILDO LIMA 

SILVA . “ DESPACHO: R. H. VISTOS EM DESPACHO. DIANTE 
DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO DE FLS. 34/35, 
DEFIRO LIMINARMENTE À MEDIDA, EXPEÇA-SE MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO, DEPOSITANDO O BEM COM O 
PROMOVENTE OU UM DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS, 

QUALIFICADOS NA INICIAL. EXECUTADA À LIMINAR, CITE- SE 

A PROMOVIDA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS P, IGAR 4 
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE, SEGUNDO os 
VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR FIDUCLÁRIO NA 

1 

- BUSCA E * 

  

INICIAL, HIPÓTESE NA QUAL O BEM LHE SERÁ RESTITUÍDO 
LIFRE DO ÔNUS ($2º, DO ART. 3º DO DECRETO LEI 911/69 
ALTERADO PELA LEF Nº 10.931/2004), BEM COMO PARA * 
APRESENTAR RESPOSTA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 
CONFORME DISPOSTO NO $ 3º DO ART 3º DO DECRETO LEI 

911/69 ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/2004. EXPEDIENTES E 
INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS.” - INT. DR(S). WILSON SANCHES 

MARCONI, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI, MARIA 
SOCORRO ARAUJO SANTIAGO , » ROSEANY ARAUJO VIANA . 

2º VARA DA COMARCA DE RUSSAS 
JUIZ(A) TITULAR : DANIELA LIMA DA ROCHA 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ALEXSANDRO GONÇALVES 
DE SOUSA, 

EXPEDIENTE Nº 10/2010 EM: VINTE,E QUATRO (24) DE 
FEVEREIRO DE.2010 

4 

OAB SEQ. OAB ,  SEQ. 
CE/T988 | CE/18237 E. 
CE/18628 2 CE/15813 2 

1),1462-49:2009,8.06.0158/0:- PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: BANCO ITAU LEASING S/A REQUERENTE.: 
VALTAIR LOPES DA FONSECA . “INTIMAÇÃO DA SENTENÇA: 
“(..) ESTABELECE O. ART. 267, VIH DO CPC QUE SE EXTINGUE 
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANDO, O AUTOR 
DESISTIR DAAÇÃO.jANTE O EXPOSTO, PARÁ QUE SURTA SEUS 
LEGAIS E JURÍDICOS EFEITOS, POR SENTENÇA, JULGO 
EXTINO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA FORMA 
DO DISPOSITIVO LEGAL SUPRACITADO. SEM CUSTAS. PRI. 
APÓS O TRANSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE OS AUTOS 
COM AS CAUTELAS LEGAIS, RUSSAS-CE, 13 DE JANEIRO DE 
2010. VALÉRIA CARNEIRO BARROSO. JUÍZA DE DIREITO.".* - 
INT. DR(S). JOSE TORQUATO. DE SOUSA . 

2) 154-75.2009.8.06.0158/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO 
FRANCISCO - CHESF REQUERENTE.: FRANCISCO DAS CHAGAS 
DA COSTA REQUERIDO.: GEOSERV SERVIÇO LTDA . “INTINÇÃO 
PARA DIZER SE TEM INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PRODUÇÃO 
DE PROVA EM AUDIÊNCIA.P - INT. DR($). KERUBINA MARIA: 

“ DANTAS MOREIRA , CARLOS EDUARDO CELEDÔNIO , | DARIO 

IGOR NOGUEIRA SALES. , 
Em iene pq gm amo a 

    

COMARCA DE SÃO LUIS DO curi 

  

- mp = na “ 

JUIZ(A) TITULAR : ANA CLAUDIA GOMES DE MELO | 
* DIRETOR(A) DE SECRETARIA: HERBENIA DE BARROS SA . 

EXPEDIENTE Nº 162/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 
' FEVEREIRO DE 2010- é 

l - 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/21611 ua + PB/4007 2 

PB/4007 3 CE/11836 4 
ã 

q 

1) 267-08.2009.8.06.0165/0 - ALVARÁ JUDICIAL REQUERENTE.: 
FRANCISCA MARIA BORGES TAVELLE .' “PARA NO PRAZO DE 
I0(DEZ) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS À CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO DO MENOR ANDRÉ GUILHERME FIORINO 
TAVELLE.” - INT, DR(S), ERIKA LIMA RAMOS . 

2) 306-05.2009.8.06.0165/0 - PETIÇÃO REQUERENTE.: ALINE” 
ALVES QUEIROZ. “R.H. SOBRE A CONTESTAÇÃO DIGA A PARTE 
AUTORA, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS..” - INT. DR(S). MARCOS 

. ANTONIO INACIO DA SILVA). v 

3) 307-87:2009.8.06.0165/0 - PETIÇÃO REQUERENTE.: MARIA 
AGOSTINHO ALVES DA COSTA . “RH. SOBRE À CONTESTAÇÃO 
DIGA 4 PARTE AUTORA, NO PRAZO DE I0(DEZ) DIAS.” - ENT. 
DR(S). MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA . 

4) 399-65.2009.8.06.0165/0 - EXECUÇÃO DA PENA REU .: 

FRANCISCO MAIRTON DE SOUSA PINTO . “FOI DESIGNADA 

4 UDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2040 AS 
70:45 HORAS.” INT. DR(S). JOSE MOACENY FELIX RODRIGUES 

“ 4 4 

1 

Ed 

h 
4
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“COMARCA DES SENADOR POMPEU 
eme mem Es Em rs Tae 

JUIZADO ESPECIAL DE SENADOR POMPEU - SEDE 
JUIZADO POMPEU - SEDE JUIZADO ESPECIAL ) 

JUIZ(A) TITULAR : FRANCISCO MARCELLO ALVES 

NOBRE 
DIRETOR(A).DE SECRETARIA: ELTON NUNES RODRIGUES 

DA SILVA 
"EXPEDIENTE Nº.4/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE FEVEREIRO 

=. DE 2016 ! R 

OAB SEQ.' | OAB SEQ. 
CE/13899 I 

1) 757-43,2008. 8. 06.0166/0 - COBRANÇA REQUERIDO.: 
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS REQUERENTE.: 
RAIMUNDO NONATO DE LIMA GONZAGA . “FICA FOSSA 
SENHORIA INTIMADO INTEIRO TEOR DO DESPACHO A SEGUIR 
TRANSCRITO: “RH, RECEBO O RECURSO INTERPOSTO, HAJA 
VISTA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AO 
RECORRIDO PARÁ CANTRA RAZÕES, EM 10 DIAS. EXP NECE. ' 
SENADOR POMPEU, 22/02/2010..” - INT. DR(S). WINSTON 
CLAYTON ALVES LIMA : = - 

VARA UNICA DA COMARCA DE SENADOR POMPEU 
« JUIZ(A) TITULAR : FRANCISCO MARCELLO ALVES 

NOBRE . 
DIRETORA) DE SECRETARIA: ADRIANA DE FÁTIMA 

MACIEL DE OLIVEIRA o 

EXPEDIENTE Nº 31/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 
, - FEVEREIRO DE 2610 

OAB SEQ. 
CE/4072 Lo 

' - , 

1) 1133-47.2008.8.06.0166/0 - TOMBO: 20083502 - ALVARÁ 
JUDICIAL REQUERENTE.: ANTONIO JACKSON ROSENDO DO 
NASCIMENTO  REQUERENTE.: 
NASCIMENTO . “ PROCESSO Nº: 1133-47.2008.8.06.0166/0 (35027 
08) NATUREZA DA AÇÃO: ALVARÁ - CIVEL PARTE: ANTONIO 
JACKSON ROSENDO DO NASCIMENTO, REP POR SUA GENITORA 
ELIZABETE ROSENDO NASCIMENTO PELA PRESENTE, DE 

OAB SEQ. 

ORDEM DO DR. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, JUIZ * 
DE DIREITO, RESPONDENDO POR ESTE JUÍZO, FICA O DR. 
ANTONIO SALDANHA FREIRE, OAB-CE 4072, INTIMADO DA ' 

. SENTENÇA (FLS, 68): DO COMPULSAR DOS AUTOS VERIFICA- 
SE QUE O BEM DA VIDA BUSCADO NESTE ACTIO JÁ FOI OBTIDO 
PELA FIA ADMINIS FRATIFA, PELO QUE, COM FULCRO NO ART 
267, VI, DO CPE, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO. COM O 
TRÂNSITO EM JULGADO ARQUIVEM-SE OS AUTOS. BRI. 

. CIÊNCIA AO MP.” - INT, DR(S). ANTONIO SALDANHA FREIRE . 
. 4 ' 

VARA UNICA DA COMARCA DE SENADOR PÔMPEU 
JUIZ(A) TITULAR : FRANCISCO MARCELLO ALVES 

| NODRE 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ADRIANA DE FÁTIMA 

* MACIEL DE OLIVEIRA 
“EXPEDIENTE Nº 32/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. 
CE/13238 i 

OAB SEQ. 

CE/10517 1 

1) 898-61.2000.8.06.0166/0 - Nº ANTIGO: 2002027001693 - 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE.: 
FRANCISCA'JOANA D'ARC CAVALCANTE REU.: JOÃO ALVES 
DE OLIVEIRA REQUERENTE.: PAMELA JAMILA CAVALCANTE 
. * PROCESSO Nº: 898-61.2000.8.06.0166/0 (2020/02) NATUREZA 
DA AÇÃO : INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - CIVEL PARTES: 
MP NO INFERESSEDA MENOR FRANCISCA JOANA D'ARC. 

CAVALCANTE, REP POR SUA GENITORA PAMELA JAMILA , 

CAVALCANTE X JOÃO ALVES DE OLIVEIRA PELA PRESENTE, 
DE ORDEM DO DR. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, 

ELIZABETE ROSENDO- 

  

JUIZ DE DIREITO, RESPONDENDO POR ESTE J uÍzo, FICA O 

DR. JUSSERAND DE IDHIRÁ CAVALCANTE BRAGA, OAB-CE 

13.238 E DR. VALDECY DA COSTA ALVES, OAB JOSITÁ, 

INTIMADOS DO DESPACHO (FLS, 60) E OFÍCIO (FLS. 62). .” - 

INT. DR(S). VALDECY DA COSTA ALVES , JUSSERAND DE IDAIRA 
CAVALCANTE BRAGA. : . 

  
  

COMARCA DE SOBRAL = 
= e iso mo Rr = Drads   

JUIZADO ESPECIAL DE SOBRAL - SEDE JUIZADO 
ESPECIAL ( COMARCA ESPECIAL )' 

JUIZ(A) TITULAR : MAURICIO FERNANDES GOMES 
DIRETOR(4) D£ SECRETARIA: ELAINE FURTADO DE 

OLIVEIRA . 
EXPEDIENTE Nº 08/2010 EM: VINTE E SEIS (260). DE 

FEVEREIRO DE 2010 
y - , 4 

  

OAB, SEQ. “OAB SEQ. 
CE/7520 CI o CE] q 
CE/2310 | CE/20301 | , 
PE/21423 1 ' 

a 

1) 3780-80.2006.8.06.0167/0 - ORDINÁRIA OUTRAS 
*REQUERIDO.: CLARO BSE S/A REQUERENTE.: SERGIA SANTOS |! 
“CONSTANCIO - ME, “DESPACHO: EM FACE DO CONTIDO NA 
CERTIDÃO RETRO; CHAMO O FEITO À ORDEM PARA 
DETERMINAR À DESCONSIDERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PARTE 
EXECUTADA PUBLICADA NO DIA 22.02.2010. OUTROSSIM, 
CUMPRA-SE A PARTE FINAL DO DESPACHO DE FLS. 207. AURO 
LEMOS PEIXOTO SILVA. JUIZ DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO. 
AUTOMÁTICA > RES. Nº 14/08 TJCE.” - INT. DR(S). FRANCISCO . 
FABIO PEREIRA PINTO , JOSE SERGIO PONTE LINHARES , 
VALMIR PONTES FILHO , RODRIGO MESQUITA ARAUJO , 
JULIANA MONTENEGRO CALADO . RA 

2º VARA DA COMARCA DE SOBRAL 
JUIZ(A). TITULAR : MAURICIO FERNANDES GOMES 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MOISES FERREIRA DINIZ 
EXPEDIENTE Nº 85/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 R 

OAB SEQ. OAB SEQ. é 
CE/1089I1. ro CE/17446 a t— 

1) 873-98.2007.8.06.01670 - 
REQUERENTE.: BANCO ITAU S/A . 

“BUSCA E APREENSÃO 
“DESPACHO: ANTE A 

“ INFORMAÇÃO SUPRA, RETIFIQUE-SE O EDITAL DE FLS. 66, 
DESTA FEITA FAZENDO CONSTAR O NOME CORRETO DO 

. PROMOVENTE. EXPEDIENTE NECESSÁRIO. SOBRAL, 21 DE 
JANEIRO DE 2016..º - INT. DR(S). NELSON PASCHOALOTTO , 
JOSIENE NOGUEIRA GAMA. 

4º VARA DA COMARCA DE SOBRAL 

! JUIZ(A) TITULAR: JOYCE SAMPAIO BEZERRIL 
” FONTENELE N T. 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ALDI MARQUES . ” 

' RODRIGUES 
EXPEDIENTE Nº 65/2010 EM: VINTE E DOIS (22) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB . SEQ.' 
CE/16199 1º CE/21510 2 
CE/7512 2! CE/21338 - 3 
CE/6735 3 CE/3244 4 

CE/15131 5 CE/10379 6 
GE/14926 7 CE/20532 8 
PB/4007 9 CE/1 1380 Io - 

mn CE/1168 12 CE/21622 

1) 1389-26.2004.8.06.0167/0 - ART. 171 CPB- ESTELIONATO 
REU.: VERONICA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS AUTOR.: 
WALTER MONTEIRO . “FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA 
ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA EM FLS. 69/72, 

PARCIALMENTE TRANSCRITA 4d SEGUIR: ... "JULGO 
IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO VERÔNICA MARIA
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CORDEIRO DOS SANTOS, INCIALMENTE QUALIFICADO, DA 
IMPUTAÇÃO QUE LHE FOI ASSÁCADA, COM FULCRO NO 
PRECEITO ESPELHADO NO ART. 386, INCISO HI, DO CÓDIGO. 
DE PROCESSO PENAL, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO , 
PENAL..SOBRAL, 29 DE DEZEMBRO DE 2009. JOFCE SAMPAIO 
BEZERRIL FONTENELLE. JUÍZA DE DIREITO”..” - 
ADRIANA ABREU DÉ SA º 

2) 1602-56:2009.8.06.0167/0 - TOMBO: 54952009 - ALIMENTOS 
- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERENTE.: BEATRIZ MARTINS 
DA SILVA REQUERIDO.:. WELLINGTON SOUSA SILVA 
REQUERENTE.: BIANCA MARTINS DA SILVA . “ FICA V. SA. 

“ INTIMADO(A) PARA COMPARECER(EM) A(S) AUDIÊNCIA(S) DE 
CONCILIAÇÃO DESIGNADA(S) PARA O DIA 29 DE MARÇO DE 
2010, ÀS 11:30 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 4º FARA DA 
COMARCA DE'SSOBRÁL/CE..” - INT. DR(S). RAFAEL PEREIRA 
PONTE , FRANCISCO AGENOR ANDRADE JUNIOR . 

3) 1889-92.2004.8.06.0167/0 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
REQUERENTE.: TOCANTINS MARTINS SARAIVA FILHO 
REQUERIDO.: TOCANTINS MARTINS SARAIVA NETO . “ FICA E 
SA, INTIMADO(S) PARA COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 29 DE MARÇO DE 2610, ÀS 
18:00 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 4º VARA DA COMARCA 
DE SOBRAL/CE..” - INT. DR(S). ALEXANDRE PARENTE PAIVA , 
EUGENIO PARCELI ALBUQUERQUE . . 

- = £ 4 

4) 2421-90.2009,8:06,0167/0 - CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA 
“ E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR 

INDICIADO(A).: FRANCISCO EVERALDO TARGINO PORTELA 
AUTOR.: RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA . “FICA VOSSA 
SENHOÓRIA INTIMADA PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O 
DIA 09/03/2010, ÀS 11:10 HORAS, NA SECRETARIA DÁ 4º VARA DE 
SOBRAL, NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.,” - INT. 
DR(S). FRANCISCO DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA . 

5) 3062- 78.2009.8.06, 016710 - TOMBO: 56282009 - ALIMENTOS 

- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERENTE.: FRANCISCO ALVES 
DE SOUSA FILHO REQUERIDO.: KENNYA VICTORIA PRADO 
PARENTE SOUSA . “ FICA E SA. INTIMADO(A) PARA 
COMPARECER(EM)“Ã(S) AUDIÊNCIA(S) DE CONCILIAÇÃO 
DESIGNADA(S) PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2010, ÀS 
PSADHORAS, NA SALA DE À UDIÊNCIAS DA 4º VARA DA COMARCA 
DE SOBRAL/CE..” - INT. DR(8). LINTOR JOSE LINHARES 
TORQUATO . , 

6) 4332-40,2009.8.06.0167/0 - AÇÃO PENAL REU.: ANTONIO 
WALTER VIEIRA BARBOSA FILHO REU.: JERONIMO.COSTA 
FILHO , “FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA ACERCA DA 
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE! SIGNADA FARA O DIA 11/03/" 
2010, ÀS 9:00 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 4º VARA DE 
SÓBRAL, NOS AUTOS DÁ AÇÃO PENAL EM EPÍGRAFE.” - INT. 
DR(S). GESSINEY NOBRE DA FONSECA . , 

7) 5299-22,2008.8.06,0167/0 - REVISIONAL DE ALIMENTOS 
REQUERIDO. ALINE MARIA MENDES CARNEIRO RODRIGUES 
REQUERIDO.: JOSE GERARDO MENDES CARNEIRO RODRIGUES 

REQUERENTE.: LUCIANO CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES - 
“FICA E SA. ÍNTIMADO(A) PARA COMPARECER(EM) À(S) 
AUDIÊNCIA(S) DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA(S) PARÁ O DIA 
15 DE MARÇO DE 2010, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DE 
AUDIÊNCIAS DA 4º VARA DA COMARCA DE SOBRÁL/CE..” “INT. 

DR(S). JOSE CLERTON COSTA . 

8) 7797-57.2009.8.06.0167/0 - TOMBO: 59302009 - ALIMENTOS 
- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERIDO.: ANTONIO;CESAR 
CAIXEIRO-PAIXAO REQUERENTE.: ANTONIO GUILHERME 
SILVA PAIXAO .. “ FICA E SA INTIMADO PARA 
COMPARECER(EM, À AUDIÊNCIA "DE. CONCILIAÇÃO, 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 22 DE 
MARÇO DE 2010, ÀS 11:00 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIA ú 
DESTE JUÍZO.” - INT, DR(8). ANTONIO WWASHINGTON' FROTA 

. ' - I 
d)  8676-64.2009.8.06.01670 | - TOMBO: 59622009 - 
PROCEDIMENTO SUMÁRIO REQUERIDO.: 
ANTONIO MARTINS REQUERIDO.: UNIBANCO AIG SEGUROS 

Ç N - 

INT. DR(S). 

FRANCISCO .   

  
S.A... “FICA Vi SA. DEVIDAMENTE INTIMADO(A) PARÁ 
COMPARECER(EM) À(S) AUDIÊNCIA(S) DE CONCILIAÇÃO 
DESIGNADA(S) PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2010, ÀS 11:40 
HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DÁ 4º FARA DA COMARCA DE 

. SOBRAL/CE..” - INT. DR(S). MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA 
E) - 

10) 8973-71.2009.8.06,0167/0 - TOMBO: 59872009 - 
INTERDIÇÃO REQUERENTE:: MARIA DOS MILAGRES' 
CAVALCANTE . REQUERIDO.: FRANCISCO DE ASSIS 
CAVALCANTE .. “ FICA V SA INTIMADO(A) PARA 
COMPARECER(E)JM À AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO 
DESIGNADA PARA O DIA 29 DE MARÇO DE 2010, ÀS 09:20 HORAS, 
NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 4º VARA DA COMARCA DE SOBRAL? 
CE.” - INT. DR(S). MARIA DE FATIMA LEMOS MOREIRA . 

11) 9036-96.2009.8.06.0167/0 - TOMBO: - 59902009. '- 
INTERDIÇÃO REQUERIDO.: MARIA DA GLORIA VASCONCELOS 

- REQUERENTE.: MARIA ILDANIRA VASCONCELOS DA COSTA . 
“FICA E SÁ. INTIMADO PARA COMPARECER(EJM À AUDIÊNCIA 
DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 31 DE MARÇO 
DE 2010, ÀS 11:40 HORAS, NA SÁLA DE AUDIÊNCIAS DA 4º VARA 
DA COMARCA DE SOBRAL/CE..” - INT. DR(S). KENNEDY SARAIVA . 
DE OLIVEIRA . 1 

12) 936-89.2008.8.06.0167/0 - TOMBO: 53072008 - ALIMENTOS 
- LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 REQUERENTE.: JOSE WELLINGTON 
COELHO REQUERIDO, MARCIA SAMIÍLLE TELES COÉLHO . 
FICA V SA. INTIMADO PÁRA COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA 
DE CONCILIA ÇÃO DESIGNADA PARA Q DIA 22 DE MARÇO DE 
.2010, ÀS 10:00 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIA DESTE JUÍZO.” 

- INT. DR(S). JOSE CORDEIRO DAMASCENO . 

£ 

  
  

  

COMARCA DE TABULEIRO DO NORTE 
O Ema AE am na 

  

    2 = 

JUIZ(A) SUBSTITUTO : NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR 
“DPIRETOR(A) DE SECRETARIA: MADRUGA APARICIDA ' 

NOBRE : 
EXPEDIENTE Nº 41/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE" 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. 
CE/10887 E 

OAB 

CE/4120 2 
) 

1).1887-58.2000.8.06.0169/0 - Nº ANTIGO: 2002092000159 - 
ALIMENTOS AUTOR.: AGAMENON LOPES REU.: MARIA LUCIA 
MAIA . “ FICAR CIENTE DE QUE FOI DEFERIDO O PEDIDO DE 

'DESARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.” - INT. DR(S): JOSE 
. EDVALDO DE OLIVEIRA . 

SEQ. 

2) 2448-82,2000.8.06.0169/0 - Nº ANTIGO: 2001092004420 - ART, 

157 $ 2º CPB VITIMA.: AUCILENE BERNARDO DE OLIVEIRA 

REU.: FRANCISCO EDIO DAMIAO AUTOR.! JUSTIÇA PUBLICA 

VITIMA.: RUBENS ABREU MORAES VITIMA.: AUCILENE 
BERNARDO DE OLIVEIRA REU.: FRANCISCO EDIO DAMIAO 

“ AUTOR.: JUSTIÇA PUBLICA VITIMA.: RUBENS ABREU MORAES 
. “ FICAR CIENTE PARA NO- PRAZO DE LEI CUMPRIR O 

* DISPOSTO NO ART 499 DO C.BP.” - INT. DR($). ANTONIO JULIO 
BRILHANTE DE FREITAS». e 

VARA UNICA DA COMARCA DE TABULEIRO DQ NORTE 
JUIZ(A) SUBSTITUTO : NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MADRUGA APARICIDA 

' NOBRE 
EXPEDIENTE Nº 42/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB, SEQ. SEQ. OAB 

RN/2679 a ' 
E, 

1) 234-45.2005.8.06.0169/0.- ALIMENTOS REQUERENTE.: 

ELISANGELA ALVES MAIA REQUERIDO: JOSE MARIA DA SILVA 
“PARA NO PRAZO DE CINCO (05) DIAS SE MANIFESTAR SOBRE 
4 PETIÇÃO NA QUAL INFORMAVA QUE O REQUERIDO 

1



' + 
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ENCONTRAVA-SE TRABALHANDO FORA DO PAÍS, EM 

. CUMPRIMENTO A PRIMEIRA PARTE DA COTA MINISTERIAL DE 
FLS. 40.” - INT. DR(S). AURINEIDE GONDIM FREIRE .. 

VARA UNICA DA COMARCA DE TABULEIRO DO NORTE 
JUIZ(A) SUBSTITUTO : NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: MADRUGA APARICIDA 
NOBRE 

EXPEDIENTE Nº 43/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010. 

. 

OAB SEQ. OAB sEQ. 
CE/20887 1 CE/4120 2 
RN/2679 3 CE/10887 4 
CE/5992 5. CE/10887 6 
CE/15175 7 RN/2679 8 . 
CE/t0887 9 - 

1)" 1062-36.2008.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS REQUERENTE.: FRANCISCA NEURISDENE SOARES 
DE OLIVEIRA REQUERIDO.: JOAO BATISTA BEZERRA DE SOUZA 
. “FICAR CIENTE SOBRE O TEOR DA SENTENÇA DE FLS. 26 

“ TRANSCRITA EM PARTE :*.. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 
“EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, EM FACE 
DO PAGAMENTO, NA FORMA DO ARE. 794, INCISO 1, DO CPC. 
EM CONSEQUÊNCIA DA QUITAÇÃO QUTORGADA PELA PARTE 
CREDORA, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 
DO QUAL CONSTEM A ORDEM DE SOLTURA DO EXECUTADO,, 
SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER LEGALMENTE PRESO. 
PRI. ESTABELECIDO O TRÂNSITO EM JULGADO E 
“OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS, ARQUIVEM-SE 
ESTES AUTOS COM ÀS BAIXAS NECESSÁRIAS. TABULEIRO DO 
NORTE, 28 DE JÂNEIRO DE 2010. NELIANE RIBEIRO DE 
ALENCAR JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR, RESPONDENDO.” - 
INT. DR(S). AURINEIDE GONDIM FREIRE . 

4 

2) 1263-91.2009.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - LIBERDADE . 
PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇÁ REU.: ROBERLANIO DA 
SILVA MARINHO . “SENTENÇA TRATAM ESTES AUTOS DE 
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA REQUERIDO POR 
ROBERLANIO DA SILVA MARINHO. À F-22V, CONSTA 
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, DANDO CONTA DE QUE O O 
“PEDIDO ENCONTRA-SE PREJUDICADO, EM FACE Dor 
REQUERENTE TER SIDO POSTO EM LIBERDADE. É O 
RELATÓRIO. DECIDO. O REQUERENTE FOI POSTO EM 
LIBERDADE NOS AUTOS Nº 1199-81.2009, EM FACE DO 
DECURSO DO PRAZO DA “PRISÃO TEMPORÁRIA, CONFORME 
OFÍCIO DE. F. 26 DAQUELES AUTOS: DIANTE DO QUE FOI 
EXPOSTO, DEIXO DE. DAR PROSSEGUIMENTO AO PRESENTE 
FEITO, PELA PERDA DE OBJETO, UMA VEZ: QUE O 
REQUERENTE JÁ ESTÁ EM LIBERDADE, DETERMINANDO, VIA 
DE CONSEQUÊNCIA, O ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E INTIME-SE. CIÊNCIA ÀO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. TABULEIRO DO NORTE, 8 DE 
FEVEREIRO DE 2010. NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR JUIZA 
DE DIREITO AUX: RESPONDENDO.” - INT. DR(S). ANTONIO 

* JULIO BRILHANTE DE FREITAS . 

- 3) 142-04.2004.8.06.0169/0 - TOMBO: 37732004 - USUCAPIÃO 
REQUERENTE.: NILSA MAIA DE SOUZA. “FICAR CIENTE SOBRE 
O DESPACHO DE FLS. 60 A SEGUIR TRANSCRITO: INTIME-SE À 
REQUERENTE PARA PAGARAS CUSTAS DO DESARQUIVAMENTO, 
SOB PENA DE INDEFERIMENTO,”,- INT. T. DRÇS). AURINEIDE 
GONDIM FREIRE . 

4) 442-29.2005.8.06.0169/0 - JUSTIFICAÇÃO REQUERENTE: 
ANTONIA LAIRES MOREIRA. “FICAR CIENTE DO INTEIRO TEOR 
“DA SENTENÇA DE FLS. 57 TRANSCRIIN EM PARTE “, «DIANTE 
DO EXPOSTO, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
NA FORMA DO ARTIGO 267, IH, DO CPC, DETERMINANDO, FIA 
DE CONSEQUÊNCIA, O ARQUIVAMENTO DOS A UTOS, coM 
“BAIXA NÁ DISTRIBUIÇÃO. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS EM 
FACE DA GRATUIDADE CONCEDIDA. PR 1 TABULEIRO DO 
NORTE, 1º DE FEVEREIRO DE 2010. NELIANE RIBEIRO DE 
ALENCAR JUIZA DE DIREITO A Ux. RESP.” - INT. DR(S). JOSE. 

. EDVALDO DE OLIVEIRA . , . 

5) 4447-70.2000.8.06.0169/0 - Nº ANTIGO: 1998092003050 = ART. - 
121 $ 1º CPB VITIMA.: FRANCISCO MAURICIO MAIA REU.: 
VENILTON SALVADOR DE LIMA AUTOR.: MINISTÉRIO PÚBLICO 

“ 
- 

  

“AUDIENCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DEACUSA ção 
EDE DEFESA REMARÇADA PARÁ O DIA 25/08/2010, ÀS 08H30MIN, 
NO FÓRUM DE TABULEIRO DO NORTE.” - INT. DR(S). JESUS 
MOREIRA DE ANDRADE . Ca 

6) 687-06.2006:8.06.0169/0 -. ALIMENTOS REQUERIDO.: 
ALEXSANDRO DA SILVA RIBEIRO REQUERENTE.:' 
VALDERLENIA MAIA PINTO . “FICAR CIENTE DO INTEIRO 
TEOR DA SENTENÇA DE “FIS. 36 “FRANSCRITA EM PARTE “..COM 
ESTES FUNDAMENTOS, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267; HI E IV, DO CPC, 
DETERMINANDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, O ARQUIVAMENTO 
DOS AUTOS, COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. PR. TABULEIRO - 
DO NORTE, 9 DE FEVEREIRO DE 2810. NELIANE RIBEIRO DE » 
ALENCAR JUIZA DE DIREITO AUX. RESPONDENDO.” - INT. 
DR(S). JOSE EDVALDO DE OLIVEIRA , e 

É 

7) 826-84.2008.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - ALIMENTOS 
REQUERIDO.: JOSE JOVINIANO DE SOUZA REQUERENTE.: 
LILIANE DE MOURA RABELO . “FICAR CIENTE SOBRE O 
DESPACHO DE FLS: 50 A SEGUIR TRANSCRITO: INTIMAR À + 
PARTE AUTORA PARA FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO 
DO RÉU. PRAZO: 10 (DEZ) DIAS..” - INT. DR(S). GEORGE-MAGNO 
MAIA MALVEIRA . í x 

« 

8) 884-53.2009.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - RESTITUIÇÃO DE 
COISAS APREENDIDAS REQUERENTE.: OLIVEIROS FREIRE 
MAIA . SSENTENÇA TRATAM ESTES AUTOS DE PEDIDO DE 
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO REQUERIDO POR OLIVEIROS 
FREIRE MAIA. À E 14, CONSTA CERTIDÃO DA SECRETARIA, 
DANDO CONTA DE QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO JÁ' FOI 
LIBERADO EM AUTOS DIVERSOS. É O RELATÓRIO. DECIDO. O 
VEÍCULO FOI LIBERADO NOS A UTOS Nº 2009.0023.4697-9. 
DIANTE ' DO QUE FOI EXPOSTO, DEIXO DE DAR 
PROSSEGUIMENTO AO PRESENTE FEITO, PELA PERDA DE 
OBJETO, UMA VEZ QUE O VEÍCULO JÁ FOI LIBERADO, 
DETERMINANDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, O ARQUIVAMENTO 

“DESTES ÁVTOS. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E INTIME-SE. 
CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. TABULEIRO DO NORTE, 8 - 
DE FEVEREIRO DE 2010, NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR JUIZA 
DE DIREITO AUX. RESPONDENDO.” - INT, DR(S). AURINEIDE 
GONDIM FREIRE» , 

" h] 

9) 96-05.2010.8.06.0169/0 - TOMBO: 00 - USUCAPIÃO 
REQUERENTE.: JOAO MARCIO DA SILVA . ““FICAR CIENTE. 
SOBRE O INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FLS. 22, À SEGUIR 
TRANSCRITO: “INTIME-SE A PARTE AUTQRA, POR SEU 
ADVÔGADO, PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS E SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO DA INICIAL (CPC 284), RECOLHER AS CUSTAS 
INICIAIS SOBRE O VALOR CORRETO A SER ATRIBUÍDO À CAUSA, 
FICANDO INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, 
TENDO EM, VISTA QUE A SITUAÇÃO DO AUTOR NÃO É 
COMPATÍVEL COM O ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE 
DECLARADO.E POR TRATAR-DE AÇÃO QUE TRARÁ AO AUTOR 
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.” « INT. DR($). JOSE EDVALDO DE 
OLIVEIRA . - ' E 
Ç - 030 8 

COMARCA DE TAUÁ: 

2 VARA DA COMARCA DE TAUÁ 
JUIZ(A) TITULAR : EDISON PONTE BANDEIRA. DE MELO 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: ANTONIO PAIXAO DO 

CARMO JUNIOR 
- EXPEDIENTE Nº 024/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE a 

+” FEVEREIRO DE 2010, 

. OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/12049 1 CE/12049 2 
CE/12049 3 CE/12049 4 
CE/IGIDO 4. 5 .CE/16653 o 
CE/5087 6 CE/12049 7 

1) 1069-85.2009.8.06.0171/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
REQUERENTE.: RAIMUNDA: GONÇALVES ALMEIDA .. “INTIMO 
ESA. PARA APRESENTAR RÉPLICA(ARTS. 326 E 327 DO CPC). 

NO PRAZO DE 18 (DEZ) DIAS, DEVENDO NESTA 
+ 

e 

&



“ 
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OPORTUNIDADE INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDE 
PRODUZIR.” - INT.-DR(S). JOAO KENNEDY CARVALHO 
ALEXANDRINO , ms 

2) 1074-10.2009.8.06.0171/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: ANTONIA ALMEIDA LOIOLA REQUERIDO.: 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . “INTIMO ESA. 
PARA APRESENTAR RÉPLIC. IHARTS. 326 E 327 DO CPC), NO 
PRAZO DE I0(DEZ) DIAS, DEVENDO NESTÁ OPORTUNIDADE 
INDICARAS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR.” - INT DR(S). 
JOAO KENNEDY CARVALHO ALEXANDRINO - d A 

3) 1084.54.2009:8.06.0171/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERENTE.: FRANCISCA EDIVANY RODRIGUES DE ARAUJO 
REQUERIDO.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . 
“INTIMO VSA. PARA APRESENTAR RÉPLICA(ARTS. 326 E 327 

«DO CPÉ; NO PRAZO DE IO(DEZ) DIAS, DEVENDO NESTA 
OPORTUNIDADE INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDE 
PRODUZIR..” 2 INT. DR($). JOAO KENNEDY CARVALHO 
ALEXANDRINO . 

4) 1141-72.2009.8.06.0171/0 — PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
REQUERIDO.: INSTITUTO. NACIONAL“DO SEGURO SOCIAL 
REQUERENTE.: MARIA DO AMPARO GOMES-DE OLIVEIRA .. 
“INTIMO ES. PARA APRESENTAR RÉPLICA (ARTS. 326 E 327 DO 
CPC) NO PRAZO DE 10 (DEZ), DEVENDO INDICAR AS PROVAS 
ODE PRETENDE PRODUZIR. "= INT. DR(S): JOAO KENNEDY 
CARVALHO ALEXANDRINO . 

5) 1172-92.2009,8,06.0171/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, 

REQUERIDO.: INSTITUTO 'NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
REQUERENTE.: MANOEL ALVES FERNANDES . “INTIMO VSA. 
PARA APRESENTAR RÉPLICA (ARTS. 326 E 327 DO CPC), NO 
PRAZO DE 16 (DEZ) DIAS, DEVENDO INDICAR ÀS PROVAS QUE 
PRETENDE PRODUZIR. INTIMO-O, AINDA, PARA NO MESMO 
PRAZO PARA CONTESTAR, APRESENTAR CÓPIA DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PLEITO DA AUTORA.” - 

“ INT. DR(5). AUDIC CAVALCANTE MOTA DIAS . 

6) 590-97.2006.8.06.0171/0 - REVISIONAL DE ALIMENTOS 
REQUERENTE.: CHARLES MAGNO FALCÃO FEITOSA 
REQUERIDO.: CHARLES MAGNO FALCÃO FEITOSA JUNIÓR 
REQUERIDO.: GABRIEL MOREIRA FEITOSA REQUERIDO.:. 
ZEBRINA MARIA MOREIRA DA SILVA . “INTIMO ESAS. DO 
INTEIRO TEOR DA SENTENÇA DE FLS. 53/34, CUJA PARTE FINAL 
DIZ:"(...) HOMOLOGO, POR SENTENÇA, O PEDIDO DE 
DESISTÊNCIA, PARA EXTINGUIR (O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM F UNDAMENTO NO ART267, 
VHL, DO CPC DETERMINO, POR CONSEGUINTE, O 
ARQUIVAMENTO DO FEITO COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. SEM 
CUSTAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIARIA CONCEDIDA. 
CONDENO O AUTOR ÀO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO 
ADVOGADO DA PARTE RÉ, NOS TERMOS DO ART. 26 DO CPC 
FIXO HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO, VALOR 
DA CAUSA. PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE E INTIMEM- -SE. APÓS 
O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE, TAUÁ-CEARA! 30 
DE JANEIRO DE 2009. THPEMIS PINHEIRO.JUZIA DE DIREITO.” 
= INT. DR(S). FRANCISCO ADRIANO LUZ NASCIMENTO , 
FRANCISCO GONCALVES SIQUEIRA . 

7) 974-89.2008.8.06.0171/0  - 
REQUERENTE.: DAMIAO CANDIDO-DA SILVA REQUERIDO.: 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO, SOCIAL . “FICA KSA. 

CANTIMADA DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FIS. 36 E 

JEXANDRINO 
a p 

36%.” - INT. DR(S). J0AD KENNEDY CARVALHO AL, 
, - 

COMARCADETIANGUÁ 

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

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: EÚGENIO PACELLI DE ' 
BRITO TERCEIRO 1 

EXPEDIENTE Nº 257/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE a 
FEV LREIRO DE 2910 

ORDINÁRIA OUTRAS -   

"CE/7328 1 

. SALES NETO - 

OAB SEQ. OAB 
CE/8441 1 

SEQ. 

- 3 ' 

1) 71-77.2010.8.06.0173/0 - EMBARGOS À EXECUÇÃO 
EMBARGADO.: MARIA FRANCISCA DE SOUSA . “INTIMA VOSSA 
SENHORIA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO DE FLS:2/8 DOS AUTOS, NO PRÁZO DE 15 (QUINZE) 

“ DIAS.” - INT. DR(S). FRANCISCO JOSE DA SILVA . ' 

7º VARA DA COMARCA DE TIANGUA | 
JUIZ(A) TITULAR : LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA 

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

EXPEDIENTE Nº 47/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 
FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEO. SEQ. OAB 
t 

E « ' 
1) 1869-10.2009.8.06.0173/0 - INQUÉRITO POLICIAL REU.: 
LUIZ ALVES DO NASCIMENTO . “INTIMA VOSSA SENHORIA 
PARACOMPÁRECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DESIGNADA 
PARA O DIA 3 DE MARÇO DE 2010, ÀS 16H:O0MIN, À QUAL SE 
REALIZARÁ NA SEDE DESTE JUÍZO..” - INT. DR(S). JOSE DE 

+ . 

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

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

EXPEDIENTE Nº 48/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE: 
FEVEREIRO DE.2610 .. 

- 

4 OAB . SEQ. OAB SEO. 
CE/11047 EN 

1) 374-38.2003.8.06.0173/0" - * DESAPROPRIAÇÃO 
REQUERENTE.: MUNICIPIO DE TIANGUA . “INTIMA FOSSA 
SENHORIA PARA, NO PRAZO LEGAL, DEPOSITAR OS 
HONORÁRIOS DO PERITO, NO VALOR EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) 
SALÁRIOS MÍNIMOS..” - INT. DR(8). JOSE SA DE ARAUJO , 

2º VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ 
JUIZ(A) TITULAR : LIA SAMAIIA SOUZA MOREIRA 
DÍRET OR(A) DE SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE* 

) BRITO TERCEIRO 
EXPEDIENTE Nº 49/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/17668. 1 . CE/7328 1 

1) 1238-66.2009.8.06.0173/0 - AÇÃO PENAL REU.: ANTONIO 
FRANCISCO DO NASCIMENTO REU.: ANTONIO TIAGO DE 

SOUZA . “INTIMA VOSSA SENHORIA PÁRA APRESENTAR 
ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA, DENTRO DO PRAZO DE LEI.” 
- INT, DR(S). JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONCELOS JUNIOR 
+ JOSE DE SALES NETO. 

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

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

EXPEDIENTE Nº 51/2010 EA: UM (01) DE MARÇO DE 2010 
Ea 

OAB SEQ. “OAB SEQ: 
CE/14050 ,;a o , Ro 

N 

1) 1089-07.2008.8.06.0173/0 - MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE. FRANCISCO EUDES ALVES GOMES . “INTIMAR 
O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE, DA SENTENÇA 
PROLATADA ÀS FLS. 88 E 89 DOS AUTOS, DE PARTE FINAL 
TRANSCRITA À SEGUIR: “ANTE O EXPOSTO, COM ESTEIO NO 
ARTIGO 267, VI E 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO 
EXTINTO O PRESENTE MANDADO. DE SEGURANÇA, POSTO 
QUE, COM O DECURSO DE PRAZO DO MANDADO DO VEREADOR 
VANDERLEY LIMA AGUIAR, O FEITO PERDEU SEU OBJETO. 

- 4 

1 

“ 

-



+ * 
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SEM CUSTAS POR ISENÇÃO LEGAL. DEIXO DE CONDENAR O 
IMPETRANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 
/ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DA SÚMULA 512 DO STF. 

" COMUNIQUE-SE À PRESENTE DECISÃO À AUTORIDADE 
APONTADA COMO COATORA. CIÊNCIA AD MP PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. INTIME-SE. TIANGUÁ, 3 DE JUNHO DE 2009. 
(A) LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA. JUÍZA DE DIREITO. TITULAR 
DA 2º VARA DE TIANGUÁ?.” - INT. DR(S). JOSE GILLAND BONEIM 

DA SILVA . 

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

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

EXPEDIENTE Nº 52/2010 EM: ILUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB 
CE/14050 

SEQ. OAB SEQ. 
a CE/5864 l 

1) 64-61.2005,8.06.0173/0 - REPARAÇÃO DE DANOS 
REQUERENTE.: ANTÔNIO FERREIRA DE AGUIAR REQUERIDO.: 
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA . “INTIMAR os 
ADVOGADOS DA PARTES; DA SENTENÇA PROLATADA AS FLS, 
194/196V, DE PARTE FINAL TRANSCRITA A SEGUIR: “... ANTE O 
EXPOSTO, TENDO EM VISTA TODAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, 
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO A RÉ AO 
PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 
(OITO MIL REAIS). SOBRE ESSE VALOR DEVERÃO INCIDIR - 
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DESTA SENTENÇA 
E JUROS DE MORA PELÁ TAXA SELIC, À PARTIR DA DATA DO 
FATO. DETERMINO, AINDA, QUE 4 RÉ SE ABSTENHA DE 
SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
RELATIVAMENTE Ás FATURAS DE NOVEMBRO DE 2004 E 
“JANEIRO DE 2005. CONDENO, AINDA, A PARTE RÉ AO 
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA 
CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO-SE, SOBRETUDO, O ZELO DO 
PROFISSIONAL EO LONGO PERIODO DA DEMANDA. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. TIANG' UÁICE), 27 
DE NOVEMBRO DE 2009. (A) JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS 
SOARES. JUIZ DE DIREITO”." - INT. DR(S). JOSE GILLAND 
BONFIM.DA SILVA , ANTONIO CLETO GOMES . 

2º VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ 
JUIZ(A) TITULAR : LIÁ SAMMIA SOUZA MOREIRA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE 

BRITO TERCEIRO 
. EXPEDIENTE Nº 53/2010 EMI: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB SEQ. OAB 
CE/7328 1 o 

— 4 

1) 1133-94.2006.8.06.0173/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE.: ANA 
CLAUDIA BARROSO DE VASCONCELOS BRITO « “INTIMAR O 
ADVOGADO DA PARTE AUTORA, NO SENTIDO DE QUE 
INFORME O-NOME DO GENITOR DA AUTORA, BEM COMO PÁRA 
QUE ESCLAREÇA A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E, 
ARROLAMENTO DOS BENS DEIXADOS PELO MESMO, 
INFORMANDO SE O IMOVEL USUCAPIENDO FOI ARROLADO 
COMO BEM A INFENTARIAR. DEVERÁ, INCLUSIVE, INFORMAR 
OS, NOMES. E ENDEREÇOS DOS IRMÃOS DA AUTORA, CASO 
EXISTAM, BEM, COMO SE OS MESMOS CONCORDARAM, 
ANUÍRAM COMA ALIENAÇÃO DE MÃE PARA FILHA, CONFORME 
NOTICIARAM AS TESTEMUNHAS, TUDO CONFORME O 
DESPACHO EXARADO ÀS FLS. 69V E 70 DOS AUTOS.” - INT. 
DR(S). JOSE DE SALES NETO .. 

SEQ. 

4 

. 27º VARA DA COMARCA DE TIANGUÃ 
JUIZ(A) TITULAR : LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA 
DIRETOR(A) DE. SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE 

- BRITO TERCEIRO 
EXPEDIENTE Nº 54/2010 EM: NUM (01) DE MARÇO DE 2010 

CAB SEQ. OAB . SEQ. 
 CEMS234 1 “| 

R . , | Ed 

1) 776-56.2002.8.06.0173/0 - EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE.: ALBAN DISTRIBUIDORA 
ALIMENTOS:LTDA . “INTIMAR À ADVOGADA DÁ PARTE AUTORA 

“ 

  

DÁ SUSPENSÃO DO FEITO, PELO PRAZO DE O1(UM) ANO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 791, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL, TUDO CONFORME "DESPACIO EXARADO ÁS-FLS. 74 
VERSO DOS AUTOS." - INT. DR(S). ANA VALERIA ASSUNCAO 

PINTO VIANA . 

2º VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ 
[ JUIZÇA) TITULAR : LIA SAMMIA'SOUZA MOREIRA 

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

EXPEDIENTE Nº 55/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB , OAB 
CE/20723 

| SEQ. SEQ. 
1 ' , 

1) 1154-65.2009.8.06.0173/0 - AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE 
REQUERIDO,: MARCO ANTONIO PEREIRA MOTA . “INTIMA 
FOSSA SENHORIA DO TEOR DO DESPACHO DE FLS.23, O QUAL 
SEGUE TRANSCRITO EM SUAS PARTES PRINCIPAIS, QUAL 
SEJA: “0 PROMOFIDO NÃO NÃO ADUZIU FATOS 
MODIFICA TI VOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTOS DO DIREITO DO 
AUTOR. TAMPOUCO ADUZIU PRELIMINARES. COMO 
DOCUMENTO JUNTOU APENAS À PROCURAÇÃO AD JUDICIA E 
AQUELES REFERENTES À PRÓPRIA IDENTIDADE. DCUMENTOS 
ESTES QUE NÃO TÊM RELAÇÃO DIRETA COM A CAUSA ÔU QUE 
POSSAM INFLUENCIAR NO MÉRITO DA CAUSA. ASSIM,» 

|, ENTENDO DESNECESSÁRIO ABRIR VISTA DOS AUTOS PARA À 
PARTE AUTORA SE MANIF TESTAR SOBRE À PEÇA DE RESPOSTA. 
DE QUALQUER FORMA, NO DECORRER DA INSTRUÇÃO A PARTE * 
AUTORA PODERÁ SE MANIFESTAR SOBRE DITO 
DOCUMENTOS... NADA À SANEAR. INTIMAR ÀS PARTES PARÁ 

- QUE. ESCLARECER SE DISPÕEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS 
PÁRA CUSTEAR 0. EXAME DE DNA. EM LABORATÓRIO 
PARTICUAR... - INT. DR(S). ALOÍSIO ALBERTO DE SÁ 
FERNANDES . 

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

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

“EXPEDIENTE Nº 56/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB “OAB SEQ. . SEQ. - 
CE/18888 1 , Vo 

1) 536-57.2008.8.06.0173/0 - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
EXEQUENTE.:: CAROLINE MOITA AGUIAR EXEQUENTE.; 
MARCOS SAVIO DE AGUIAR PINHEIRO . “INTIMA VOSSA 
SENHORIA DOS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 23, À QUAL 
SEGUE TRANSCRITA EM SUAS PARTES PRINCIPAIS, QUAL SEJA: 
“SENTENÇA... ANTE O EXPOSTO, CONSIDERANDO À PETIÇÃO 
DE FLS.21, SOMADA AO PARECER MINISTERIAL, ENTENDO 

“ POR QUITADAA | DIVIDA E, COM ESTEIO NO ARE 794, E DO CPC, 
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO Ouros Me = INT; DR(S). 
MANOEL GALBA VASCONCELOS DE AGUIAR JÚNIOR. . 

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

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

EXPEDIENTE. Nº 57/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 
, . 

OAB - SEQ. OAB SEQ. 
CE/11046 a 

. rá - . 
1) 750-10.7006.8.06.0176/0 - REINTEGRACAO DE POSSE 
REQUERIDO.: ALEXANDRE ALVES SILVA, ADRIANO RODRIGUES 
MOURA, MANOEL MESSIAS'LIMA E S/M MARIA LOURDES 
FRANÇA LIMA “INTIMA VOSSA SENHORIA PARA DEPOSITAR O 
VALOR EQUIVALENTE A.1,5, SALÁRIO MÍNIMO, RELATIVO À 
METADE DOS HONORÁRIOS DO PERITO.” - INT. DR(S). JOAO 
BATISTA DE ALBUQUERQE NOGUEIRA :- 

2º VARA DA COMARCA DE TIANGUA | 
JUIZ(A) TITULAR : LIA SANMIA SOUZA MOREIRA 

DIREÉTOR(A) DE SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE 
+ BRITO TERCEIRO 

, EXPEDIENTE Nº s8/2010 EM: HUM (01) DE MARÇO DE 2010 
q [À 

' . R N 
, 

% 

do 

”



    
  

        
OAB SEQ. 
CE/11046 i 

OAB SEQ. 

1) 1043-91.2003.8.06.0173/0 - USUCAPIÃO REQUERENTE.: 
ALEXANDRE CARINHANHA ALVES DA SILVA REQUERENTE.: 
LUIS DE GONZAGA PEREIRA DA LUZ REQUERENTE.: MANOEL 
MESSIAS LIMA REQUERENTE:: MARIA DE LOURDES FRANÇA 
LIMA REQUERENTE.: MARIA HELENA MOURA PEREIRA . 
“INTIMA VOSSA SENHORIA PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 
DIAS, DIZER SE PRETENDE PRODUZIR QUTRAS PROVAS NO 
PROCESSO EM EPÍGRAFE..” - INT. DR(S). JOAO BATISTA DE 
ALBUQUERQE NOGUEIRA . 

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

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: EUGENIO PACELLI DE 
D ! BRITO TERCEIRO 
EXPEDIENTE Nº 59/2010 EM: TIUM (01) DE MARÇO DE 2010 

OAB -, SEQ. 
CE/19298 i 

OAB SEO. 

1) 9-37.2010.8.06.0173/0 - RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 
OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, REQUERENTE: 
LAZARO CARDOSO DE OLIVEIRA . “INTIMA VOSSA SENHORIÁ 

- DO INTEIRO TEOR DO DESPACH DE FLS.I1] DOS AUTOS, QUAL 
SEJA: “RH. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 14/04/2010, 
AS HH, DEVENDO O AUTOR LEVAR SUAS TESTEMUNHAS 
INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO OU REQUERER À 
COMUNICAÇÃO €/ ANTECEDÊNCIA...” - INT. DR(S). ARTHUR 
MULLER CARVALHO PÓRTELA . 

=s TE TESTES OSS EE STD nd A ae 

- COMARCA DE TRAIRI 
  

  

  

JUIZ(A) TITULAR : NATHANAEL CONSOLI 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FLAVIO NUNES CORREIA 
EXPEDIENTE Nº 10/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVERÉIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/6569 * 1 CE/4478 "a 
CE/19604 1 

1 

1) 724-10.2009.8.06.0175/0 - INVENTÁRIO REQUERENTE.: 

ANTÔNIO SITÔNIO TEIXEIRA PIRES INVENTARIADO.: ELIAS 

RICARDO SANTOS SOUTO INVENTARIADO.: FERNANDA 

SANTOS SOUTO REQUERENTE.: FRANCISCA EUFRÁSIO DA SILVA 

REQUERENTE.: FRANCISCO ERNANDO EUFRÁSIO MELO 

REQUERENTE.: JOSÉ ALMIR MELO REQUERENTE: JOSÉ 

BARBOSA FILHO INVENTARIANTE.: JOSÉ EUFRÁSIO SOUTO 

REQUERENTE.: JOSE ORLEANS. EUFRÁSIO MELO 

REQUERENTE.: JÚLIO DAVI DE MENEZES REQUERENTE.: 
MANOEL EUFRÁSIO SOUTO INVENTARIADO.: MANOEL 

GENIVAL SANTOS SOUTO INVENTARIADO.: MARIA DE FÁTIMA 

. SANTOS SOUTO REQUERENTE.: MARIA EUFRÁSIO DE 
MENEZES REQUERENTE.: MARIA FURTADO SOLTO 

REQUERENTE.: MARIA MARLENE SOUTO BARBOSA 

INVENTARIADO.: MARIA MOURA DOS SANTOS REQUERENTE .: 

RAIMUNDA SOUTO PIRES REQUERENTE.: RAIMUNDO GASPAR 

DA SILVA - “AUDIÊNCIA DE CONCILIA çÇÃo AAPONTADA PARA [e] 

DIA 15 DE ABRIL DE 2010, ÀS 11:30 HORAS, NO FÓRUM LOCAL.” 

- INT. DR(S). FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA , MARIA 

SOCORRO COUTO ROLL , JULIANA BEZERRA MONTEIRO . 

* VARA UNICA DA COMARCA DE TRAIRI : 
JUIZ(A) TITULAR : NATHANAEL CONSOL] o 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FLAVIO NUNES CORREIA 
EXPEDIENTE Nº 12/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE , - 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB OAB SEQ. SEQ. 
CE/10160 1 º 

1) 1089-64.2009.8.06.0175/0 - CARTA PRECATÓRIA PARTE;DA 
CARTA PRECATÓRIA.: ANTONIO BRAGA MOURA . “INTIMAR O 

4 
4 
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DEFENSOR DO ACUSADO PARA COMPARECERAS AUDIÊNCIAS 
DE INSTRUÇÃO À SEGUIR DISCRIMINADAS: 1) OITIVA DE 
TESTEMUNHAS DE DEFESA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 
E FRANCISCO NEGILDO BARROSO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 
2010, AS I.HORAS, NO FÓRUM LOCAL; 2) CONTINUIDADE DA 
INSTRUÇÃO, PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2016, ÀS 13 HORAS 
E 30 MINUTOS, SITO p| AV DR ABRAÃO RIBEIRO,513, 2º ANDAR, 
COMPLEXO JUDICIÁRIO * “MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES”, 
BARRA FUNDA, SÃO. PAULO(CAPITAL). ” - INT. DR(S). JOSE 
LUCIANO JUNIOR . 

VARA UNICA DA'COMARCA DE TRAIRI . 
JUIZ(A) TITULAR : NATHANAEL, CONSOLI 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: FLAVIO NUNES CORREIA 
EXPEDIENTE Nº 13/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. 
CEM8195 l 

OAB SEQ. 
CE13290 1 

1) 461-75.2009.8.06.0175/0 - ALVARÁ JUDICIAL REQUERENTE.” 
GABRIEL NUNES PAULINO, VINICIUS N. PAULINO E FCO 
FABIANO N. P. REP. POR FABIANO NUNES PAULINO . “INTIMAR 
A PARTE AUTORA, PARÁ NO PRAZO DE S(CINCO) DIAS, 
MANIFESTAR-SE SOBRE À PÔSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO 
DOS HERDEIROS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.” - INT. DR(S). VALÉRIA MARA 
LEMOS SILVA , REJANIA GOMES DE SOUSA . 

“-COMARÇADE UBAJARA N 
rm me. um Tato == em = 

JUIZ(A) SUBSTITUTO : EDISIO MEIRA TEJO NETO, 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: DIOGENES MAGALHAES 

BONFIM 
EXPEDIENTE Nº 21/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE, 

FEVEREIRO DE 2010 - 
1 4 . 

  

" 
OAB sEQ. OAB SEQ. 
CE/12681 1 CE/11225 1H 
CE/19298 p) 

, 1) 1630-12.2000.8.06.0176/0 - Nº ANTIGO: 2002095008061 - ART. 

121 CPB- HOMICÍDIO REU.: ANTÓNIO NILTON DA SILVA 
ABREU REU.: FRANCISCO JOSE GOMES REU.: FRANCISCO 
VLADERNAN RIBEIRO ALVES VÍTIMA.: MARCOS GOMES DE 
ARAUJO VITIMA.: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DE SOUSA 
REU.: JOSE NAIRTON ALVES ALEXANDRE . “FICAM E 8.5 
INTIMADOS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O 
DIA 09 DE MARÇO DE 2010, ÀS 10H45, QUE SE REALIZARÁ NA 
CARTA PRECATÓRIA EM TRÂMITA NA COMARCA DE ACARAPE- 
CE, ONDE SERÁ OUVIDA À TESTEM UNTIA MANUEL DEMÉTRIO 

CAVALCANTE DA SILVA..*'= INT. DR(S). ANTONIA MARTINS DE 
CASTRO QUEIROZ , AUDIZIO FERREIRA LIMAS. e 

4) 623-67.2009.8.06.0176/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. REQUERENTE.: ANTONIO JAIRO MACHADO. 
BORGES . “FICA É SA. DEVIDAMENTE DA SENTENÇA DE FLS. 

56, CUJO TEOR FINAL É O SEGUINTE:*.. TENDO COMO BASE 
O ART 51, INCISO 1, DA LEI 9.099/95, EXTINGO O PRESENTE 

« FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO... UBJ. 24.11. 2009. FÁBIO 

MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE. JUIZ DE DIREITO 
TITULAR”.” - INT, DR(S): ARTHUR MULLER CARVALHO 
PORTELA . , . 

q ' 

VARA UNICA DA COMARCA DE DBAJARA 

JUIZ(A) SUBSTITUTO : EDISIO MEIRA TEJO NETO 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: DIÓGENES MAGALHAES 

BONFIM 

EXPEDIENTE Nº 25/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE, 

FEVEREIRO DE 2010 

SEQ. "OAB SEQ. 
1 - 

OAB 

CE/9TI
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1) 137-48.2010.8.06:0176/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: 
REQUERIDO: BRADESCO CIA DE SEGUROS AUTOR.: FRANCISCO 

DIEGO CARVALHO DA SILVA . “FICA VOSSA SENHORIA, 
DEVIDAMENTE INTIMADA, COMO REPRESENTANTE LEGAL 
DA PARTE AUTORA PARA, EM 10 DIAS, ESCLARECER SOBRE 4 
EXISTÊNCIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E INFORMANDO, 
INCLUSIVE, 4 DATA DE SEU PROTOCOLO. UBAJARA; 25 DE 
FEVEREIRO DE 2010.” - INT. DR(S). HERBENE NUNES MOITA . 

  ema ee =3 
    

  das qe mm do qm ir — tinto mm mts o 
EESC ITR LO Tl “age e - Md içdtt DCI YEuTar SETORES 

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

SOARES ' ' 
EXPEDIENTE Nº 79/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE “ 

FEVEREIRO DE 2010 . 

OAB o “SEQ. — OAB SEO. | 
CE/17643 ] . 

1) 783-86.2009.8.06.0178/0 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 
DE- POSSE REQUERIDO.: EDITE PAULINO DA CRUZ 
REQUERENTE.: JOAO RODRIGUES VASCONCELOS FILHO 
REQUERENTE.: MARGARIDA MARIA BARBOSA DE 
VASCONCELOS REQUERIDO.: VALDIMIRO RODRIGUES 
FERREIRA . 
DEASPACIIO DE FLS. 24, DOS AUTOS; ACERCA DO 
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE FLS. 23.” - INT. DR(S). IOÃO 
JOSÉ SILVA VASCONCELOS» 

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

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

EXPEDIENTE Nº 80/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 
Ve FEVEREIRO DE 2010 

OAB “SEQ. - OAB SEQ. 

CE/21560 , 1 

1) 62-03.2010.8.06.0178/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL. REQUERIDO.: ! BRADESCO - 
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO REQUERENTE.: 
JOSE BARBOSA DE SALES . “INTIMAR A ADVOGADA DO AUTOR 
PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 
PARA O DIX 06 DE MARÇO DE 2010, ÀS. 9:00 HORAS, NESTE 
JUÍZO.” - INT. DR(5). CLEUDIVÂNIA BRAGA VERAS . 

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

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: GERVANIA MARIA TEIXEIRA 
"SOARES . 

EXPEDIENTE Nº 81/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 
FEVEREIRO DE 2010 

OAB Co. SEQ. OAB SEQ. 
CE/10972 Lo, 

1) 55-11.2010.8.06.0178/0. - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: COELÇE - COMPANHIA 
ENERGETICA DO CEARA REQUERENTE.: FRANCISCO FERREIRA nã 

MENDES REQUERENTE.: MARIA DA PENHA FERREIRA MENDES 
ALVES . “INTIMAR O ADVOGADO DOS AUTORES PARA 
COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 
PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2010, ÀS 9:00 HORAS, NESTE 
JUÍZO.” - INT. DR(S). FERNANDO FRANCO JUNIOR. a 

COMARCADE VARZEAALEGRE - - 
“ 
, 

JUIZ(A) SUBSTITUTO : ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUSA 
- DIRETORIA) DE SECRETARIA: LUZIA RODRIGUES DE LIMA 

EXPEDIENTE Nº 36/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 
FEVEREIRO'DE 2010 

1 

“INTIMAR O ADVOGADO DOS AUTORES DO . 

  

OAB SEQ. OAB . SEQ. 
CE/4788 l CE/4788 . 2 
CET 3 CE/4369 = 4 
CE/19138 5, CE/17015 6 
CEI98I6 7 CE/16174 8 
CE/7015 9 CE/6269 1o 

CE/S956 1 CE/1577 12: 
CE/15845 13. FB/20111 * 14 
CE/13316 14 CE/47ES 15 
CE/S956 16 CE/17015 | 17 - 
CE/17015 18 CE/17015 19 
CE/5956 20 + 

“1) 1008-68.2007.8.06.0181/0 - DIVORCIO REQUERENTE: 
RAIMUNDO NUNES DA COSTA NASCIMENTO . “PELO 
PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO 
DE I0(DEZ) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCÁ DO INTERESSE NO 
PROSSEGUIMENTO DO“ FEITO, SOB PENA DE 
ARQUIVAMENTO..” - INT. DR(S). JOSE AMARILO SAMPAIO . 

2) 1093-54,2007.8.06.0181/0 ,- DIVÓRCIO REQUERENTE.: 
JOAQUIM BEZERRA DA COSTA . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE To(DEZ) DIAS, 
MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO SOB PENÁ DE EXTINÇÃO. 
EM CASO'DE INTERESSE, DEVERÁ, NO MESMO PRAZO, 
MANIFESTAR-SE SOBRE À CERTIDÃO DE FLS. 15..” - INT. DR(S). 
JOSE AMARILO SAMPAIO . a 

3)  1161-33,2009.8.06,0181/0  - ALVARÁ JUDICIAL 
REQUERENTE : FRANCISCO DAVID DE LIMA . “PELO 
PRESENTE, FICA VOSSA SENHORA INTIMADA PARÁ 
CONHECIMENTO DA SENTENÇA, CUJO TEOR FINAL É O 
SEGUIN TE; “..ISTO POSTO E CONSIDERANDO TUDO MAIS QUE 
DOS AUTOS CONSTAM, JULGO PROCEDENTE O' PEDIDO DO 
AUTOR, PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃ O DO ALVARÁ JUDICIAL 
EM FAVOR DE FRANCISCO DAVID DE LIMA, COM O FIM 
ESPECÍFICO DE SACAR TODO E QUALQUER RESÍDUO” 
PREVIDENCIÁRIO EXISTENTE NO BENEFÍCIO Nº 109.378.047- 

6, CUJA TITULAR ERA 4 SENHORA IDÁLIA DAVID -DE LIMA, O, 
QUE FAÇO COM SUCEDÁANEO NO ART JIZ, DA LEI Nº 8213/91, 
C/C OS ARTS. 1.103 USQUE 1.109, DO CPCB. SEM CUSTAS. 

TRANSITADO EM JULGADO CUMPRA-SE, EXPEDINDO Ó 
ALVARÁ JUDICIAL NECESSÁRIO, ARQUIVANDO-SE EMPÓS COM 
AS CAUTELAS ESTILARES E BAIXA NÁ ESTA TÍSTICA. E ALEGRE: , 
CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2010. (4) ANTONIO TEIXEIRA DE 

SOUSA - JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO”..” - INT, DR(S). 
* FRANCISCO DAVID DE LIMA . ot É 

, f y . . 

4) 1197-46.2007.8.06.0181/0  - SEPARAÇÃO ' “JUDICIAL 
REQUERENTE.: FRANCISCA IVANILDE DE LIMA . “PELO 
PRESENTE, FICA. VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO , 
DE S(CINCO) DIAS, MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO, SOB 
PENA DE EXTINÇÃO.” - INT, DR(S). JOSE SOUSA ROCHA . 

5) 1328-50.2009.8,06.0181/0, - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERENTE.: ELINEUDA DOS SANTOS 
CAVALCANTE . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA. SENHORIA: 
INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, INFORMAR O 
ATUAL ENDEREÇO DA PARTE PROMOVIDA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JUL GAMENTO DO MÉRITO.” - INT. 
DR(S). RISOMAR-GOMES MONTEIRO FIALHO . 

6) 161-03.2006.8.06.0181/0 - EXECUÇÃO EXEQUENTE.: 
CLAUDIA LEITE DE FIGUEIREDO - ME . “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARÁ, NO PRAZO DE - 
OS(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO , 
SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 15, SOB PENA DEº 
ARQUIVAMENTO DO FEITO.."- INT. DR(S). FRANCISCO NARDELI 
MACEDO CAMPOS . : 

) 
+ 

n 236-71.2008.8.06.0181/0 - COBRANÇA REQUERENTE: 
EDVAN ALVES DA COSTA . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 

SENHORIA INTIMADA PARÁ, NO PRAZO DE O5(CINCO) DIAS, 

INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE PROMOVIDA, SOB .. 
PENA DE ARQUIVAMENTO.." - INT, DR(S). ELLEN ALVES COSTA 

Pd 

,



JE LEGAIS 

DIAS, 
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8) 283-50.2005.8.06.0181/0 - MONITÓRIA REQUERENTE.: 
FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 

- SENHORIA INTIMADA PARA APRESENTAR À 2º VIA DA INICIAL E 
CÓPIAS DOS DOCUMENTOS QUE À INSTRUÍRAM, NO PRAZO 
DE S(CINCO) DIAS, CASO PERSISTA O INTERESSE NA AÇÃO, 
FICANDO CIENTE DE QUE O SILÊNCIA IMPLICARÁ NO 
CANCELAMENTO DÔ PROTOCOLO...” - INT. DR(S). ROMERO 
SOUSA MARQUES. 

9) 352-48.2006.8.06.0181/0 - EXECUÇÃO 
CLAUDIA LEITE DE FIGUEIREDO - ME . “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 
OS(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DÁ CER TIDÃO DO 
OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 15, SOB PENA DE 
ARQUIVAMENTO..” - INT. DR(8). FRANCISCO NARDELI MACEDO: 
CAMPOS . , 

10) 498-26.2005.8.06.0181/0 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 
REPRESENTANTE.: MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE . “PELO 
PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA 
APRESENTAR À 2º VIA DA REPRESENTAÇÃO E CÓPIAS DE 
DOCUMENTOS QUE 4 INSTRUIRAM, CASO AINDA PERSISTA A 
SUA PRETENSÃO, FICANDO CIENTE DÉ QUE O SILÊNCIO 
IMPORTARÁ NO CANCELAMENTO DO PROTOCOLO.” - INT. 
DR(S). JOSSÍAN CALDAS BEZERRA... re 

fotos ' 

11): 583-46.2004.8.06.0181/0 - DIVÓRCIO REQUERENTE.: 
FRANCISCO RAMOS MONTEIRO PEREIRA , “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 10(DEZ) 
DIAS, MANIFESTAR-SE NO FEITO ACERCA DA CERTIDÃO DE 
FLS. 40..º - INT, DR(S). IVAN ALVES DA COSTA. 

t 

12) 587-15.2006.8.06.0181/0 - DIVÓRCIO REQUERENTE.: ANA 
ALMEIDA DE MORAIS ANGELO REQUERENTE: JOSE NILTON 
DOS SANTOS . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA 
INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 48H, MANIFESTAR INTERESSE 
NO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.” - INT. DR(S). LUIZ 

LUCIANO E SILVA.. 

13) 595-60.2004.8.06.0181/0 - ACAO POPULAR REQUERENTE.: 
CESÁRIO NEY DE ALMEIDA . “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA NÃO 
LOCALIZAÇÃO DOS PROMOVIDOS, CONSOANTE SE VERIFICA 
PELAS CERTIDÕES EXPEDIDAS ÀS FLS. 184, 190V 207V. E 
2144, REQUERENDO O QUE FOR DE DIREITO." 
PATRICIO NOE DA FONSECA . - 

14) 63-52.2005.8.06.0181/0 - RESSARCIMENTO REQUERENTE. 
MUSA MARA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO.; SALIC.- SUL. 
AMERICA CIA. DE SEGUROS . “PELO PRESENTE FICAM VOSSAS 
SENHORIAS INTIMADAS PARA CONHECIMENTO DA SENTENÇA, 
CUJO TEOR FINAL É O SEGUINTE: “.. NECESSIDADE: DE 
PERÍCIA JUDICIAL AFASTA À COMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGARACA USA, NOS TERMOS 

DO ÁRTIGO 51, INCISO H, DA LEI Nº 9.099/95, PELO QUE, 
ENTENDO POR BEM, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM 
JULGAMENTO DE MÉRITO, PARA QUE SURTA SEUS JURÍDICOS 

EFEITOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS, COM FULCRO NOA RT. 55 DA LEI DOS JUIZDOS 
ESPECIAIS. CERTIFICADO .O TRÂNSITO EM JULGADO, 
ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS. VÁRZEA ALEGRE/CE, 03,DE 
DEZEMBRO DE 2009. (4) ANTONIO TEIXIERA DE SOUSA - JUIZ 
DE DIREITO/RESPONDENDO”..” - INT. DR(S). SAMUEL 
MARQUES CUSTÓDIO DE ALBUQUERQUE , JOACI ALVES DA 
COSTA - , 

15) 785-18.2007.8.06.0181/0 - SEPARAÇÃO JUDICIAL 
REQUERENTE.: ADAHIL BEZERRA . “PELO PRESENTE, FICA 
VOSSA SENHORIA INTIMADO PARA, NO PRAZO DE I0(DEZ) 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO INTERESSE “NO 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE 
ARQUIVAMENTO..” - INT: DR(S). JOSE AMARILO SAMPAIO. 

16) 80-83,2008.8.06.0181/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL AUTOR.: ANTONIO HELDER LÔ DE. LIMA. 
“PELO PRESENTE, FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIEESTAR- -SE ACERCA DA 

EXEQUENTE.:' 

- INT. DR(S). 

“* PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

“OAB   

CERTIDÃO DO SENHOR MEIRINHO DE FLS: 16, SOB PENA DE 
ARQUIVAMENTO DO FEITO.” - INT. DR(S). IVAN ALVES DA 
COSTA. , 

17) 900-73.2006.8.06.0181/0 - COBRANÇA AUTOR.:. CLAUDIA 
LEITE DE FIGUEIREDO -.MEt. “PELO PRESENTE, FICA VOSSA 
SENHORIA INTIMADA PARÁ, NO PRAZO DE O5(CINCOJ DIAS; 

MANIFESTAR-SE A CERCA DA CERTIDÃO DO SENHOR 
MEIRINHO DE FLS. 20, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO 
FEITO..” - INT. DR(S). FRANCISCO NARDELI MACEDO CAMPOS 

v - + 

18) 903-28.2D06.8.06.0181/0 - COBRANÇA REQUERENTE.: 
CLAUDIA LEITE DE FIGUEIREDO - ME . “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 
OS(CINCO) DIAS, INFORMAR SE AINDA TEM INTERESSE NO 

SOB PENA DE 
ARQUIVAMENTO.” “INT. DR(S). FRANCISCO NARDELIMACEDO 
CAMPOS . 
A 

19) 904-13.2006.8.06.0181/0 - COBRANÇA REQUERENTE: 
CLAUDIA LEITE DE FIGUEIREDO - ME . “PELO PRESENTE, 
FICA VOSSA SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE 
DS(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO 
SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 20, SOB PENA DE 
“ARQUIVAMENTO..” - INT. DR(S). FRANCISCO NARDELIMACEDO 
CAMPOS . , 

20) 924-67.2007.8.06.0181/0 - RECONHECIMENTO 'E 
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO REQUERENTE.: 
VALDELUCE DA SILVA ALVES . “PELO PRESENTE, FIÇA VOSSA 

* SENHORIA INTIMADA PARA, NO PRAZO DE. OS(CINCO) DIAS, 
MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO..” 
- INT. DR(S). IVAN ALVES DA COSTA. 

  Tr e]   RI ET 
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JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 
EXPEDIENTE Nº 170/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

    

  
Ea de]   rod Eotea 

OAB. SEO. OAB SEQ. 
CE/7051 L, NR 

* 

4) 1514-07,2008.8.06.0182/0 - EXECUÇÃO FISCAL EXEQUIDO.:: 
MARIA DO CARMO VIDAL GOMES DE LIMA EXEQUENTE.: O 
MUNICIPIO DE VIÇÕSA DO CEARÁ . “SENTENÇA: “.. DESTARTE, 
ATENTO AO DISPOSTO NO ART. 795 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL, DECLARO, EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO 
EPIGRAFADO, FACE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO COMO, 
CONSTANTE DO PETITÓRIO DE FLS. 19. CUSTAS E 
HONORÁRIOS PELA PARTE EXECUTADA. A RESPEITO, 
TRANSCREVO O SEGUINTE ARRESTO: “EXECUÇÃ O FISCAL - 
QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS E CUSTAS. o 
PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELO DEVEDOR, APÓS 
SUA CITAÇÃO, CONFIGURA, NA VERDADE, RECONHECIMENTO 
DO PEDIDO E,  CONSEQUENTEMENTE, À LUZ DO ART 26-DO 
CPC, CABERÁ ÃO, EXECUTADO SUPORTAR OS ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA, ATÉ MESMO PORQUE A-SUA INADIMPLÊNCIA 
ENSEJOU 4 ATUAÇÃO DOS PROCURADORES DO FISCO. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.02.031033-1 - REL. DÊS. SILAS 
FIEIRA, J. 01/07/2004, BP. 15/09/2004 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE MINAS GERAÍS)” NO FINAL, ARQUIVEM-SE, 
ESTES AUTOS, APÓS AS ANOTAÇÕES PERTINENTES...” - INT, 
DR(S). CLAUDIO SABINO GOMES”, 
r . ! ' * 

VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA: PONTES 
EXPEDIENTE Nº 171/2010 EM: VINTE E CINCO (25) DE 

. FEVEREIRO DE 2010 

+ 

Vo N 
OAB. SEQ. “A 
CE/17469 1 

, + 

SEQ.: 

CE/14399 ]



1, 

r 
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* 

1) 547-25.2009.8.06.0182/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL REQUERIDO.: BANCO BONSUCESSO S.A” 
REQUERENTE.: FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA . “INTIMAÇÃO 
DOS ADVOGADOS DA FARTE PROMOVIDA DO DESPACHO DE” 
FLS. 9] A SEGUIR TRANSCRITO: “R. H. N. A. O PEDIDO É 

RAZOÁVEL, POIS O. DEPÓSITO DO RESTANTE COMPLEMENTA 
O FALOR DEVIDO DE R$3.000,00. INTIME-SE A PARTE 
CONTRÁRIA PARÁ MANIFESTAR-SE EM 05 DIAS. “APÓS PARA . 
DECISÃO. ...”.” - INT. DR(8). GIOVANNI AUGUSTO BALUZ 
ALMEIDA , ALYSSON RENIER PORTELA MUNIZ . 

VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA. 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 
EXPEDIENTE Nº 172/2010 EM; VINTE E SEIS (26) DE 

: FEVEREIRO DE 2010 . ' 

OAB SEQ.. OAB SEQ. 
CE/705] 1 . | 

1) 898-32.2008.8.06.0182/0 - EXECUÇÃO FISCAL EXEQUIDO.: 
JOÃO FONTENELE FREIRE FILHO EXEQUENTE.: O MUNICIPIO 
DE VIÇOSA DO CEARÁ . “SENTENÇA: “.. DESTARTE, ATENTO 
AO" DISPOSTO. NO ARE 795 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 
DECLARO EXTINTO .O PROCESSO EXECUTIVO EPIGRAFADO, 
FACE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO COMO CONSTANTE DO 
PETITÓRIO DE FLS. 33. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PÁRTE 
EXECUTADA. À RESPEITO, TRANSCREVO O SEGUINTE 
ARRESTO: “EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO - 
HONORÁRIOS E CUSTAS. O PAGAMENTO DO DÉBITO 
“TRIBUTÁRIO PELO DEVEDOR, APÓS SUA CITAÇÃO, CONFIGURA, 
NA VERDADE, RECONHECIMENTO DO PEDIDO E, 
CONSEQUENTEMENTE, À LUZ DO ART. 26 DO CPC, CABERÁ 
AO EXECUTADO SUPORTAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, ATÉ, 
MESMO PORQUE A SUÁ INADIMPLÊNCIA ENSEJO UAATUAÇA io 
“DOS PROCURADORES DO FISCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0518.02.031033-1 - REL. DÊS. SILAS VIEIRA, J. 01/07/2004, R 
15/09/2004 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS)”, NO FINAL, ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS, “APÓS AS 
ANOTAÇÕES PERTINENTES... **” INT. DR(S), CLAUDIO SABINO 
GOMES . 

VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO “CEARÁ t 
JUIZ(A) TITULAR : IEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETÁRIA: BRUNO LIMA PONTES 
EXPEDIENTE Nº 173/2010 EA: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 , 

OAB 4 SEQ. OAB. “sto. 
CE/21757 “ad 

4 

1) 776-82.2009.8.06.0182/0 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

REQUERIDO.: BANCO INDUSTRIAL DO' BRASIL S.A 
REQUERENTE.: FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO . 
“INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA: PARA SE 
MANIFESTAR NO PRAZO DE (10) DEZ DIAS-SOBRE A PEÇA DE 

* CONTESTAÇÃO” ACOSTADA ÀS FLS. 40/53, CONFORME 
DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: “..R. H. NOS AUTOS. 
INTIME A PARTE ADVERSA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 
PRESENTE NO PRAZO DE. 10 (DEZ) DIAS. ...”.”- INT, DR(S). 

CHRISTIAN DE OLIVINDO FONTENELLE . 

VARA UNICA DA COMARCA DE, VIÇOSA DO CEARÁ 

JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 
EXPEDIENTE Nº 174/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

r 
OAB SEQ. OAB - SEO. 

"CE/TIIS bo, CE/|2212 1 

1) 192:49.2008.8.06.0182/0 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
ESPECIAL CRIMINAL - SUMARIÍSSIMO AUTOR.: FRANCIS 

OLIVEIRA SALES VITIMA.: JOÃO VIEIRA NETO . “AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO "DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2010 A PARTIR 

— DAS 08 HORAS E 30 MINUTOS À SE REALIZAR NA SALA “DAS 

“1 
  

AUDIÊNCIAS “DO FÓRUM DE VIÇ OSA DO CEARÁ - - CE” INT. 
DR(S). MAGDA SOUSA , KLERTON;CARNEIRO LOIOLA . 

VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
JUIZ(A) TITULAR-: HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 
EXPEDIENTE Nº 175/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ. OAB SEQ. 
CE/8947 1 CEMTI4 CL 

= 1 ' 

1) 1181-55.2008.8.06.0182/0 “ ALIMENTOS REQUERIDO,: HÉLIO = 
MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS REQUERENTE.: JAMILE ROCHA 
VIEIRA . “EXTINÇÃO DO FEITO MEDIANTE SENTENÇA DE FLS. 
42, CUJA PARTE FINAL É DE TEOR SEGUINTE: “ “.. ADIMPLIDA 
A OBRIGAÇÃO, IMPÕE-SE À EXTINÇÃO DO FEITO. DIANTE DO 
EXPOSTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 794, 1 DO CPC, JULGO 
EXTINTO O PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO “Com. 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS. PRI. ...”.” INT. DR(S). 
MARCOS ANTÓNIO RODRIGUES ARAGAO , MAGDA SOUSA, 

" VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ 
* JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA 

DIRE: TOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES , 
EXPEDIENTE Nº 176/2019.EM: VINTE E SEIS CODE - 

FEVEREIRO DE 2010 

OAB SEQ, OAB SEQ-. 

CE/8956 o CE/17134 / l 

«1 855-61.2009.8.06.0182/0.- ALIMENTOS:- LEI ESPECIAL Nº 
5.478/68 REQUERENTE. JEFFERSON VIEIRA ARAGÃO. 

REQUERIDO.: LEONARDO MOREIRA ARAGÃO REPR. LEGAL: 
PATRÍCIA DOS SANTOS VIEIRA . “SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, CUJA PARTE FINA É DE TEOR SEGUINTE: ". 
ISTO POSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 
PARA CONDENAR O REQUERIDO, LEONARDO MOREIRA 
ARAGÃO, NO PAGAMENTO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS, OS , 
QUAIS FIXO EM R$50,08 (CINQUENTA REAIS), EQUIVALENTE À 
10,75% (DEZ INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS) DO 
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO BRAISL, QUANTIA ESTÁ'QUE 
-PODE SER ALTERADA À QUALQUER TEMPO, ACASO HAJA 
MODIFICAÇÃO NAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. CUSTAS 
DISPENSADAS. ...”.” - INT. DR(S).-OLINTHO FRANKLIN" 

, GADELHA , MAGDA SOUSA. | . , 

VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ o 
JUIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO MOREIRA GADELHA * ' 
DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES 
EXPEDIENTE Nº 177/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE 

FEVEREIRO DE 2010 À o 

OAB “SEQ. OAB — -SEQ. 
CE/8]32 I . 

T . - 4 

1) 64-92.2009.8.06.0182/0 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478 
68 REQUERENTE.: FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA 
CARVALHO REQUERENTE.: IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DE 
CARVALHO REQUERENTE.: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 
CARVALHO REQUERENTE.: MARIA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA 
CARVALHO REQUERENTE.: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 
CARVALHO REQUERENTE. MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA 
CARVALHO REQUERIDO.: VALDO JOSÉ DE CARVALHO . 
“EXTINÇÃO DO 'PROCESSO CUJA PARTE FINAL É DE TEOR 

- SEGUINTE: "... DESTÁRTE, CONSIDERANDO QUE A PARTE 

DEMANDADA SATIFEZ À OBRIGAÇÃO EXEQUIDA, DECLARO, 
POR SENTENÇA, EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, COM , 
JULGAMENTO DE MÉRITO, EX VI DO ART. 794, INCISO , 
COMBINADO COM OARE 795 E ART. 269, H, TODOS DO cóDico 

DE PROCESSO CIVIL; EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, CUSTAS 
PELO EXECUTADO. TUDO PROVIDENCIADO E ANOTADO, 
ARQUIVE-SE: ....* - INT. DR(S). FRANCISCO DE ASSIS ROCHA. 
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VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ , 
JUIZ(A), TIÉULAR : HEVILAZIO MORÉIRA GADELHA 

DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES |. 
' 

. +. EXPEDIENTE Nº 178/2010 EM: VINTE. E SEIS (26) DE 
FEVEREIRO DE 2010 

a 

OAB SEQ. - OAB SEQ. 
CE/8956 oa 

4 4 
+ Ch 

t 

1).182-54. 2009.8.06.0182/0 - ALIMENTOS * LEI ESPECIAL. Nº 
5.478/68 REQUERIDO.: DAVID FRANCISCO: DE SOUSA, 
REQUERENTE.: JUVENAL, MUNIZ CORREIA REPR. LEGAL.: 

MARIA LUÍZA DE SOUSA . “INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA * 
“ PARTE AUTORA PÁRA NO PRAZO DE 10 DIAS SE MANIFESTAR 
SOBRE A-PEÇA DE CONTESTAÇÃO ACOSTADA ÀS FLS! 1/12, 
CONFORME DESPACHO A SEGUIR TRÂNSCRITO: “ R. H. NOS 
-AUTOS. INTIME-SE AUTOR PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 
PRESENTE, NO PRAZO'DE 10 (DEZ) DIAS.....”.” INT. DR(S). 
OLINTHO FRANKLIN GADELHA. , Po. 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE Viçosa DO CEARÁ s 

+ J UIZ(A) TITULAR : HEVILAZIO. MOREIRA GADELHA 

x DIRETOR(A) DE SECRETARIA? BRUNO LIMA PONTES. : 
.. EXPEDIENTE Nº 1779/2010 EM: VINTE E SEIS QODE , 

pa a FEVEREIRO DE 2010 est o 

- ' x * ' * 

+ OAB , SEQ.. OAB SEQ. ' 
SP/115489 1 CE/0418 I ' 
SP/129933 É Ci SP/149225 Lo 
CE/15067 “q t 4 

te 1 Va ] . ne . to 

1) 648-67.2006.8.06.0182/0 - BUSCA, E APREENSÃO 
REQUERENTE.: BANCO FINASA S.A REQUERIDO: NELÇA SOUSA 
MUNIZ . “EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO CONSTANTE DO TERMO DE FLS. 82 CUJO TEOR É O 
SEGUINTE: “... VISTO ETC. HOMOLOGO A DESITÊNCIA 
EXPRESSA NA PETIÇÃO DO BANCO REQUERENTE, MESMO 
PORQUE A PROMOVIDA NESTA AUDIÊNCIA CONCORDA COM O 
REQUERIMENTO, DO AUTOR, E, DE-CONSEQUÊNCIA, NOS 
TERMOS DO ART. 267, INCISO VIII, C/CART. 158, AMBOS DO « 
CÓDIGO DE-PROCESSO CIVIL; JULGÔ EXTINTO-O PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DETERMINANDO ,O 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÕES AS ANOTAÇÕES 
PERTINENTES ...”.”- INT. DR(S)-ANA LÚCIA DOS SANTOS SOUZA 
+ ARMANDO PINTO MARTINS . PAULO-GELSO POMPEU , MOISES 
BATISTA DE SOUZA , EMANUELLE FERREIRA GÓMES SILVA 1 
MOURA . oo . 

+ r 1 

VARA UNICA DA COMARCA DE. VIÇOSA DO conta! 

JULHA) TITULAR : HEVYILAZIO MOREIRA GADELHA, - 

> DIRETOR(A) DE SECRETARIA: BRUNO LIMA PONTES '. 
EXPEDIENTE Nº 180/2010 EM: VINTE E SEIS (26) DE | q 

FEVEREIRO DE 2010 |, , |. 
E - q .á 

OAB SEQ” OAB , SEQ. po 
CE/7760 I CEM627S Mo 1. =» L “ 
CE/12068 *. 1 CE/17842' Pos n 

 CE/8947, a CE/g9S6 | - fe 
. CE/TI3S * ly 1 - a "o . ERr : 

= , ' 

1) 469-31.2009:8:06.0182/0 - PROCEDIMENTO “ORDINÁRIO 

REQUERENTE.: ANDRÉA RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA . 

REQUERIDO.:;. |. ANDRÉA SANTOS FONTENELE ROCHA 

REQUERIDO. “o MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ . 

“INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPAÇHO 

DE FLS.120 VERSO. DE TEOR SEGUINTE: f pi. CES. ACOLHO. A. 

MANIFESTAÇÃO DO MPASFILS. In) X INTIMEM-SE AS PARTES ', 

PÁRA EM 10 DAIS , ESPECIFICAREM AS PROVAS UE 

 PRETENDEM, PRODUZIR. er 

PESSOA , FRANCISCO MAIA PINTO FILHO , - FRANCISCO + 

VALDEMIZIO ACIOLY' GUEDES . PAULO. SERGIO PASSOS URÁNO. 

DE CARVALHO , 'MARCOS ANTONIO RODRIGUES ARAGÃO , 

INT.-DR(S). CESAR DE PINHO -. 

OLINTHO FRANKLIN GADELHA : MAGDA “SOUSA: cs 
ver t 
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Reclamado: R&M (CONSTRUÇÕES LTDA. -. 
L-DO RELATÓRIO o À 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr F, ERNANDO 
JOSÉ - MOURÁ , COSTA em face da reclamada R&M 

CONSTRUÇÕES LFDA. cóm o propósito! de serem realizados os 
"reparos “devidos no imóvel recém-adquitido; de sua propriedade, O' 
vTeclamante alega tericomprado ' um apartamento, ho Edifício Maison 

1 Reale, localizado na Rua Juvenal de' Carvalho, nº 701, apart. 1007; 
situado no Bairro de Fátima, pelo valor de R$ 165.000,00 (cento e 

sessenta e cinco mil reais), de maneira “que assinou um contrato de 
cessão quitada-com transferência de direitos e obrigações. Passado algum 

tempo; começou a observar que uma série de problemas em sua estrutyra, 
a exemplo dos Yazamentos cônstantês nos: banheiros: Tentou resolver * 

“a siluação de forma menôs onerosa, porém revela que encontrou óbices 
em sua pretensão. Desta feita, compareceu a este órgão de Proteção e 
Defesa do Consumidor requerendo a solução para o- seu problema, ao 

saber: a“reparação na estrutura interna do seu imóvel, o-qual se encontra 

“avariado, após pouco tempo de realizada a 'tradição. 

“ Notificada regularmente em seu endereço, a empresa se manifestou 
(f. 16) e declarou que os reparos necessários seriam feitos, “declarando 

que o serviço de mão-de-obra correrá por sua conta, entretanto, a- 
compra do material solicitado para os reparos deverá ser feita pelo 
reclamante. ' - 

“ Em audiência designada para o dia is. 03.2009, à parté reclmnânte 

compareceu, e reafimou os termos darexordial. A parie reclamadá, » 
entretanto, não compareceu” a audiência dé-conciliação, apesar de * 

: devidamente notificada. Cale s 

Ao terem sido distribuídos os, processos, os presentes autos subiram à, 
esta Déuta Promotoria de Justiça, ocasião em que-após análise preliminar, 

necessário sé foi enviar um Ofício pára o Núcleo de Apoio Técnico 
(NAT) da PrócuradoriaGeral de Justiça afim de-que fossem averiguados 
as condições de obra e mensurar valores nó tocante aos reparos. 
Ao retornarem devidamente instruídos, os autós agora podem ser 
“apreciados, com todas -as inforinações' necessárias: para a devida análise 
de mérito, e , o 

“ É o Relatório em síntese! P + , ac 
R-DODIREIIO , , q 
O Programa Estadual de Proteção e e Defesa do Consumidor -DECON- 
CE, órgio 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 

pela Lei Estadual Coniplementar ão, de 26-de julho de 2002, com 
Ep previsão nas -Constiuições Federal! “e Estadual, Lei 8. 078, de 11 de 

“Setembro de 1999" e. Decreto Federal 2.181, de 1997, na “forma do 

parágrafo único do art. 56 do CDC, eno- art. 18, parágrafo primeiro dó 

Decreto Federal 2181/97, têndo, portaito, competência. para dirimir à- 
- matéria e aplicar. sanções “administrativas. - 
Analisando iniciahnente os. fatos delineadores, da demanda, se constata 

, Ser mais yum caso dos contratos telacionados à compra: e venda de 

” “imópeis que tem a sua qualidade tida como duvidosa, Antes-de contratante, 

prerrogativas (máxima proteção), conforme estabeléce o“art: +, inciso 
2" Í do CDC, deve: ser acatado o seguinte principio fundamental: ” 

Art. “4º A Política Nacional “das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, 0 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus. 

interessês econômicos, à melhoria da sua qualidade de vida, 

. bem como a tr anspárência e harmonia das relações le consumo, + 

J É retornhecimento « ada, vulnerabilidade do consumidor no 
a! “mer cado de consumos 

  

Herman v. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo, Valério Dal Pu, 
"Moraes: + ENA E: “+ 

“O principio da: vulnerabilidade representa à peça fundamenta) 

. no mosaico juridico “que denonjinamos Direito do Consumidor,   “ É lícito até dizer que.a vulnerabilidade é-o pônto de partida de 

| DECISÃO. ADMINISTRATIVA nto 
“Processo Administrativo nº. 0108. 010. 060: 5º ' x 
«Reclamante: FERNANDO JOSÉ MOURA COSTA é e 

* atuação administrativa em 1 toda a área do Estado do Ceará, conferidas - 

atendidos os seguintes princípios: . |, t 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio - 

+ 

5 
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toda a Teoria “Geral dessa nova disciplina” jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é é préssuposto para o correto 

conhecimento- do Direito do “consumidor e, para a aplicação da, 

lei, de qualquer lei, quê se pónha a- salvaguardar o. consumidor. “ 

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de, defesa, do 

consumidor: e principio da vulnerabilidade no contrato, É 

publicidade, nas: demais. práticas comerciais. Porto “Alegre: 

Síntese, 1999. : 
Se évidenciou que a empresa não obseivon um direito básico que toma 

—* fundamental a formação de todo e qualquer contrato, desde q mais 
simples até 6 "mais coniplexo. Segundo a Lei 8.078/90, o quesito 

à informação é pressuposto. de validade de qualquer Telação” que bengficie 
« tonsumidor'e fornêcédor, à medida de' suas prestações. Decorre de, 
“ princípio basilar, no caso, O princípio da transparência, o qual rege o: 
*- momento pré-contiatial.- «Sendo assim- toma-se implícito que bem antes 

do momento ,da efetiva formação daquele contrato que está por se, 
. originar deve-sê ter em ménte- que qualquer informação sobre à natureza 
daquele contrato ou mesmo de seu objeto configura-se como requisito 

: essencial que traz segurança jurídica às relações civis e mais proteção ao 
consumidor. Entendé-Se que nas ocasiões em quê este direito não é - 

observado da forma como deveria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte 

. conitratonte,hitigar dirétâmento- contra tal fato, já que fere'o Tequisito 
de, veracidade. intríriseco útima relação de confumo.- Consequentemente, 

* tais situações estão, imbuidas de altas doses de insegurança jurídica e” 

insatisfação generalizada, ainda mais no tocantê dosr contratos aqui 
, discutidos. Ao não elucidar os térmos exáfos das condições em que se 
“encontrava 5 imóvel adquirido. através do instrumento de cessão de 
direitos, a reclamada itifrihgiu o art. 6º, inciso III do CDC: o . 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor; 

IN a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

na, 

  

re serviços," com especificação correta de quantidáde, 

carnéteristicas; compos 

  

os vistos; que apresentem. , , 

Reforçando esse. argumento, lecionam Cláudia” Limh Marques, Antônio 
“Herman V Benjamin e Bruno Miragem com maestria: 

“Informação durante tada a relação de consumo, ny formação, 

- a 

“a ua efecução do: contrato e na cobrança de dividas: O: direito à 

“Anformação/assegurado no-art. 6º,III, corresponde ao dever de; 

“informar imposto pelo-CDC os arts. 12 14,18 e 20, nos arts. 30 
,€ 31, nos arts. 46 e 54;ão fornecedor. Eite dever de prestar. 

“ibformação “não se restringe à fase pré- contratual, da 
.. Publicidade, «práticas comerciais ou oferta í “artã. 

3/31,34,65,40 552), "mas inclui o- “dever de informar através do: 

,contrato, de “informar durante o transcorrer ala -relação, 

| especialmente no momento da cobrança de dívida, ainda. mais: 

em contratos cativos de longa duração(...). Nestes. momentos ' 

infórmar é mais de que cumprir com o dêver anexo dé 

informação — é cooperar e ter cuidado com o. pareciro contrattial, 
evitando os danos morais e agindo 'com lealdade( pois é “o 

fornecedor que detém a informaçãõ)-e, boa =fé9. (Comentários 
* ao'Código de Defesa do Consumidor / Cláudia “Limã Marques, - 

, Antônio Herman V. Benjamins Brunô Miragem, - 2. ed, Mer, * í 

- atoal. e ampl. — - São Páulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, * 

pág.'150). “a , cu 
O imóvel em questão, bem valioso adquirido pelo ato valor de R$ 

165.000,00 -(cento e séssenta € cinco mil reais) em pouco tempo”! 
começou a apresentar a frágil estrutura interna; inclusive de forma: 

” bastante visivel e comprometedora,; fato que configurou o chamado 
vicio de qualidade (ia constrição), conforme se depreende do-CDC: . , 

+ Art. 18: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 
não «duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade, oi quantidade que os.tornem impróprios ou. 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 
“6 valor, assim como por aqueles decorrentes. da disparidade , 

com a indicações constantes do Tecipiênte, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as, variações.” 
- decorrentes de sua natureza; podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. . 

Após não ter efetuado os, reparos que “reconheceu” serem necessários em + 

sede de manifestação a este" órgão, a “reclamada nimbém ée valeu de . 
prática abusiva; constantes previstas no ordenamento constmerista ** 

” + que. devem ser vedadas não só pelo Forte teor de abusividade que trazem 
em seu bojo, mas também por relativizarem a autonômia da vontade “do 

consumidor, ainda que muitas vezes de forma sutil e descompromissada. 

«Nesse caso, q empresa reclamada infringiu o art/32, inciso-If Ido CDE, 
ipsis litteris: 

Art. 39, É vedado so fornecedor de produtos ou ser viços, dentre R 

- - ' 

É 
ato fo + 

o + . ae . 4 y | 
+ “4 o 

[s - t 

  Fr De : à r “o. PA 

dos 
outras práticas abusivas: 

IL = recusar atendimento às demandas dgs- consumidores, na . 

«exata. medida de' suas disponibilidades de éstoque e,ainda, de vo ê 

i conformidade"com 0% usos € costumes. o 
Contudo, um pónto erútial. da dêmanda ainda não foi mencionado: a 
cláusula de nº 6. IRRÉVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. - o 

. Ao ler determiâado cônteúdo, conclúi-sé ser uma cláusula visivelmente  - 
limitativa de direitos- -para a parte adquirente, pois estabelece em sua 
disposição condições precárias so direito "do, contratante -de questionar + 
à postériori o acordo de “vontades estabelecido ânteriormente e 
formalizado' legalmente. É notória a ofensa ao direito material do r 
reglamante já que o: réferido instrumento, implica visível cerceamento , 
dê uma série'de direitos úteis quando se observar uin fito superveniente 
que torne- inviável a continuação daquele, pacto. Tomando tal idéia + 
como pressuposto, 0 reclamante foi- lesado emseu direito pêlo fato do, 
contrato celebrado, têr se tomado extremamente desvantajoso para a 

* Tigura do consúmidor. Tipificou, portanto, a hipótese prevista no artigo” 
so, inciso.-IV: a 

  

  

4 

r 

Art. 51.,São nulas de pleno. direito, entre, outras, as, cláusulas. 

contratuais, relativas-ao' fornecimento-de, produtos e serviços 

  

sejam. . Antompatíveis: com a boa- fê ou a equidade. . 

O mestre Humberto Theodoro Júnior já anunciou seu entendimento 

nesse sentido: ” . : 
“É evidente que-dentro da proteção cônstitucional dedicado aos - 

“consumidores. hã de figurar, obrigatoriamente, o poder de 
revisão judicial dos “contratos perniciosos à parte frágil da A Co 

relação de consumo”, (Direitos do Consumidor ! Humberto ' 

“Theodoro Júnior. 6: ed, Ver, atual, e ampl. — —'Rio de Janeiro. o 
* Editora Forense, 2009, pág. 17). e , 

- Com base nisso, se reputa. extremamente oneroso para todo e qualquer : 

consumidor a ser compelido, dé forma antinátural, a arcar com ônus . * 

“excessivo é: indevido quando se entender “que o fornecedor pecou 
notoriaménte. Desatendeu, princípio: fandamental, não bbservou direito 
básico e se utilizou de práticas abusivas durante considerável lapso de 
tempo, e pior, não teria sequer se manifEstado caso o reclamante, num . 

"ato dé motivação e esperança, solicitasse a tutela desté Órgão de - ' 
Proteção e Defesa em momento oportuno, Além, “dé tudo, setentendeu , 

“que e .contrãto foi assinado pela boa-fé. pelo” consumidor-teclamante, , 
“embora não se possa | definir ao cérto o mesmo 'sobre'a empresa reclamadã, 
haja vista que/ao entregar o apartamento naquelas condições: no ato da 
tradição, presumia-se que tinha ciência da realidade dos fatos. É de se 
afi rmar categoricaínente, que apgsar do cotitrato Em questão se vinculaf, 
“aos valores júridicos de direito civil, há aqui, uma relação de. consumo, . 
“portanto inerentes os; preceitos que devem ser afêndidos, a exemplo 

+ dos efeitos que visem evitar abusos ou ainda, «coritráprestação elevada 
para a parte vulsierável da relação, Néssa mesma linha de raciocinio, 

Humberto Theodoro, Núnior assevera novamente: * 4 . 

“Isso quer“dizer” que. a obr igatoriedade. dos. pactos, a autononiia T : 
da vontade dos contratantes e a relatividade dos contratos, 

definidos pela. teoria clássiça do direito, côntratual, subsistem 
em relação aos contratos de consuiho, apenas flexibilizadas -e 

melhor adaptadas pela valorização dos aspectos éticos da boa- ls 

- fé objetiva e da tutela especial à parte vulnerável, da relação” . 

(Direitos-do-Consumidor / Humberto Theodoro Júnior. 6.'ed. - 
Ver, atual, e ampl: — - Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, 

pãgs. 19'e 20). “A la a r, 

Se verificou, por parte' da Feclamada, ao longo do processo 
administrativo, uma postura esquiva” s e-indiferente no. tocante à sua * 
disponibilidade em: firmar efitendimento razodvêl acerca da situação é 

o assim, atender o pleito, “Sem prejuizos para ambas as partes. Ao não 
atender a téntativa” pacífica de resolução coneiliatória, a fornecedora - 

, de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

“do Consumidor, Em sede de defesa escrita, limitou-se a declarar que os 
reparos seriam feitos, porém com q ressalva de que o consumidor ' 

deveria arcar com as despesas relacionadas à à mão-de-obra, fato.repudiável” 
por párie de uma einpresa que deveria reconhêcer 05 limites de sua 4 0! 
responsabilidade, Mais: à frente, na sessão conciliatória,. sua indiferença 

. foi registrada através. "de sua ausência na data marcada: para a realização 

de audiência que objetivava a resolução do problema de forma ménos . 
dificil. Como necessidade de. apurar os gastos que seriam feilos com os 

reparos dévidos poi/parte da empresa, esta Promotoria de Justiça 
empregou esforços no sentido de obter uma consultá, através: de” 
engenheiros específicos, que visasse à obtenção, dê dados úteis para à 

formaçãosde um melhor juizo de valor na aplicação da sanção e o fez. 
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“Ao ser recebido o ofício desta Promotoria contendo a solicitação. 
discriminada, no Núcleo de Apoio Técnico, liderado pelo órgão dó 
Ministério Público; Dr. Saulo Moreira Neto, este rapidainente instaurot 
o procedimento admirristrativo nº 15870.2009-8, para depois, lavrar é 
Relatório nº 672:2009, Segundo o quê foi apurado em sede de 
“Considerações Finais”, o risco para ó consumidor deu-se jcoino 

-inegável, logó, também se torboú inevitável. Em sua análise, o NAT 
relatou que “As execuções, no que se refere as tubulações sanitárias e 
coletores de águas provenientes dê banhos e lavatórios; bem como a 

impermeabilização dos banheiros, conforme vistoria, deixaram lacunas 

* para possíveis vizamentos. Diante do exposto, foram fotografadas e 
comprovadas no local dã obra, às dêformações nos materiais, 

constatándo-se. que: 1. Foram visualizadas várias imperfeições. oriutdas 

de execuções fora dás normas de engenharia, com prejuízos e danos 
materiais constatados; 2..Os anéis de vedações nas jurições e conexões 
em tubulações de esgotos hidro-sanitários fóram éxeluídos. 3: Não « 
houve cuidados necessários na agregação de materinis no que tange a 
perfeita fusão é colagem, deixando-se de aplicar à horma básica exigida 

para esse lim; Constatou-se vazamêntos nos ramais de descarga 
(tubulação que recebe efluentes diretamente dos aparelhos sanitários) e. 
nos ramais-de esgoto (tubulação destinada a receber efluentes dos ramais 

- dê descarga). 4. As lajes dos banheiros apresentam infiltrações com 
“indícios de falhás de impermeabilização, principalmente junto às 

tubulações sanitárias. 5. Os vazamentos das tubulações e conexões, 

provenientes dé dparelhos sanitário provocam & exposição das águas 
contaminadas, as: quais contêm microorganismos (bactérias), parte destas 

patogênicas. 6. A oxidação pode ocórrer em três circunstância: quando 
se adiciona oxigênio “à substância, quando uma substância perde 

hidrogênio ou “quando, a substância perde elétrons. 7. A redução é o 
processo invêérso e ocorre também de três maneiras: quandô uma 

substância perde oxigênio, quando ganha kidrogênio ou quando, ganha 

elétrons. 8. A reação óxido-redução (oxidação e redução), ocorrem 

Juntas na mesina reação-química. Esse fenômeno-recebeu o nome de 
reação redox ou, óxido- «redução. Óxido-redução são reações que 

- transferem elétrons entre substâncias fazendo com que o número de 

oxidação (nox) de uma'substância aumente enquanto o nok de outra 
substância diminui. Este processo não deve ser confundido com as 
ligações iônicas (onde há transferência de elétroris de uma substância a 
outra) e sim com um processo de oxidação de uma substância ea 

| Tedução de outra.'Podemos dizer então que, em uma reação, a substância 

que perde elétrons e sofre redução é destgnada agente. oxidante, Algumas 
dessas reações são muito úteis para a indústria. O ferro, por exemplo, é 

extraído da combinação do minério de ferro com o monóxido de carbono 

£CO), núm alto-forno. Nessa reação, o minério perde oxigênio, para 

formar-o ferro (Fe) e o CO recebe oxigênio para formar o COZ (dióxido 
de carbono). A ferrugem é um dos.resultados de uma reação 

redox, na qual o ferro se osida e forma o óxido de ferro 
(ferrugem), e o oxigênio do 4 r é reduzido. Este processo e prejudicial 

as- estruturas de lajes e pilares das edificações. 9: As normas da ABNT 

descrevem como devem-estar protegidas as estruturas metálicas 

id (ferragens que compõem as malhas e armações dos materiais de 

construção — lajes é pilares), evitando dessa forma que seus somponentes 
entrem em processo de eorrosão, desagregação e ferrugem.” 

Ao obter-se ciência e comprovar uma série de irregularidades no imóvel 

estudado, é imperioso destacar que a empresa reglamada assumiu uma 

conduta seriamente questionável, pois, ao ter repassado um bem de alto 
. valor, em condições totalmente inapropriadas para morádia, haja vista, 

os tiscos que circundam todo momento o consimidor-e sua família, o 

que se conclui, é que houve um ardil muite bem elaborado que objetivou” 

o enriquecimento sem causa da reclamada O consuniidor foi ludibriado, 
pois, conlorme mesmo. informa: qu) mês depois de ter recebido o 

imóvel, este passou a apresentar-víios em sua construção e que foram 

devidamente pontuados pelos engenheiros do NAT, os:quais. foram 
conferir e analisar ir Joco suas condições: 

Diante de tais fatos, não pode o fornecedor de bens ignorar às nonnãs 
de ordem pública a interesse social esculpidas pelo legislador 
consumerista ou ainda, invocar os preceitos de direito cavil para justificar 

+ à legalidade de seus átos, especialmente quando Fe entender que os 

mesmos foram pautados pela superioridade do interesse êconômico, 

afastando-se'assim da boa-fé objetiva que deveria ter prevalecido. Apésar 
de ciente de eventual sanção a ser “aplicada, -a reclamada não tentou 

teimediar a simiação que fora originada em Virtude de seu erro grave at 

mesiho, assunilar quaisquer argumentos “favoráveis ao consumidor. 

4 Concluiram-se como sérios es vestígios de violação ao. difeilo material. 

do consuniidor, logo, flagrante se reputa a conduta mfrativa contra as 
relações de -consumes. Deve, notadamente, ser sancionada por, condura 

inativa grave contra as relações de consumo, ocasiãó em que Serão 

  

E 

  

. utilizados os critérios definidos em lei pára aplicação da penalidade 

devida: , a “ 

HJ .-. DA DECISÃO 1 ' 
De acordo como Decreto 2.18 1/97, para a aplicação da: penalidade, 
deverão Ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 

“atendantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do * 
art, 24 daquele decreto. 

Dentre às condições ateiuantes, nos termós do Art. 25 deste mesmo , 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 

para a consecução do fato; Il. - ser o infrator primário e IIl- tér o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos: do ato lesivo. 

No caso, as inifratoras não têm a lavór de;si nenhuma atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decréto em 
referência dispõe, no seu art. 26, que se-constituem agravantes: 1 -.ser, 
o infrator reincidente; IL - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; Il - trazer a prática 

infrativa consequências danosas à saúde o à segurança do consumidor; 

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do alo lesivo, de tomar as 

providências para-evitar ou mitigar suas conseguências: V'- ter o infrátor 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dário coletivo ou ter 

caráter répetitivo; VII -ter a prática infiativa ocorrido em detrimento 

de menor de dezoito ou máior de sessenta anos ou de pessoas portadoras. 
de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; vam - 

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 

ecasião de calamidade. 

Assim, aplica-se à R&M CONSTRUÇ ÕES LTDA. as agravantes dos 
ingisos II e IV; senão, vejamos:a prática infrativa, ou seja, a venda do 

imóvel de qualidade precária, traz, conforme, o relatório aprofundado 

do: NAT, acarreta uma sérié de riscos à saúde do consumidor, nascendo 

nesse momento um rol dê consequências danosas para âquela; o 

consumidor entréu em contato com'a empresa reclamada para comunicar 
o falo, e esta Não teve -a preocupação em. solucionar o problema .e nem 

a 

nas possíveis” “consequências e prejuízos caso não fosse resolvidos o 

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 párâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 

* Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 3.000 (três mil) 

WFIRCEs, levando, inicialmente, eni consideração os valores 

mencionados nã planilha deqgastos elaborada e incluida no 

relatório do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). 

Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 

tendo em vista repercussão do dano caúsadó a gama de consumidores 

que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será muliiplicada 

por 3 (três). * ' 
DIANTE DE FODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 
pecuniária a R&M CONSTRUÇÕES LIDA. no valor de 9.000 ” 

- (seis mil) UFIRSCÉ, por infração aos artigos: 4º, inciso I, 6º, lficiso 
NI, 18, 39, ineiso Ile SL inciso IV da Lei nº 8.078/90, com Juúlcro no 

que dispõe o ar1.56, inciso 1, c/c. o art.57, 8 único do CDC, cfc a súmula 

« 1,01 da JURDECON. Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE 

(Unidade Fiscal de Referência: do Ceará) cbmresponde a R$ 2,4257.. 

Intime-se a demandada para, nos termos do art. 41 da Lei 

Complementar aê 30, de 26 de julho de 2002, efeinar-6 recolhimento * 
* no prazo de 18 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

S19-ALDEOTA, c/e nº 23.291-8, OPERAÇÃO 006 ouse desejar. oferecer 
Recurso Administrativo no prazo de 10 tdez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclia “se o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 
publicação no Diário da Justiça, cumprindo- -se às demais determinações 
Coritidas nos arts. 2, 34 e seguintes da Lei Estadyal Complementar 30/ 

02. ' ' 
Não sendo tecolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, insereva- 
se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para ubsegilente 
cobrançarexecutiva, na forma do art. 25, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. , Ei 
'Cumipra-se o disposto: no artigo dd da lei 8.078/90 eominado conro - 

artigo 57 do Decreto.nº 2181 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 
dy presente Jeito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 
o DPDC do Ministério da Justiça. 

Intime-se a infratora desta decisão adininistrativi. e 
e - 

Oficie-se à reclamada. - + “ 
2. 

” 

“ 
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Registre-se." Publique-se. Cumpra-se. to 
Fortaleza, 22 de fevereiro de 2010. -' * o 
Antônio Carlos Azevedo Costa . 
Promôtor de justiça 

2 Promotoria de Defesa-do Consumidor 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrativo nº. 0108,015.501-4 . 
Reclamante: JOSE GENOVAL BRAGA é 

Reclamados: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A 

  

  

1 —- DO RELATÓRIO o : 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. J ost GÉNOVAL 
BRAGA em face da 'reclimida TIM NORDESTE 
TELECOMUNICAÇÕES S.A por descumprimento de oferta aliada 

ao uso de prática abusiva na Contratação de linhas móveis. O reclamante 
alega ter contratado o.serviço da operadora nos seguintes termos: que” 
o valor dê cada assinatura por-cada linha seria de R$ 6,00.(seis reais) e 
a mensalidade sairia pelo valor mensal de R5 30, 00 (trinta reais), que 

são os acessos: 85 9969 1747, 85 9994 2410, “85 9969 1539-e 9969 
1560. Posteriórmente, constatou que a operadora: estava cobrando à 
valor dê R$ 8,00 (oito reais) por cada assinatura e cobrando R$ 39,32 

. (trinta e-nove reais é trinta & dois centavos) pelo valor da mensalidade, 
Declara que tentou por diversas vezes cancelar o flanô, porém em 
todas as oportunidades a operadora salientava que o: cliente possuía 

fidelidade de 24 (vinte e.quatro) meses, portanto, não logrou êxito, 

Desta feita, compareceu a este órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor requerendo a solução do-seu problema, ou seja, 0 
cancelamento definitivo do contrato e das fatras geradas após ! dezembro 
de 2008, que correspondem a janeiro e, fevereiro dê 2009. hd 

« Notificada regularmente, a reclamada apresentou, defesa escrita (ils. 

18-24), atacando a mérito da causa ao afirmar que a pessoa jurídica 
Titular do contrato não se enquadra ng conceito de consumidora e 

- declarando. que o. questionâmento . quanto à bonifi icação solicitada fora 
resolvido e apresentou algumas telas do sistema, interno com vias a 
certificação do alegado. . o í 

Durante audiência “ocorrida em 03.03.2008, as partes reclamante e 
reclamada compareceram à sessão conciliatória. O reclamanté-reafirmoi 

os termos da exordial, afirmando qué vembtentando cancelar seu 
contrato cóm a operadora; pois desde o início do plano a operadora. 

| descumpriu com o, prómetido, uma vez que anteriormênte havia ficado 
acordado de que o valor da assinatura para cada acesso seria de R$ 6 06 
(seis reais), nó entanto a êmpresa sempré cobrou o valor de R$ 8,00 

- (oito reais), também declarou que a.empresy sempre alegou que possuia 
fidelidade, ,24 meses e por isso, erà impossivel o cancelamento. Alega 

que optou por pagar pelo serviço, mesmo estando insatisfeito, “com 

feceio de ter o nome de sua empresa no cadastro de inadimplentes. 
Diante do exposto, reiterou o pedido de cancelameritó definitivo do 

- contrato aliado ao pedido de cancelamento das cobranças das fatiiras 
com vencimento de janeiro e fevereiro de 2009. Declara que concorda 

“pagar: as faturas Em aberto que venceram nos meses-de, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2008, perfazendo o total de R$ 672, EL 
(seiscentos e setenta e dois reais e. sefenta E quatro 'reais), parcelada em 

3 (três) vezês mediante o cancelamento definitivo do contrata, também 

afirma que se compromete a encerrar O presente processo administrativo 
bem como o processo. judicial nº 032:2008.:924.647-7' 0 qual tramita 

na 1º Unidade dos Juizados Especiais de Fortáleza: Para tanto, assevera * 

que somente desejá que o acórdo seja feito em audiência ou mesmo, 

. através de termo extra PROCON ou extrajudicial, porém desde que 
assinado por, ambas as páries. À parte reclamada, por sua vez, apresentou 
carta de prepostô e ratificou a defesa: -eserita, informando em seguida 

- «que existem faturas, em aberto, as quais perfazem o valor total. de R$ 

769, 88 (setecentos é sessenta e nove redis & oitenta e oito centavos) e * 

disse “que para parcelar o débito o clientedeverá entrar em contato com 

a central de atendimento através do número 0800 741 4141. Ao fim, 

solicitou prazo pára análise da proposta do consumidor, fato, que"fez.o 

Setor dé Conciliação considerar a marcada de nova: audiência. 
“Em nova audiência realizada no dia20.05.2009, novamente 
comparecem as partes reclamante & reclamada: Em continuação à 
sessão pretéritã, a Parte reclamada anexou defesa, escrita, prócuração, . 

atos constitutivos, substabelecimento, carta de preposto e afirmou que 

-encontram-se-em aberto as faturas vencidas dos meses de setembro de 

2008 até abril de 2009, que o débito encontra-se no valor de R$ 1.040,01 

(mil e quarenta reais e um centavo), o qual pode ser parcelado com 
entrada de 40% (quarenta por cento) e mais. circo parcelas no valor 

« Testante, Nesse momento, a parte reclamante reiterou o alegado ma 

sessão. anterior, declarando que se .o contrato continua em aberto isso 

«Se deve.a erro da própria reclamada já que o reclamante tentou por- 
a ' . t q 
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- diversas vezes o cancelamento deste através de contato telefóriico, de 

maneira que solicitou: junto ao DECON em 21.11,2008, porém que a” 

empresá só-tecbbeu séu pedido em 27.11.2008, conformé. notificação 
anexada, ratificou quê somente concorda em pagar pelas faturas dos 

meses de setembro a dezembro de 2008, as quais perfazerm'o valor de 

R$ 672,94 (seiscentos e Setenta e dois reáis & noventa'e quatro centavos) 

parcelado em 3 (três) vezes, dizendo ainda que pelo fato dá sua empresa 

tez sido negativada, ingressou com ação judicial na 1º Unidade: dos 

Juizados Especiais de Fortaleza, processo nº 032. 2008. 924.647-7, Por 
fim, pontuou que as cobraniçãã sempre vieram no Valor diferehte do que 
fora! oferecido por telefone ao mesmo tempo em que informou não ter 

Tecebidoa cópia de contrato du mesmo à exibição da gravação telefônica. 

. Apesãr de intehsas considerações entré as, partes, ambas não firmarair 

acordo. o no . 
É o Relatório em síntese: º , 
1 - DO DIREITO . ' “a 

O Piógrama Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor —. DECON-* 

CE, órgão mtegrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa do Consumidor — SNDC, êrindo no âmbito. das 
Promótórias de Justiça de Defesa do Corisumidor do Estado do Ceará, 

com o fim precípuo de coordenar a Política. do Sistema Estadual de 
Proteção e, Delesa do Consumidor, com competência, atribuições e 
atuação adiministrativa em toda a área do Estado do Ceará, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar30,' de 26 de julho de 2002, com 
previsão nas Constiuições Federãl é Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
parágrafo único do àrt. 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 o material.dispenível nos autos, constatamos que se » tiaia 

de mais um caso de problemas quanto à tarifação de planós por parte de 
operadora de telefonia celulat; que. no cãso corresponde-ã reclamada. 

No entanto, ao 'initiir um estúdo sobre à caso concreto, imperioso, 
ressaltar que'a reclamânte goza de condição privilegiada de consumidora; 
eXportanto, faz juz à suas prerrogativas (proteção máxima), segundo 

estabelece o art. 4º, intiso 1 do CDC: 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objêtiva o atendimento das necessidades dos consumidores, 0 
respeito à sua dignidade, saúdç e segurança, a proteção de seus 

intéresses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 
bem come a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: A é 

1 « reconhecimento da vulnerabilidáde do “consumidor no 

méreado . de consumo: 

“ Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio. - 

Hernian V, Benjamin ao prefaciar 2 livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: > 
“O princípio da vulnerabilidade répresenta a peça fundamental 

  

  

no mosáico 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 (e) À 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para 6 correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

lei, de qualquer lei; que se. pónha a salvaguardar o cónsunider”, 

MORAES, Paulo” Valério Dal Pai. Código de defesa do 

consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, nã 

publicidade, nas demais Práticas comerciais. Parto Alegre: 

Sintese, 1999. os 

Segundo a Lei 8.078/90, o quesito informação é pressuposto de validade 
de qualquer relação que beneficie consumidor e fometedor, à medida de 
Juas prestações. Decorre de-principio basilar, no caso, o Princípio da 

transparência, o qual rege o momento pré-contratual, Qu seja; fica 

implícito que bem aíntes do momento da efetiva prestição de serviços 
deve-se ter em mente que toda é qualquer informação, sobre sua Íruição 

é requisito Essencial que traz segurança jurídica ás relações civis. Entende- 
se que nas ocasiões eim que.este diréito não é observado da forma como 

“deveria, cabe ad consumidor litigar diretamente contra tal fáto, já que 

fére o requisito de veracidade intrinseco numa relação de consumo. 
Consequentemente, tais situações estão inbuidas de altas doses de 

> insêgurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante 
aos éoniratos de telefqnia aqui questionados. Se constatou que a 

operadóra não estendéu de, forma ampla o acesso à infôrmação, portanto, 
“não assimilou que: , 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: , 

Hl-a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

a 
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4 os riscos que apresentem. 

Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marquês, Antônio 
Herman V. Benjainin é 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 

informição assegurado no art. 6º II, corvesponde ao devêr de 

informar. imposto, pelo CDC nos arts. 12,14,18 e 20, nos arts. 30 

e 31, nos arts. 46 e .54 ao fornecedor. Este dever de prestar 
informação hão '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 cobraiiça 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 edoperar e ter-cuidado côm o. 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, 

Abtônio Herman Y. Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed, Ver. 

atual. e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

pág. 150). 

Perceheu-se que em momento anterior à contratação do serviço, a 
oferta era outra: seria R$ 6,00-(seis reais) por cada linha, entretanto 

cada linha passou a ser cobrada por R$ 8,00 (oito reais). Lógó, houve. 
um descumprimento notório da oferta, e cóm isso, a operadora de 

telefonia infringiu o artigo 35,2 seguir transcrito: , 

Art. 35. Se o fornêcedor de produtos ou serviços recusar 

cumprimento a oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá, alternativaimente e à sua livrê escolha: 

['- exigir o. cumprimento forçado da obrigação; | , 
Il — aceitar outro produto ou prestação de serviços equivalente; 
NI - rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, ie a 

- perdas e danos, 

Atenta-se que mesmo após o pedido de cancelamento do - consumidor 
ter sido feito diretamente à á operadora, esta continuou a tarifar o serviço 

que já não era mais'de fato consumidor por aquele, com isso se valendo 
da chamada prática abusiva, figura típica que contraria a margem de 

autonomia e estabilidade econômica do consúmidor ao atuar como vma 
tonsirição da hberdade de estolha do lada vulnerável da relação 
consuerista, Assim, caracterizou a hipótese prevista no artigo 39, 

inciso V, ipsis litreris: 

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

Y — exigir do consumidor 'vantagem manifestamente excessiva, 
  

* Interessante se. faz tecer algimas considerações no caso sub genti, uma 

vez que existem Íoriês elementos que tipifiçam a responsabilidade do 
fornecedor. de serviços de uma maneira notória, Segundo o que foi, 

apurado, a operadora de telefonia ofertou os 4 acessos móveis pelo 

valor de R$ 6,00 (seis reais) por cada assinitura é R$ 30,00 (trinta 
reais) pela mensalidade ém momento anterior à. contratação do serviço, 
para a empresa do.8r. José Genoval Braga. Contudo, no início de vigência 

do contrato, os valores que passaram à ser cobrados: de: forma diferente: 

à fúitura mensgl adviera no valor de R$ 8,00 (oito reais) para cada 

assinatura e R$ 39,32 (trinta. e nove reais e trinta e dois cêntavos) pela 
mensalidade dé cada acesso móvel. Logo; o reclamante: tratou de enirar. 

em contnto com a empresa com o propósito de regularizar a situação e 

explicar » ocorrido, contudo como êm momento algum obteve éxito 

“durante esse periodo, passou a óptar pelo cancelamento definitivo do 

contrato através "de tentativas feitas a partir de contatos telefônicos. 

Nessas ocasiões, a operadora sempre se. nianifestou negativamente, 

alegando que o consumidor possuía uma fidelidade de 24 meses e por « 

isso, inviável o cancelamento. Apesar da empresa reclamada, emsede 

de defesa escrita, ter se valido de uma argumentação dotada de relativo 
respaldo, estas não merecem prosperar, pois à sua conduta nesse caso 

está eivada poi erros grosseiros que iorna injustificável qualguér ato 

volitivo de sua parte que vise resguardar-se de sua responsábilidade. 

Após as 2 (duas) audiênçias de conciliação que tentaram por um fim" 

amigável para a demanda autoral, a empresa somente manteve o disturso 

repetitivo acerca das faturas que estavam vencidas e do valor que deve 

ser cobrado, o qual 'antalménte encontra-se no valor de. R$ 1.040. 01 (mil 
- e quarenta reais e um centavo), valor esse acumulado em virtude do 

não-cancelamento por parte da empresa reclamada. É de se estranhar 
que pão.tenha discutido à mérito maior da. demanda, que conisistiu em 

grave descumprimento de óferta aliado ao uso de práticas abusivas para 

obter uma vantagem nitidamente inapropriada, fato que leva inclusive 
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à um locupletaniento indevido, ainda que velado. Seguindo essa linha de 
. Taciocínio, não pode e nem deve o interesse econômico, o qual fomenta 

as prandes empresas do pais e que-concomitantemente tem o Feu papel 
fundamental deniro do Estado Democrático de Direito, prevaleier de 
forma gritante sobre as normas de caráter público que o sistema legalista 

do CDC apregoa como Iazões de validade e garantia para a figura do. 
consumidor. Com base nisso, é extremamente oneroso para todo e 
“qualquer consumidor a ser compelido, de forma abusiva, a arcar com. 

ônus indevido quando se entender qué 6 fornecedor desclimpriu sua 
parte ou mesmo; eximiu-se de Sua responsabilidade de arcar com o 

serviço dã forma como se cómprometéra. Não obstanté, tal atitude 
abusiva constitui-se como uma afronta aos princípios da boa-fé é da 

transparência, basilares do ordenamento Jurídico e principalmente, das 

relações de consumo.. : 
Observou-se. por parte da reclamada, do longo do prócesso 

administrativo, uma pestura indiferénte e não condizente-com a imagem 

que uma empresa que presta o serviço público de telecomunicações 
deveria manter no mercado de consumo. Ao menos cogitou firmar 

entendimento razoável acercã da Situação é assim, atendêr ao pleito 
autoral; sem prejuizos pari ambás as partes, principalmente para a sua 
figura, Ão não. atendér a tentativa pacífica de resolução conciliatória” a 
fomecedora dé serviços destumpriu visivelmente determinações do * 

Código de Defesa dó Consumidor Diante de tais considerações, não 
pode o fornecedor de serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos 
de ordem pública e interessé social esculpidos -pêlo legislador 

consumerista. Apesar disso, em momento algum,a fornecedora se dispôs 
a cancelar os valores questionados pelo consumidor” após a solicitação 

de cancelamento ter sido. enviada, . De-seu múnus ressaltar que mesmo 

ciente'de eventual sanção a sêr- aplicada; a empresa ão quis assimilar os 

- argumentos acerca do consumidor ou mésmo reconsiderar seu , 

posicionamento. Constataram-se sérios vestígios de violação-ào direito 

material do consumidor, logô, flagiante se reputa conduta infrativa 

contra as relações de consumo. Deve, notadamente, ser sancionada por 
conduta infrativa contra as relações de consumo, , 

No SINDEC -— SISTEMA NACIONAL. DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, sistemã o qual pertence á estrutura do DPDC. 

— 'DEPARTAMENTO DE “PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamação: foi classificada como 
FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado 
que o pleito do consumidor fora legítimo e o fornecedor não 

atendeu suas expectativas de resolução conciliatória ao longo | 

do procedimento administrativo.” 
HI — DA DECISÃO : Vos 
De acordo com o Decreto 2. 181/97, para a aplicação da penalidade, 
deverão ser considerados os seguintes aspéctos: as circunstâncias 

atenúantes 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 - à ação do infrator não*ter sido fundamental-* ” 

pata a consecução do fato; II - ser o infíator primário e Hl- 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 nenhimma atênuante. . 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o' Decreto em 

referência dispõe, no seu arí. 26, que se constituem agravantes: 1 - ser, 

o infrator reincidente; II - tér o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; II = trazer a prática 
intrativa consequências danosas à saúde -ou à segurança do constinidor; 

TV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo; de tornar as 

providências para evitar ou mitigar suas consequências: V - tér q infrator 

agido com dolo: VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 

“ caráter Tepetitivo; VII - ter a prática infrativa dcórrido em Jetrimento 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VHI + 

dissimular-se a nafureza ilicita do ato ou atividade; IX = ser'à 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. so 

Assim, aplica-se à TIM NORDESTE “TELECOMUNICAÉ ÕES S.A 
as agravantes dos incisos 1 e Ii; senão, vejamos: conlorme se constatou 
em análise neste órgão, tal reclamada já [6 condenada por práticas 

infrativas às relações de consumo; à consumidor entrou em contato 
com a operadora para comunicar o fato, e esta não teve à preccipação 

em solucionar o problema e nem nás possíveis consequências é prejuizós 
caso não fosse resolvido; 

Para mênsurar o quaninm, levamos em consideração, além das 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 

“ 

<
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do, mesmo .deeréto, a gravidade da prática iáffativa, a extensão do dano - 
causado aos consumidores; a vantagem auferida com o ato infrativo & 

Du 
a condição econômica dó infrátor, respeitados os parâmetros 

estabelecidos no parágrafo únicó do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1000 (mil) UFIRCES, 
levando em conta o tipo de conduta desieal que deve ser 

fortemente combatida. 

+ Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 
caso e terido em vista repercussão do dano causado à gama dê 
consumidores que se reconhecem como “vítimas dessas, práticas, a À pera 

será multiplicada pôr 3 (três). r 

DIANTE DE TODO O: EXPOSTO, decido cominar sanção: 

pecuniária a TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A no 

valor de 3:000(três mil) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, 
inciso 1, 6º, inciso Tt, 35, 39, inciso V da Lei nº 8.078490, com fulcro 
nd que, dispõe 6 art.56, inciso 1, ct o art.57, único do CDC, ec a 
súmuta n,01.da JURDECON: Informo ainda, que o valor átual da UFIRCE 
(Unidade Fiscalde Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 

Intime-se a demandada para, nos: termos dó ari. 41 da Lei 

: Complementar nº 30, “de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
no prazo de Tô dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 
919- ÁLDEOTA, efe nº 23.291-8, OPERAÇÃO 086 ou se desejar oferecer 

Recurso Administrativo no pro o «le JOtdez) dias. 

“Tomando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome-da 

enipreia infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas; com 

publicação no Diário da Jusiiça, cumprindô-se as demais determinações 
-contidas nós arts! 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30/ 

0. 5 a 

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

30/2002. 
Cumpra-se. 0 disposto no artigo 4d 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- -5 ar infratora desta decisão administrativa. 

Oficie-se À «eclamada. 
Registreise. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 18 de fevereiro de 2010. 
Antônia Carlos Azevedo Costa' 
Promotor de justiça . o « ” 
2º Promotoria de Defesa"do Consumidor p 

DECISÃO. ADMINISTRATIVA a 

Processo Adwinistrativo nº. 0108.015.582-7 ' 
Reclamante: RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO 

Reclamado: FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA E 
BANCO BMG S.A - 

L-'DO RELATÓRIO ' 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. RAIMUNDO ALVES 
DE ARAÚJO em Jace das reclamadas FAMÍLIA BANDEIRANTE. 

PREVIDÊNCIA PRIVADA E BANCO: BMG S.A com o propósito de 
esclarecer a origem do descontó mensal em seii benefício € caso Seja. 

constatado sua natureza indevida, solicitar o cancelamento deste ao 

“lado da devolução dos valores pagos. O reclamante alega ter observado 

que tem sido descontado o valor mensãl de RS 124,20 (cento e vinte e 

- quatro reais e inte centivos), conforme. documentos em anexo. 

Posteriormente, tentou resolver de forma menes onerosa com a 

reclamada! mas não logrou êxito. Desta feita, compareteu a este, órgão 
* de Proteção é Defesardo'Consumidor requerendo a solução para o seu 

problema, à saber; o cancelamento do désconto tido como indevido e a 
restituição de tais valores, desde o início das operações. 

Notificada regularmente em seu endereço, a instituição bancária”, 

BANCO BMG S.A se manifestou e apresentou breve informação 
- (f1s.08), declarando que o reclamante possui contraro de empréstimo, 

em. aberto, sob 6 nº180803925, firmado na data de 03,03.2008. Ag 

final, pede O arquivamento da presente. reclamação. ! 

Em audiência designada para à dia 05.03.2009, as partes reclamânte e - 
reclamada: compareceram. A parte reclamante. FAMÍLIA 

BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA compareceu, e reafirmou 

os termos da exordial, informando que tem sido descontado mensalmente 
determinado, valor. o. qual considera indevido e: solicita a restituição dos 

. valores pagos. A-reclamada, ápós escutar.as considerações do reclamante, 

inicialmente “esclareceu que é uma intermediária no que tange as 
concessões de assistências financeiras realizadas pelo BANCO BMG 

S.A. Também inforniou que o reclamante possui um contrato de 
Nos 

” T *   

empréstimo em aberto, de nº 180803925, fitmado em 03.03.2009. ' 

Por último, afirma que:foi depositada uma quantia na conta corrente do - 
consumidor no valor de R$ 1.319,76 Qmil trezentos e dezenove reais e 
setenta e seis centavos), referentes ao empréstimo ora comentado. 

Nesse momento, 6 retlamante não quis informar o número correto de 

seu CPF, bem tomo tanibém não informou se recebeu ou não o valor do 
empréstimo, afitmando que somente itá manifestar-se em juízo. Por 

fim, aínda alegou ser vitima de fraude, O reclamado BANCO BMG S.A 
“anexou sua” defesa escrita é a carta de preposto nós autos: A conciliadora 
Mariana Maia Moura, então sugeriu que o reclamante, forneça o extrato 

de sua conta bancária dos meses de março de 2008 até aquela datã, de 

maneira que tal registro sejã analisado em nova audiência, tendo sido 
aceita pelo reclamante, À conciliadora também pediu que.0 Teclamado 

. BANCO BMG SA apresente o. contrato de emptéstimo em questão. 

* Diante de tais “circunstâncias, o Setor de Conciliação considerou sér 
, necessária a realização de nova audiência conciliatória pata momento 

posterior. 

Em nova audiência realizada no dia 20.04.2009, novamente 
compareceram as partes: reclafnante e reclamada. Iniçialmente, foi - 
esclárecido que o BANCO BMG S.A não é parte no processo, mas 
encampou a defesa da parte reclamada FAMÍLIA BANDEIRANTE 
PREVIDENCIA PRIVADA pelas razões expostas em defesa escrita, 

anexadã em momento pretérito. A parte reclaminte, atendendo ao 
pedido feito pela conciliadora Mariana Maia Moura, apresentou 0 extiato 

bancário de sua conta corrente referente aô mês de março de 2008," 
tempo em que efetivâmente se contata a existência dê um depósito: nó 
valor de R$ 1.319, 76 (mil trezentos é dezenóve reais e setenta e-seis 

centavos) feito no dia 03.03.2009; tendo sido. constatado que tal “valor 

Toi, tranéferido para à conta-poupança do reclamante uma semana depois. 

“Pelo representante do, BANCO BMG S:A, foi dito que o contrato que. 
gerou este. depósito. feitô na conta corretite do reclamante refere-se a 

“um refinanciamento de um empréstimo “anterior, Contrato de. nº . 

164480923, gerando depóis o contrato de nº 180803924. Esclareceu, 
ainda que: referido refinanciamento deu-se em 03,03. 2008, no valor de 
R$ 3.228,56 três mil, duzentos e vinte e oito reais.e cingienta e seis 

centavos), à ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas. Deelaróu que o 

refinanciamento foi feito através dá Central de Atendimênto (0800) e . 

nestes. casos, à instituição bancária emite ao cliente um comprovante . 4 

de operação, bem como mantém as: operações realizadas tida como 
concluídas gravádas, conforme comprovante de operação juntado ao 

processo. Nesse momento, o reclaniante. contestou a informação sotire 
a quantidade de parcelas, afirmando que o valor total do empréstimo 

[ 

seria pago em 60 (sessenta) parcelas. O conciliador Emanuel Matias 
“Guerra, ao analisar a demanda “ e opinar, entendeu que de fato houve um 

empréstimo colocado à “disposição para o consumidor, "o qual foi. 

proutâmentê utilizado. Porém, salientou que se faz necessária à 
apresentáção do contrato que deu base à transação financeira realizada, 

no caso, a gravação da ligação telefônica em que;o ajuste firmado, sob 
pena de infringência ao CDC. Em virtude disso, o conciliador considerou 

ser intefessante a suspensão do feito para que a gravação telefônica 

pudesse ser apresentada. 

Não houve manifestação posterior da ieclamada durante o prazo de 
Oftrinta) dias nos autos, tendo sido lavrada uma certidão nesse sentido 

(54). . . ' 
Pára a surpresa desta Promotoria de Proteção e Defésa do Consumidor, 

a gravação telefônica referente ao contrato firmado fói enviada através 

de 'Oficióte' protocólada neste órgão dia 26.05.2009, tendo sido 

“distribuída para é a suã, análise. t p 

É o Relatório ém sintese. “e - 
IL --DO DIREITO * : . 
O Progrâma Estadual de Proteção e Defesa do Consuínidor — 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 Sistéma- Estadual de « 

Proteção : & Defesa 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, 

4 

” 

r 

' 

“previsão nas Constiições , Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de. 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2,181, de 1997, na forma do 
- parágrafo único dô art. 56 do CDE, e no art. 18, parágrafo primeiro do 

Decretó Federal 2181/97, tendo, portanto, competênciá para dirimir a 
matéria .e aplicar sanções administrativas. a o 

- Analisando inicialmente os' fatos delineadores«da demanda, se constata 
- ser mais um caso dos-contratos de empréstimos consignados envolvendo, , 

os idosos. Em virtude disso. deve-se ter em mente que máxima proteção 

“tem de ser estendidalao. consumidor, pois conforme êstabelece o art. 4º, 

e
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incisó 1 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 gua dighidade, saúde e segurança, à proteção de seus 

interesses. econômicos, a melhoria da gua qualidade de vida, 

bem. como à transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos: as seguintes princípios: * - 

Il - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consuiho; ' 

Acerca da consideração da vulnerabilidade, nos esclarece Antônio, 

Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro dé Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 
“Ô princípio da vulnerabilidade repiesenta 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 0 consumidor” 

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código de defesá do 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na 

  

  

, 1 

publicidade, nas demais práticas comerciais, Porto Alegre: - 

Sintese, 1999, o 
Da mesma forma, ,a previdência privada e à instituição bancária não. 
observaram um direito básico que torna fundamental a fórmação de 
todo e qualquer contrato, desde o mais simples afé o mais “complexo. 
Segundo à Lei 8.078/90, o quesito infórmação 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 mômeito pré-contratual (início da oferta 

e apresentação do serviço). Sendo assim torna-se fica -que bem antes do 
momento da efetiva: contratação do serviço. se deve observar que qualquer 

informação sobre a natureza daquele contrato que está a-se originar º 

configura-se como requisito essencial que traz segurança juridica às 

relações civis e mais proteção ao consumidor. Entende-se que nas 
ocasiões em que este direito não é abservado-da forma como deveria, 

cabe-ao consumidor, ou seja, a parte contratante, litigar diretamente 
contra tal fato, já que fere o réquisito de veracidade intrinséco numa 

relação de consumo. Consequentemente, taiá situações estão imbuídas 
de altas doses de insegurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda 

“máis no tocante aos contratos aqui discutidos. AD não elucidar os termos 

exatos das obrigações que faria o reclamante contrair, ambas as 

reclamadas infringiram o art, 6º, inciso Ji do CDC: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: Vs 

HWI-a informação adeguada e clara sobre os diferentes produtos 

e servicos. com especificação correta de qitantidade, 

características, composição, qualidade e Preços bem como sobre 

    

  

  

gs riscos que apresentem. 1 = 

Reiorçando esse argumento, lecienam Cláudia Lima Marques, Antônio 
  

HermanV. Benjamin, e Bruno Miragem com “haestria:. 
“Informação durante toda a relação de consumo, na formação, 

na execução do contrato e na cóbrança de dividas: O direito. à 

informação assegurado no art. 6º,II, corresponde ao dever de 
informar imposto pelo CDC nos arts., 12,14,18 e 20, nos. arts. 30' 

e 31, nos arts. 46 e ,54 ao fornecedor.” Este dever de prestar 

infórmação não se restringe à fase pré- "contratual, da 

práticas comerciais ou oferta ( arts. 

3,31,34,65,40,52) , mas inclui o dever de informar através do 

contrato, de informar durante o transcorrêr 

especialmente no momento da cobrança de divida, ainda mais 

em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

informar é mais dó que cumprir com o deger anexo de 

informação — é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, 
evitando os danes, morais e agindo com lealdade( pois é.o 

fornecedor que detêm a informação) e boa fé”, (Conientários 

ao Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima, Marques, 

Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed. Ver, 
atual. e ampl. — $ã0 Panlo: Editora Revista dos Tr ibunais,-2006, 

pág. 150). r 

Após não ter informado em momento opertúno sobré os efeitos do 
contrato, a reclamada também se valeu de prática abusiva, conistantes 

previstas no ordenamento consumerista que devem, Ser vedadas não só 

pelo forte-teor de abusividade que trazem em seu bojó, mas também por 

relativizarem a autonomia da vontade, do consumidor, ainda que muitas 

vezes de, forma sutil € descompromissada: Nesse caso, a previdência 

réctamada imfrisgiu o art, 39, inciso IV do CDC, ipsis litres Ts! 

Art. 39. É vedado no for necedor de produtos ou serviços, dentre ' 

. 
1 ' 

da relação, .   

outras práticas abusivas: 

IV. — prevalecer-se de fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tende em vista sua idade, saúde, conhecimento ou “condição 
  

| social, para impingir-lhe seus produtos qu serviços; 
  

Contudo, o porito crucial da. demanda ainda não. foi focado: a máneira 

pela qual todo um contrato de empréstimo foi celebrado e refinanciado: 
uma silcessão de atos pura e simplesmente através de um contato 

. telefônico com a central de atendimento “da instituição baiicáriã. 

Contudo, a previdência reclamadá, a qual declarou em sede-de audiência, 
possuir somente condição de “intermediária” era quein de fato realizava 

o procedimento inicial, cabêndo-lhe- de fórma solidária, o ônué de 

eselárecer os limites da obrigação, que o reclamante Havia contraído. em 

momentô pretérito, justamente por ser'a Titúlar do recebimento do ' 

valor referente às parcelas do contrato de financiamento. Mesmo após 

a leitura da contestação da reclamada, BMG S.A-a ofensa ao direito 
* material da reclamante restou varacterizada já que a referida conduta 

implica visível cerceamento de direitos. Seguindo essa linha de 

raciocino, o reclamante foi lesado-em seu direito pelo fito do contrato 

celebrado ter se tornado extremamente desvantajoso para a figura do 
«consumidos. Tipificou, portanto, a hipótese prevista no artigo 51, 

inciso IV: ! 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais, relativas ao fornécimento dê produtos e serviços 

que: 

IV-— estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem a consumidor em: “desvantigem exagerada, ou 

sejam, incompativeis coin a boa-fé ou a equidade. 

O mestre Humberto Theodoro Júnior já anunciou seu entendimento 

nesse sentido: ' i r . 

  

“É evidente que dentro da proteção constitucional dedicado aos. 
consumidores há de figurar, obrigatoriamente, o poder de 
revisão judicial dos contratos pérniciosos á parte frágil da 
relação de consumo”, (Direitos do Consumidor / Humberto: 

Theodoro Júnior, 6. ed. Ver, atual. e ampl. — Rio de. Janeiro: 

Editora Forense, 2009, pág. 17). 
Coim base nisso, é extremamente oneroso para todo e qualquer 

consumidor a ser compelido, de forma aftinatural, a arcar'com ônus 
excessivo e indevido quando se entender que à fornecedor pecou 

notoriamente. Desatendeu princípio fundamental, não observou direito 
básico e se utilizon de práticas abisivas durante considerável lapso de 

tempo, e pior, não teria sequer se manifEstado caso o reclamante; num 

ato de motivação e. esperança, solicitasse à tutela deste Órgão de 
Proteção"e Defesa em momento opóriuno. Não obstante, a conduta da 

empresa ftomentou grive aironta aos principios da boa-fé e da 
transparência, basilares do ordenamento jurídico e principalmente, das 
“relações de consumo. . 

Se verificon, por parte da reclamada, ao longo. do. processo 

“administrativo, uma postura esquiva e indiferente no.tocanle à sua 

disponibilidade em firmar entêndimerito razoável acercá da situação e 

assim, afender o pleito, sem prejuizos para ambas as partes. A não 
atender à tentativa pseifica 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 

reclamada FAMÍLIA BANDEIRANTE é, na verdade, uma intermediária 

na concessão de assistência financeira, de maneira que em decorrência 

disso, os descontos ocorridos em folha de pagamento dos associados 

são em seu favor. Ademais, relatou, que o contrato foi refinanciado 
Mais à frênte, na sessão Conciliatória, apenas reiterou os termos da 

contestação,reclamada ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem 

pública e interesse, social esculpidos pelo legislador consumerista ou 
ainda, invocar ospreceitos de direito civil para justificar à legalidade de 

seus atos, especinlmente quando se entender que os mesmos foram 

pautados pela superioridade do inteiesse econômico, afastando-se assim 
da boa-fé objetiva que deveria: ter prevalecido. Apesar de ciente de 

eventual sanção a ser aplicada, as reclamadas não quiseram assimilar: 
quaisquer argumentos favoráveis do consumidor, considerar o 
“entendimento dos coneiliadores, ou mesmo, determinar'um resultado 

positivo pará tal pleito. Constataram-se sérios vestígios de violação ao 
" direito material da 'sonsumidora, logo, flagrante se reputa cónduta 

infrativa contra as relações de consumos. Devem, notadamente, serem” 

sancionada por conduta infrativa grave contra as relações de-consumo. 
HI — DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 2:181/97, para a aplicação da penalidade, 

N - 

deveião ser considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes e agravantes, e 08 antecedentes do, infrator, nos termos do 

- art. 24' daquele decreto. , 

“Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

“ 

»
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decreto, enumera-se: 1, - a ação dô infrator não 'ter sido fundameêntal 

“para a consecução do. fato;. II - ser o infrator primário e ua têr O 

, infrator adotado.as providências pertinentes para minimizar “ou de 

imediato reparar: Os efeitos do ato lesivo, 
No caso, as ihfratoras não têm a favor de si nenhuma atenuante, 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos térmos 6 Decreto em 

referência dispõe, norseu art. 26, que se-constiuem agravantes: 1 - ser. 
o infrator reincidente; II - tér o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer à 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 consequências; V-tero infrator 

agido com dolo; VI - ócasionar a prática infrativa. dano coletivo “ou ter 

caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido Gin detrimento 

de menor de dezóito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiência física, mental, ou sénsorial, 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 erise econômica . 

ou da condição cultural, social eu econômica da vítima, óu, ainda, por 

ocasião de calamidade, 
Assim, aplicam-se à FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA E BANCO BMG S.A as agrâvantês dos incisos 1 e IV; 
senão, vejamos: conforme se constatou em análise neste órgão; tal 

reclamada já foi condenáda por práticas infrativas às relações de 
confumo; 6 consumidor entrou em cântato com a qperadora para — 
comunicar o fatô, e esta não teve a preocupação em solucionãr o * 

problema e: nem nás possiveis consequências e prejuízos caso-não-fosse 

resolvido; ce r x 
Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 

circunstâncias atenuantês e agravantes, confoime dispõe v.artigo 28 

do mesmo decreto, a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 
causado aos consumidores, à vantagem aúferida com o ato infrativo e 

a condição econômica dó infrator, respeitados os parâmetros 

estabelecidos rio parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 1000 (mil) CFIRCES, 

levando ém conta o tipó dé conduta “que deve ser combatida 

concomitante com a não-inserção de eliusulas abusivas dessa 

natureza nos contratos-celebrados para o fim de empréstimo. 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis aú 
caso e- tendo em vista repercussão do, dano causado à gâma de 
consumidores que se' reconhecem como vitimas degss práticas, a pena 

será multiplicada por 3 (três). - 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido côminar sanção 

« pecnniáriaa FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
E AO BANCO BMG'S.A no valor de 3.000 (três. mil) UEIRSCE, 
por-iniração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso III; 39, inciso IV e 51, 

iriciso IV da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe o art.56, inciso 

I, efe o art.57, 8 único do CDC, c/c a súmula n.01 da, FJURDÉCON.' 

Ressalte-se ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de 

Referência-do Ceará) corresponde à R$ 2,4257. 
Intime-se! à demandada para, nos termos “do. art." 4] da Lei, 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
na prezo de JO dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

979. ALDEOTA, c/c nº.23.291-8, OPERAÇÃO" 006 ou se desejar. oferecer 

Recurso Administrativo no praze.de Adtdez) dias. 

Torhando-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 € seguintes da Lei Estadual Complementar. 30/ 

“oz 
Não sendo recolhido' o valor de multa no prázo de trinta dias, inscreva-, 
se seu valór' na divida ativa do Estado do Ceará, para subsegiente 

cobrança e executiva, na forma do art.. 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. t 

Cumpra-se o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado como 
artigo 57 do. Dêcréto nº 218] de 20 de março de 1997, dando-se Eiência 

do presente feito aos demais órgãos de"Defesa da Consumidor, inclusive 
à DPDC do Ministério da Justiça. . 
Intime-se"a infratora desta decisão administrativa. Ls 
Oficie-se.à reclamada. , - 
Registre-sé. Publique-se. Cumpra-se. Cs 
Fortaleza; 22 de févereiro de 2010. + 

Antônio Carlos Azevedo; Costa : 

. Promôtor de justiça , - 
2º Promotoria de Defesa do Consumidor 

Na 
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"dos valores pagos e indenização por perdas e danos. À parte reclamante; ” 

  
DECISÃO ADMINISTRATIVA . ' 

Processo:Administrativo nº, 0108.015.831-8 

Reclamante: LEORNARDO BASTOS PEREIRA 

“Reclamádo: VIA CENTER VEÍCULOS LIDA... 

1- DO RELATÓRIO e ra . 

Procedimento administrativo instaurado. pelo :Sr. LEONARDO 
BASTOS PEREIRA em face da reclamada VIA CENTER VEÍCULOS 

LTDA. com'o propósito de abter a restituição dos valores pagos pelos 

  

  

« Tetirada dos vícios no veículo recém-adquirido, O reclamante alega ter 
comprado um carro Renault Clio 16 V, placa “HD 0808, ano 2001- 
2002 completo através da loja supracitada. pelo valor de R$ 15.150,00 
(quinze mil e cento etcingiênta reais). Passado algum tempo, o veiculo 

começou à apresentar uma série de vícios em sua estrutura, 

especifis icamente no motór, com otiora constatado posteriormente por 
“mecânicos: da bficina” da própria loja, Tetitou resolver a situação de 

“forma menos onerosa, porém revela que encontrou óbices'em sua 
pretensão. Desta feita) conipáreceu a este órgão de Proteção e Defesa . 

do Consumidor requerendo a solução para o'seu problema, a.saber: a 
reparação na estruturá interna do seu imóvel, o qual se encontra avariado, 

após-póuco tempo de realizada a tradição. 
Notificada regularmente em seu endereço; a reclamada não contestou o 
feito. preliminarmente. = 
Em audiência designada para O diã 16.12.2009, as: parte “reclamante e 

reclamada compareceram a sessão conciliatória. O reclamante, 

novamente e dessa vez diante da empresa reclamada, reafirmou os 
termos da exordial, afirmando que adquiriu o carro supramencionailo 
pelo valor de R$ 15.150,00 (quinze rmil e cento e cingienta reais), 

porém que'o mesmo apresentou próblemas no seu funcionamento; 
tendo. levado este até uma oficina credenciada da loja, ocasião em quê 

a reclamada se recusou a fazer o conserto, alegando que o carro não. . 

tinha problema algum..Continuou infórmando. que o problêmá-do veículo — 

se agravou e o reclamante teve de levar'seu veiculo: “para outra oficina, 
a Evaldo Autocenter, têndo sido constatado qué o problema era o 

motor conforme laudá técnico expedido pela Retífica Fortaleza, a qual 

presta serviço pafaa Evaldo Autocenter. Perpassou que entrou 

novamente em contaio-com ó-dono da loja para informá-lo .sobre o 

problema do carro, momento em que se comprometeu a enviar,ôs 

pistões e o jogo de junta do tampão do motor, no entanto, o reclamante 
gastou ainda assim R$ 3,791,28 (três mil, sétécentos & novénta e um 
reais e vinte e oito centavos), fóra as peças que foram enviadas pela 

loja, segundo netas fiscais anexas: * Assim, reiterou o pedido de restituição 

” 

após ter escutado os termos do pedido, se manifestou através de sia 

representante, a Sra. Andrézza Maciel Domingues, e declarou reconhecer 

o vicio no veículo argiido, no entanto, se propõe a ressarci-lo somente . 

“no. valor-de R$ 200,00 (duzentos reais). Argumenta que o valor exíguo, 

+ 

em comparação com a dernânda se jusiifica pelo fato de considerar já ... 
tê-lo ressarcide em R$ 600,00. (seiscentos reais), valor- referente às 
peças supramencionadas e que foram repostás em outra oficina. Ao 

final, afirmou dão ter ouira proposta de acordo para a ocasião. Apesar - 

de ter sido tentado o acordo de vontades entre as partes objetivando o 
acordo amigável, este não foi firmado. 
É o Relatório em sintese: : - 
H- DO DIREITO 2 
Ô Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON- 
CE, órgão integrante; pelo Estadó do- Ceará, do Sistema Nacional de 
“Proteção .e Defesa do Consumidof — SNDC, criado no âmbito das 
Promóôtorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 
com o fim precipio de coordenar a Política do Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, com competências 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 Féderal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de “1990 é Decreto Federal 2.181, de 1997, nã forma do, 

parágrafo único do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do | 
Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, compétência pará dirimir à 

matéria E aplicar sanções administrativas. 

Analisando inicialimeitte os“fatos delineadores. da demanda, se. constata 
ser mais um cáso de compra de veículos viciados. Inicialmente, válido 

destacar que o adquirente configura-se como consumidor e cómo tal, 
faz juz à suas prerrogativas (náxima preteção), conforme estabelece o 
art. dº, inciso 1 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, oo 

respeito à sua 1 dignidade, saúde É segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

E
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+ bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: tos 
I"- reconheçimento da vulnerabilidade do: consumidor. no 
  

mercado de consuiio; 

Acerca da consideração da gulderabilidade nos esclarece Antônio 
Herman V.: Benjamin ão prefaciar o livro “de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 4 Ê 

““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 
tóda à Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) A 
compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

lei, de qualquer lei, que se posiha a salvaguardar o consuinidor”. 

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Código' de defesa do 
consimidor: o. princípio da vulnerabilidade no contrato, na 

publicidade, nas demais práticas comerciáis. Porto Alegre: 

Sintese, 1999, , . 

Se evidenciou que a empresa ceclamada não obseryoi tum direito básico 
que torna fundamental à formação dé todo negócio jurídico, 
principalmente aquele que tem como objeto bem dé valor elevado. 
Segundo a Lei 8.078/90, o quesito informação é pressuposto de validade 

“de qualquer relação que beneficie consumidor e fomecedor, à medidade 

suas prestações. Decórre: de princípio basilar, no caso, O princípio da 

transparência, o qual rege o momento pré- -contiatual. Sendo assim 
Aorna-se implícito que, bem antes do momento da efetiva fórmação 

daquele contrato que está par se originar “deve- -Se ter em mente que 

qualquer inforinação-sôbre a natureza daquele produto configura-se 
como requisito essencial quê traz segurança jurídica às relaçõés civis e 

mais proteção ao consumidor. Entende-se que nas ocasiões em que este 

direito não é observado da forma como deveria, cabe ad consumidor, 
ou seja, a parte côntratante, litigar diretamente contra tal fato, Já quê « 

fere o requisito de veracidade intrinseco. numa relação de consuma. 
Consequentemente, tais situações estão imbuídas de altas doses-de 

insegurança jurídica & insatisfação generalizada, ainda mais no tocante 
aos produtos dúráveis. Ao não elucidar os termos exatos das condições 
em que se encontrava o bem adquirido, a reclamada infringiu o art. 6º, 
inciso II do CDC: ? , ro - 
Art. 6º São direitos básicos do consuniidor: * 

  

e servicos, com 
  

  

os riscos: que apresentem. 
  

* Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 

Herman V. Benjamin * Bruno Miragem com maestria: 

“Informação durante toda a relação de consumo, na formação, 

ha execução do contrato c na cobrança de dividas: O direito à 

“informação assegurado no art: 6º, II, corr esponde ao dever de - 

informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 « 20, nos arts. 30 

e 31, nos arts. 46 é 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 
“epntrato, dê nformar durante o. transcorrer da, relação, 

especialmente no momento da cobrança.de dívida, ainda mais 

em contratos cativos de longa dúração(...). Nestes momentos 
informar é mais do que cumprir com o dever! anexo de 

infor mação. — é cooperar e ter cuidado com o pareeiro contr Atual, 

evitando os danos morais e agindo (com lealdade( pois” é o 
fornecedor que detém .a“informação) e boa —fê”. (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). : . no 

“O véiculo em questão, bem valioso adquirido pelo ato valor de R$ 
15.150,00 (quinze mil e cento e cinguenta reais) em poucó tempo 

começou a apresentar problemas com o motor, apesar deste dispor de 

garantias de 90 (hoventa) dias estrutuia interna; fato que configurou o. ' 

chamado vício de produto (na estrutura interna), conforme se depreende 
do CDC;” . , . « 

Art: 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou ” 

não “duráveis respondem solidariamente, pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que 'os “tórnem impróprios, ou 

inadequados ao consumo a que se: destinam ou lhes diminuam 
o valor, ássim como por aqueles decorrentes da dispavidide , 
«com a indicações constântes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem óu mensagem publicitária, respeitadas as variações 

, : So. 

. 

  

* decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor é exig ia 
substituição das partes viciadas. A 

Após não ter efetuado os reparos que, entendeu serem necessários em, 

sede, de manifestação a este órgão, à reclamada também se valeu de 

prática abusiva, constêntes previstas no ordehimento cônsumeristá 
que devem ser vedadas” não só pelo forte teor de abusividade que trazem 

em seu bojo, mas: também por relâtivizárem a autóriômia da vontade do 
consumidor, ainda que muitas vezes de forma sutil.e descompromissada.. 

Nesse caso, a empresa reclamada infringiu-o art. 39, inciso II Ido CDC, 
ipsis litterisr n - * 

Art, 39. É vedado ao fornecedor de produtos “ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: . 

KW — recusar atendimento às demandas dos consumidores, nã 

exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de 

confornidade com ós e costumes. 

  

   

  

” De seu mister tecer considerações sobre o caso sub oculi, uma vez. qué 

* restou caracterizado a ofênsa ao direito material do consumidor: Segundo 
“o que foi apurado, foi esclarecido" comprovado o problema intemo do 

motor do carro, sendo assim imperioso destacar que-a empresa reclamada 
assumiu uma. conduta seriamente questionável, pois, ao-ter repassado 

um bem de alto valor, em condições totalimenté inapropriadas para 

utilização, não atentou pará o prejuízo pretérito que causou eos prejuízos 
futuros que poderiam adviér, coneluindo-se que houve úm ardil muito . 
bem elaborado que objetivoi'o enriquecimento: sem causá da reclamada. 

Ó consumidor foi ludibriado, pois, conforme mesmo informa, tendo, 
em vista que sómente após 2(dois) mês depois de ter recebido o veículo,. 
o seu funciohaménto foi intérrompido pela cónstatação dos vícios 
aparentes e intermitentes. Também ficou provado que o vício foi sanado 

(ressalte-se, de forma aparente) porque o reclamante teve de arcar com 

o pagamento de sua retirada pelo. valor de R$ 3.781,28 (três mil, 

setecento3 e oitenta e um reais 'e vinte e oito centavos), detalhe que 
comprova a boa-fé do consumidór-reclamante, embora não se possá 

dizer o mesmo sobre a empresa reclamada, haja vista que.ao vender o 
veículo em condições tão precárias, presumia-se que tinha ciência da 
realidade dé carro e ainda. assira, optou por.realizar a venda de formã 

inconseqúente. Contido, apesar da reclamada ter reconhecido 
categoricamente o vício no motor do carró et assimi entender que os 

reparos deveriam,ter sido feitos no veiculo em momento pretérito,” 
ainda assim continuou a argumentar que de certa forma já teria se 
disposto a fazé-l6 sem delongas, pois, conforme sia linha de raciocínio, 
já havia efetuado.o ressárciménto no'valor de R$ 600,00 (seisceritos 
reais), valor que seria referente as peças que foram Tepostas pela outra 

ofitina. . ' , 
Com base nisso, se repita extremamente oneroso para todo. e qualquer 

consumidor a ser compelido, de [ormã antinatural, a arcar com ônus 
«excessivo e indevido quando'se entender que o formecedór desatehdeu . 
in torum a normatização do“microssistema consumerista. Ademais, 
desatendeu principio findamental, não observou direito básico, vendeu 
o veículo viciado para o consumidor-reslâmante e por “fim, sê utilizón 

de prática abusiva durante considerável “lapso de tempo, é: pior, não 

teria sequer sê manifEstado caso o reclamante, num ato de motivação 

e esperança, solicitásse a tufela deste Órgão de Proteção e Defesa em 

momento oportuno. 

“Se verificou, por parte da reclamada, aó longo.do processo administrativo 
instaurado, uma postura, esquiva, protelátória e indiferênte nó tocante 

“à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da siluação 

e assim, atender o.pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ão não - 

atender a tentativa pácifica de resolução conciliatória, a fomecedora' 
de-produtos descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor. Preferiu não se manifestar através de peça contestatória, 

para somente fazê-lo em momento posterior: Mais é. frente, na sessão 

"* conciliatória, sua indiferença foi tamanha que somente ofereceu R$ 

200,00 (duzentos reais) a título. de ressarcimento do valor, fato que 
implicou no desfecho negátivo da sessão conciliatória. 

Diante de tais fatos, não- pode o fomecedor de bens ignorar as normas 

de ordêm pública a interesse, social êsculpidas pelo legislador 
;consumerista, especialmente. quando se entender que os mesmos foram 
pautados pela superioridade do inferesse econômico, afastando-se assim 
da boa-fé objetiva que deveria. 1er prevalecido: Apesar de ciente de 
eventúal sanção a ser aplicada, a reclamada não tentou remediar a 

situação que fora originada em virtude de seu-erro grave ou mesmo, 

assimilar quaisquer « argumentos favoráveis ao consumidor, Conéluiram- - 
se Como sérios os vestígios dé violação ao direito material do cônsumidôr, 

- : . o a 
logo, flagrante se. reputa a conduia-infrativa contra as relações de 

consumos: Deve, notadaménie, ser sancionada por conduta inftativa + 

« grave contra as relações dê consumo, oçasião em que serão utilizados os 

critérios definidos em lei pará aplicação da penalidade devida, 
' - * 4 . 
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nr — DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 2. 181/97, para a aplicação da penalidade, 
deverão ser. considerados os seguintes aspectos: as circunstâncias 

ateniantes é agravantes, e os ântecedêntes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele decreto. 
Dentre 'as condições atenuantês, nos terhos 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 III- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo: N 1 

No caso, a infratora não têm'a fávor de si nenhuma; atenuante. 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art. 26, que se constiuem .dgravantes: 1 - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; VI - trazer a“prática 
infrativa consegiências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - deixar o inffator, tendo corihecimento do ato lesivo, de tomar as 
providências para evitar óu mitigar suas consequências, V - ter o infrator * 

agido com dolo; vI  peasionãr. a: prática infrativa dano coletivo ou ter 

caráter” “repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento 

de menor de dezoito ou maior 'de sessenta anos ou-de pessoas portadoras 

“de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VIII - 
dissimular-se a natureza ilícita do'ato ou atividade; IX - ser a. conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica 
ou da condição cultural, social ou econômica dã vítima, ou, ainda, por 

ocasião de calamidade. 

Assim, aplica-se à VIA CENTER VEÍCULOS ETDA. aS aprávante do 
inciso IV; senão, vejamôs; o consumidor entrou em contato com a 

emprêsa. reclamada para comunicar o fato, e esta não teve a preocupação 

em solucionar oproblema e ném nas possíveis consequências é. 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 infrátiva, a extensão do dano 
causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato inifrativo e 

a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 
estabelecidos no parágrafo único do ar. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 3.500 (três mil) 
UFIRCESs, levando, inicialmente, em consideração o vilor pago 
pelo consumidor a título de despesas indevidas. 

Contudo, levando em consideração a agravante aplicável ao caso e 

tendo-em vista repercussão do. dano 'caiisado a gama de consumidores 

que-se reconhecem tomo vitimas dessas práticas, à pena será inultiplicada 
por 3 (três). 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar. sanção 

pecuniária a VIA CENTER VEÍCULOS LIDA. no valor de 7.000 
(seis mil) UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, inciso 

II, 18 e 39, inciso II da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe o 
art.56, inciso 1, e/g o art'57, $ único do CDC, €/ç 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, 4] da Lei 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
no prrzo de 10 dias ng CAIXA ECONÔMICA EEDERAL Agência 

919- ALDEOTA, c/cnº 23.291-8, OPERAÇÃO 086 ou se desejir oferecer 
Recurso Artministrativa no prazo de JO (dez) dias   
Tomando-se definitiva a decisão administrativa, inélua-se o nome da' 

emprésa infratora ho Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário dá Justiça, cumprindo-se as demais determinações 
contidas nos arts, 27, 34.e seguintes da Lei Estadual Complementar : 307 

02. . 

Não sendo-recolhido o valór de multa no prazo de trinta dias, insereva-- 

se seu valor na divida ativado Estado do Ceará, pará subsequente 
" 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 2187 de 20 de março de 1997, dando-se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 
o DPDC da Ministério da Justiça. 

Intime-se a infratorá desta decisão administrativa. 

Oficie-se à reclamada. 

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

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2010. 

Antônio Carlos Azevedo Costa 

Promotor de justiça ' “as 

2* Prómotoria de Defesa do Consumidor   

DECISÃO ADMINISTRATIVA o * 
Procésso Administrativo nº! 0109.017.057-2 

Reclamánte: RAIMUNDO PIMENTA DE ALMEIDA 
Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S.A 
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Procedimento administrativo instaurado pelo Sr. RAIMUNDO 

PIMENTA DE ALMEIDA, em face da empresa de telefonia TELEMAR 

NORTE LESTE S.A pelo fato desta negar-se cancelar as cobrançãs 
relativas aos números sião-reconhecidos ém sua” fatura.*O) reclamante 

alegou, inicialmente, ter contratado o serviço 'da reclamiada, aderindo 

ao plano Oi 60, através do acesso 5 EB4S 9874. Depois de certo 

tempo, observou que na fatura com vencimento para 02.01.2009 fóram 
cobradas ligações locais como se tivesse realizado ligações interurbanas 
salientando que reconhece somenié as ligações feitas para a cidade de 

, Sobral, fora isso, as outras entende térem sido realizadas em Fortaleza. 

“Imediatamente, estabeleceu contato com a operadora para relatar o 

ocórrido 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 e o. estomo dos valores pagos de forma 

indevida. 

Nolificada-regularmente, a reclimada não contestou o feito à priori. 

-Em audiência designada para o dia 15:05.2009, as partes reclamante e 
reclimada cômpáreceram a presente sessão conciliatória. A reclamante ” 
novamente reafirmou os-teçmos da exordial, informando que-em sua 

fatura com vencimento para 02.01.2009 foram inseridas ligações- as 

quais não reconhecé, ainda mais pelo fato de que tais ligações 
aparentemente foram realizadas - “como se fossem. ligações internrbanas. 

Ainda acrescentou que pode provar que nas datas de 14, 15 e 16 de 
novembro estava em Fortaleza; contexto que o impossibilitava de 
Tealizar ligações de outra cidade para o DDD 8. (6) reclamante 

para à operadora Oi, a ligação fica registrada no aparelho com o código 

da operadora e O DDD 85. Noyamente e dessa vez diante da empresa, 

pleiteou a devôlução dos valores pagos de forma indevida. À parte 

reclamada, por sua vez, se manifestou e solicitou prazo para anexar 

“carta de preposto e defesa escrita, informando que após analise do caso 

foi verificado que as cobranças são devidas, pois as ligações foram 

realizadas fora de Fortaleza Nesse, momento, 0 consumidor afirmou 
que. nas' datas de. 14,15 e 16 de novembro de 2008 encontrava-se em 

Fortaleza, não: podendo ser tarifado como se estivesse fora da cidade. 
Diante de tais circunstâncias, o Setor de Conciliação considerot ser 
hecessária a realização de nova audiência, , 
Em nova audiência, realizada na data de 18.05.2009, novamente * 

compareceram as partes reclamante € reclamada! A parte reclamante 

novamênte afirmou os termos pretéritos dá sessão passada e esperôu 

uma resposta definitiva por, parte da empresa, À parte reclamada, 

entretanto, anexou carta de preposto e defesa escrita e se manifestou 
de forma a declarar à conformidade das cobranças, poisas: ligações” 
foram realizadas fora de Fortaleza. O reclamante, nesse momento e, 

após escutar tal declaração, afinnou que pode provar que.nas datas de 

14,15 e 16 de novembro estava. em Fortaleza, motivo pelo qual as 

ligações não podem ser tarifadás como se fossem interurbanas. Logo, 

Apresentou uma declaração jda empresa em que trabalhá atestando que 

'nas referidas datas de fato se encontrava em Fortaleza. Apesar de 2 
(duas) tentativas, as partes não firmaram acordo. 

É o Relatória em síntese. 

NH> DO DIREITO * 1 

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

CE, órgão integrante; pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesá do Consumidor — SNDC, criado no âmbito .das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

como fim precipuo de coordenar à 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. 18, parágrafó primeiro do 

Decretô Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para divimir a 
matéria é aplicar sanções administrativas, v 

Ao analisar os autos: do processo administrativo aqui formulado; se 

percebe ser muis um. caso de problemas na prestação dos serviços 
relationados às operadoras de telefonia móvel. Préliminarmente. 

cumpre ressaltar que o reclamante goza de. condição privilegiada de 
consumidor, e, portanto, faz juzá'suas prerrogativas (proteção máximia) 

quanto todo tipo de operação duvidosa, logo mais especial e diferenciado 
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deverá ser O seu tratamento, segundo- estabelece o art. 4º, inciso 1 do 

CDC! º 
Art. 4º A Política Nacional das Relãções 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, à melhoria da sua qualidade de vida, 

bem Eomo a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: - 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na 
mercado de consumo; 1 

"Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclatete Antônio 
Herman “V, Benjamin ão prefaciar o livro de Paulo Valério. Dal Pai 
Moraes: a . 
“O princípio da vulnerabilidade representa à peça fundâmental 
no mosaico jurídico que denominainos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é 0 ponto de partida de - 

  

, 

  

“toda à Teoria Geral dessa nova “disciplina jurídica (...) A 

compreensão: do princípio, assim, é pressuposto para o torreto 

conhecimento do Direito do consumidor e, para a aplicação da 

“lei, de qualquer lei, que sé ponha a salvaguardar 0 cornisumidor”, 

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. o e 

E: sénvicos, com. especificação -correéta de quantidade, 

“ caracter ísticas, composição, qualidade e preço, bem come sobre 

Da mesma forma, a operadora de telefonia não observou um direito 
básico que torna fundariental a fruição e regulação do serviço de 

telecomunicações, desde o mais simples até -o' mais cômplexo. Segundo 

a Lei 8:078/90, o quesito iiformação é prestuposto de validade de 

qualquer relação que beneficie consumidor e' fornecedor, à medida de 

suas prestações. Decorrt de princípio basilar, no casó, o princípio da 
-trarisparência, o qual regé o momento précontratual (início da oferta). 
Seguindo tal raciocínio, torna-se implícito que bem antes do mômento 
da efetiva contratação do serviço deve-se ter em mente que qualquer * 
informação sobre a natureza daquele serviço que está sendo contratado, 

se configurando: come, requisito essencial que traz segurança jurídica às 

relações civis, Entende-se. que nás ocasiões em que este direito não é 
observado da formã como deveria, cabe ao consumnidor, ou seja, à parte 

contratante, litigar diretamente ceúira tal fato, já que fere 0 requisito : 
de veracidade intrínseco numa relação de constimo.-Consequentemente, 

tais situações estão imbuídas de altas doses dê insegurança jurídica e. 
insatisfação generalizada, ainda mais no tocânte aos contratos de adesão, . 
Cuja natureza deve sempre Ser observada, sob risco do contratante não 
ser prejudicado em momento posterior: Ao não estender de forma mais: 

propagada o direito deJinformação pará a contratante, a contratada 
infringiu o art. 6º, mcisó II do CDC: Cc. = . 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: : 
HI - a informação adequada e clara sobre os diferentes     

  
os riscos que apresentem. - t 

Reforçando esse argumento, lécionam Cláudia Lima Marques; Antônio 
Herman V. Benjamin e Brino Miragem com maestria:. 
“Informação. dirante toda a relação de cónsumo, na formação, , 

E a Pat 4 = A 
na execução do contrato e na cobrança de dividas: O direito à 

informação assegurado fo art. 64,lI, corresponde ao dever de, 

informar imposto pelo CDC dos arts. 12,14,18 e 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 Co arts.   

“3,31,34,65,40,52) , mas. inclui 6 dever de informar através do , 

contrato, de informar durante o" transcorrer da relação, 

especialmente no momento da-cobrança de divida, alia | mais 

em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

infermar é mais do que cumprir com o dever anexo de . 

informação — é cooperar e ter cuidado, com 6 parceiro contratual; 
evitando os danos morais e agindo com lealdade( pois € É 

fornecedor que. detém a informação) e boa —fê”. (Comentários 
no 'Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, 

Antônio Herman Y. Benjamin, Bruno Miragem. - — 2. ed. Ver., 

atual. e ampl. — São Paulo: Editora Rev istã dos Tribiimaiss 2006, 

pág. 150). N , 

Em momeênio posterior, lambém .se verificou que a operadora! não 

oferEceu o serviço. da forma correta, pois ao ter tarifado. como * 

interurbaia ligação local, se ocasionaram sérios problemas na prestação 
do serviço, Injustificadâmente, manteve a alegativa de que tais ligações 

foram feitas, apesar de não ter féitô se dispósto à comprovar de iormã 

mais detalhada. Sob tal ótica, fica configurada:a hipótese do antigo 4, 

1   

.- 

a-saber " 

Art. 14, O for necedor de serviços. résponde, independentemente 

ila existência de culpa, pela reparação dos danos causados ads . 

consumidores por defeitos relativos. à prestação dos serviços, 

bem" como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Í 

Por fim, restou caracterizada e de forma flagrante que a operadora de 

telefoniá se útilizou das chamadas práticas abusivas, variantes nepativas 
vedadas pelo ordenamento corisumerista pelo fato de cercearem o 

+ direito material.dos.consumidor e relativizar à sua autonomia da vontade, 
ainda que inuitas vezes de forma sútil e velada Nesse, caso, a empresa 

“reclamada inffingiu o art. 39, inciso V do CDC, ipsis litteris: 
Art. 39. É vedado ao fornecedôr de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas; 

V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sub ocuii, uma — 
vez que existem fortes elementos que-tipificam-a responsabilidade da - 

. empresa de telefonia reclamada. Segundo o que foi apurado, o reclamante 

teve em sua fatura com vencimento-em 02.01.2009 uma série de 
ligações tarifadas nas datas de 14; 15'e 16 de novémbro de 2008, 

tarifadas como se houvessê realizado ligações interurbanas, ou seja, | 

fora de Fortaleza. Apesar deter afirmando durante todo o processo que . 
tais ligações não. poderiam ser interuvbanas e; inclusive, ter coniprovado 
em sede de audiência através da declaração de:sua empresa, a empresa 
continuou à sustentar a conformidade das cobrançãs. Em momento 
algum a empresa -reconsiderou : sua posição. 

Denóta-se dos autos que a operadorarde telefonia figurou como a maiór 
responsável pelo infortúnio do consumidor, já que cabe a sua-pessoa, 
dentre outros, o dever de oferecer um sérviço seguro e sem qualquer 
espécie de falhas que acârreiem em prejuizos para os consumidores. À 

empresa reclamada, ao invés de ter tentado considerar os argumentos 

do consumidor, optou por sustentar até o último momento da sessão 
conciliatória, apesar de que na esfera consumerista o ônus da prova é 

invertido e cabe ao fornecedor ptovar que houve-culpa exclusiva do 

consunidor. É importante destacar e trazer á tona que o papel das 
empresas. também é o de fômentar a ordem econômica e estender os 

seus serviços a gama de consumidores que deles esperam-e depêndem,, 
logo, devem obrigatoriaménte dispor de entendimentos e 
posicionamentos que as façam perceber que muitas vezes ocorrem 
erros  procedimentais ou sistêmicos, fato notoriamente visivel no 
presefite contexto. Dessa- forma, é extremainente onéroso pára todo e 
qualquer consumidor a ser “compelido, de forma antinatural; a arcar 

-com obrigação indevida quando se verificar que o fornecedor não atentou 
para os limites de sua responsabilidade na préstação do serviço. Não 

obstante, tal inobservância, fomenta diariamente uma afronta aos 

princípios da bda-fé é da transparência, basilãres do ordenamento jurídico 
“e principalniente, das relações de consumo. . 

Ademais, também pecôu pela, infringência legal dos dispositivos 
«normativos da Lei 8.078,90, já que não só,onerou de forma desmedida 

a condição de consumidoras inas também não Zzelou pelo répasse do 

direito à informação c por fim, prestou de forma danosa O serviço: Tais 

práticas infrativas foram consideradas gravas, já que em momento 
alzum houve um 'Tespeito à normatização estabelecida pelo legislador 

ordinário do'CDC, . . ) 
“Conforme sé vê por parte da reclaâniada ao longo do processq 

administrativo instaurado a todo tempo houve á prevalência de uma 

pêstura 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, principalmente para si. Ao não 

atender a tentátiva pacífica de resolução conciliatória, a fornecedora 
de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor e não cônsiderou sequer haver sido -responsável pelos 

fatos que acarretaram no dano do consuniidor, Diante de tais * 
considerações, não pode o fomecedor de serviços ignorar, 
algatoriamente qs- dispositivos de ordem pública e interésse social 

esculpidos. pelo legislador consumerista. Este Órgão de Proteção e Defesa . 

deve sempre pautar, pela estrita observância dós princípios esculpidos 

no microssistema cósumerista, a exemplo daquele que reconhece x 

vulnerabilidade do consumidor e daquéle que printa pela responsabilidade 

do fomededor de serviços quando for verificada falha na prestação do * 
serviço, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar, de cjente de, 
eventual sanção a ser aplicada, a operadora de telefonia reclamada não 

quis assimilar os argumentos da consumidora ou niesmo reconsiderar 

seu entendihento. Constataram-se sérios vestígios de violição ao direito 
' material da vongumidora, logo, flagrante se reputa conduta infrtiva 

contra”as relações. de consumos, Devi a instituição, bancária, 
notadamente, ser sancionada per conduta ifiiativa contra as relações 
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de consumo. " + 

HI - DA 'DECISÃO 
  

, De acordo com à Decreto 2.181/97, para a aplicação da penalidade, 

. deverão ser considerados os seguintes aspectos: às circunstâncias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreio. na 

Denitre as condições atenuantes, nós térmos, do Art. 25. deste mesmo 
decreto, enumera-se: [ - a ação do infrátor não ter sido fundamental 

' para a consecução do fato; IL - sér o infrator primário e III- ter o 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 

imediato reparar os eféitos do ato lesivó. 
“No caso, a jnfratora não tem a favor de si nenhuma atenuante. 3 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

+referência dispõe, no seu art, “26, que se constituem agravantes; 1 - ser. 

o infratór reincidente; LI - 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, dê tomar as 

+ providências para evitar ou mitigar suas consequências; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI --ocasionar à prática infrativa dano coletivo ou. ter 
caráter fepetitivo, VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento 
“de menor dé 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 prave:crise econômica 
* ou da condição cultural, social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 

, 
ocasião de calâmidade. ' x 

Assim, aplica-se ao TELEMAR NORTE LESTE 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 infratrvas às relações: 
de consumo; 0 consumidor entrou em contato com a operadora para 
comunicar o fato, e esta não teve a*preoctpação eim solucionar O 

- problêma é nem nas possíveis consequências e prejuizos* caso não fosse 

resolvido; : ' 
Para mensurar o quaritum, levamos em consideração, além das 
eircunstâncias atenuantes é 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 ihfrativo e 

. à 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 êm-tonsideração as inúmêras situações 

repetitivas: que se originam diariamente a esse, respeito nos 

“inúmeros órgãos de defesa do consumidor. 

N . 

Contudo, jeyando êm 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 3 (três). ” 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 
* pecuniária à TELEMAR NORTE LESTE -S.A no valor de 1.500 

(mile quinhentas) UFIRCES, por infração aos artigos: 4º, “inciso I, 
6º, inciso HI, 14 e 39, inciso V da Lei nº 8.078/90, com fulcro no que 
dispõe, o art.56, inciso L c/c o-art. 57, 5 único do CDC, cfe' a súmula n.01 

da JURDECON. Infórmo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade 

Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2, 4257. à 
Intimé- sea demandada para, nos termos do art. 41] da Lei 

Complementar nº.30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
no prazo de JO dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 

919- ALDEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO B86 ou 3e desejar a forecer 

Recurso Administrativo dentro do prizo.de 10 tde:) dias, 

Totnaiido-se definitiva a decisão administrativa, ihclua-se o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação nó 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, insereya- 
se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subsegiiente 

cobrança executiva, na forma do art, 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. “ 
Cumpra-se o dispósto no artigo 44 da lei 8. 1078/90 coininado com o 

artigô 57-do Decreto nº 2181 de '20 de março de 1997, dando-sé ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defésa do Consumidor, inclusive 
o DPDE do Ministério da Justiça. 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 

Oficie-se à reclamada. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se, 
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se manifestou, e declarou que diante da não-apresentação de proposta   

A 

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2010. E 

Antônio Carlos Azevedo Costa A 

Promotor de justiça Vo 

2” Promotoria de Defesa do Consumidor | 

DECISÃO ADMINISTRATIVA ” : 

- Proéesso Administrativo nº: 0109:017.399-4 

Reclamante: MARIA GENOVEVA ARAÚJO FERREIRA ' 

Reclamado: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA 
1- DO RELATÓRIO 
Procedimento administrativo instaurado pela Sra. MARIA 
GENOVEVA ARAÚJO FERREIRA em faée da reclamada “TIM 
NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.ÁÀ em decorrência do vício 

de qualidade no serviço de internet móvel do gênero 3G'através do 
acesso 85 9673 0082,.A reclamante alega ter'contratado o serviço de 

internet móvel da empresa reclamada na data de 30:07.2008 pelo 
valor meênsal de RS 69,90 (sessenta é nove reais e noventa centavos), 

tendo sido informada pelo atendente de que na sua localidade havia 

cobertura do serviço citado. Ao tentar acessar o serviço, deparou-se 

com a impossibilidade. de fazê-lo, tendo posteriormente verificado -que 
não havia cobertura: em sua residência. 'Lógo, entrou em contato com 

a operadora e registrou os protocolos de Nsº 200819293028 e 

2009005051591 Também salienta que optou por cancelãr o contrato 

em janeiro de 2009 junto a empresa. Desta feita, compareceu a este 

órgão de «Proteção e Defesa do Consumidor requerendo a solução para 
o seu problema, a saber: a restituição dos valores pagos indevidamente, 

inclusive pelo modem. 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou defesa escrita (fls.' 

18-23) esafirmou que ao ter sido contatado que a área do reclamanté 
não era coberia pelo serviço ofertado, procedeu com o cancelamento 

do contrato sem ônus, mas ressaltou que na fatura com vencimento em 

07.11.2008 houve tráfego de. dados e por isso, a cobrança é devida. 
« Pontua que obteve-a concessão do Poder Público para explorar o serviço 

de telecomunicações, alega à boa-fé de sua imagem e:ao final, solicita o 

àrquivamento da presente, reclamação. 

Durante audiência ocorrida êm 27.04.2009, as partes reclamante e- 

reclamada compáreceram a sessão conciliatória. A reclamante reafirmou 

o5 termos da exordial, ao relatar que em 30.07.2008 contratou o serviço 
de internet móvel 36 pelo valor de R$ 69,90 (sessenta e nóve reais .e. 

noventa centavos) tendo que pagar pelo moder o valor de R$299,00 

(duzentos'e noventa é nove reais), alega que 0 aiendente Alan Pereira 

  

- informou qué havia cobertura em toda área, inclusive na região de sua 

residência, cóntudo ao acessar a internet, verificou que não havia 

cobertura nas proximidades de suá residência. Disse ainda que entrou 
em contato com a operadora conforme protócolo supracitados, ocasião 

em que comprometeram-se a enviar um técnico para entender o que se 

passava, fato que nunca se concretizou, que 9 contrato foi cancelado 

somente em janeiro de 2009. Ressaltou, por último, que amda vem 
pagando as faturas integralmente, contesta a fatura com vencimento 

de novembro de' 2008, em que veio uma cobrança em dobró do valor 
ofertado e-Teiterou o pedido de restituição dos valorês pagos, inclusivé 

pelo modem. Após análise acostada aos autos, à reclamante propôs que. 

lhe seja devolvido o valor pago pélo modem corrigido monetariamente 
e ericerrar o presente processo administrativo. A parte reclamada, através 
de seu representante e preposto, Sr. Yanné Adail Feitosa Guilherme, 

apresentou atos constitutivos, carta de preposto, defesa' escrita, 

, procuração, substabelecimento e solicitou remarcação de audiência para 
nova análise do caso e Verificar possivel próposta de acordo. Diante de 
tais circunstâncias, o Setor de Conciliação considerou ser interessante 

a realização de nova audiência. 

Em nova sessão designada para .o dia 28.05.2009, novamente se fizeram 

presentes as. partes reclamante é reclamada. A parte reclamada, através 
de seu preposto, 81. Rafuel Lagerda de Vasconcelos, informou que as 
cobranças serão mantidas; dado que houve tráfego de dados, No tocante 

ab pedido de restimição do valor pago pelo modem, declardh que no 

momento não existe proposta de acordo. Nesse momento, a reclamante 

* de acordo para restituição do valor pago pelo modem, irá ingressar 

judicialmente e pleitear a restituição. de todos os valores pagos, já que-a 
própria operadora informa na defesa escrita protocolada em: 17.02.2009 

que “a localidade da. cliente. de fato, não possui cobertura para tráfego 

de dados”. Por fim, a reclamanie tâmbém questiona que o contrato 
tenha sidô cancelado sem a muúlta, tendo em vista que pagou tal multa. + 

Apesar de terem sido marcadas '2 (duas) sessões conciliatórias, as partes 
“ L f t 

não lograram êxito em firmar acordo. . 

É o Relatório eni sintese. 
NH -. DO DIREITO 
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O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON- 
CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional dé 

Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no âmbito das 

Promotorias de Justiça. de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

“* éom o fim precípuo 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 dó Ceará, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26-de julho de 2002, com 
previsão nas Constiuições Federal é Estádual, 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. 4“ inciso 1 do CDC estabelece: . ' 

Art, 4º A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por, 

objetivo o atendimentó das necessidades dos consumidores, a 

respeito à sua dignidade, saúde é segurança, a proteção de. seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidadé de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípias: º 

1 - reconhecimento da vulnerabilidade. do consumidor nó 

mercado de consumo: . e 

“Acerca da” consideração da vulnerabilidade nos esclaréoe Antônio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar.o livro de Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: , "o 
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental 

no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É licito até dizer que a. vulnerábilidade é o ponto dé-partida de 

“toda A Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (1) A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 
conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

lei, de qualquer lei, gue se ponha a salvaguardar o consumidor” 

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

publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto “Alegre:, 

Síntese, 1999, 4 

OQ artipo 6º, incisó II da Lei 8. 078/90 informa que: a. EM 

Art. 6º São direitos básicos do “consumidor: , - 

HI - à informação adequada e clara sobre os dHerentes produtos 

e serviços, com especificação correta de! quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

  

  

os riscos que apresentent. a - 
Segundo a Lei. 8.078/90, o quesito, informação É pressiposio de validade 
de qualquer relação que beneficie consumidor e fornecedor, à medida de 

-suas prestações, Decorre de principió basilar, nó caso, o princípio da 

transparência, o qual rege o momento pré-contratual. Ou seja, fica 

implícito que bem antes;do momento da efetivã prestação de serviços 

deve-se ter em niente que tôda e qualquer informação sobre sta fruição 
étequisito essencial que traz segurança jurídica às relações civis. Entende- 

seque nas ocasiões em que este direito não é observado da forma como 

rdeveria, cabe go consumidor litigar diretamente contra tal fato já que 
fere -o requisito dé veracidade intrínseco numa relação de consumo. 

Consequentemeênte, essas ocisiões carieiam altas 'doses de i insegurança 

jurídica e insatisfação generalizada, áinda mais no tocante aos eontráios 
de adesão. ' 

Reforçando esse argumento; lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 

Herman V. Benjamin e Bruno, Miragem com maestíia; 

“Informação durante toda a relação de consumo, na formação, - 

na execução. do- sontrato-e, na cobrauça de dividas: O direito à 

informação assegurado no art. 6º,Ul, corresponde ao dever dê 

informar imposto pelo CDC: nes, arts.-[2; 14, is e: 20, nos arts. 30 

e-31, nos afts. 46 e 54 ao fórnecedor. Este dever de prestar |. 

informação não se restringe à fase pré contratual, da 

publicidade, práticas cômerciais ou, oferta ( arts. 
3,3 1,34 165,40,52) +» mas inclui o dever de informar através do 

contrato, 

especialmente no-momentô Ala cobrança de divida; aiúda mais 

en contratos cativos de longa duração(...). Nestes” momentos 

informar, é mais do que cumprir com o dever anexo de, 

infor mação — é cooperar e ter cuidado com o parctiro contratual, 

evitando os danos: Morais é agindo com lealdade( pois, é 6 
fornecedor que detém à informação) e hoa fé”. (Comentários 
mo: Código de Defesa do Consumidor / Cláudia Lima Marques, ' ” 

Antônio: Herman V, Benjamin, Bruno “Miragem. — 2º ed, Ver, 

atual é ampl. — São Paulo; Editora Revistá dos Tribunais, 2006, 
pág. 150). - 

* Outros direitos básicos não. foram atendidos, a exemplo da proteção 

r 
, 

de informar durante o transcorrer da relação, 3   

  
contra a publicidade enganosa em relação ao serviço ofertado ao lado 
da possibilidade de reparação de danos farm ses. Tais direitos se inserem 
entre 05 básicos: uma vez que caso não sejam aplicados, frágeis se 
toínam as pilastras que sustentam a boa-fé e a transparência que deve 
imperar nas relações de consumo, on seja, ambos são garântias individuais, 

e valiosas de efetividade na proteção para a figura do consumidor, in 
verbis. - 

IV-a proteção contra a publicidade enganosa c abusiva, métodos 

comerciais coercitivos. ow desleais, bem como contrã práticas e 

cláusulas«abusivas ow impostas no fornecimento de produtos e 

serviços; 
o VI — a efetiva prevenção e reparação de danes patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos. 

Atenta-se que após.o serviço realizado, o serviço começou a apresentar 
problemas em seu desempenho, hipótese que caracteriza o artigo 20, o 
chamado vicio de qualidade na fruição do serviço adquirido de boa-fé, 

ipsis fitteris. Vs 
Art. 20, O. fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tôórnem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valór, assim como por aqueles decorrentes 'da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

- mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: q = 

dão dos servicos, sem custo adicional e quando -         7 
“cabível: . a 

  

“atualizada, sem prejuizo de eventuais perdas é danos; - º 

HT —- o abatimento proporcional do preço. - - ' 

A operadora"de telefonia também se valew 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 autónomia da vontade do consumidor, 

ainda que muitas vezes de fômia sutil e descompromissada. Nesse caso, 
a empresa reclamada infringid "q art: 39, incisos IV e V do CDU, ipsis 

fitteris: ) . , “o i 

Art. 39: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre ' 

outras práticas abusivas: “ ' os 
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 — exigir do consumidor vantagem manifestâmente excessiva. 

“ Também, é é de se perceber que não hoúve, uma atenção por parte dar 

empresa em deixar claro os limites £ termos exalos do contrato 

celebrado: . e e , o 

Art. 46. Os contratós 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 forem redigidas de mode a Mmteultar 

a compreensão de seu sentido « alcance. r 

Em virtude sua inobservância, a operadora não cumpriu co o que 
determina o artigo 47, a saber: e 
Art. 47. Às cláusulas contratuais serão -interpretidas de for ma * 

mais favorável ao consumidor. ' 

Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sb ociuli, uma 
vez que existem fortes elementos que “tipificam, a responsabilidade do 

fornecedor dé serviços. Segundo oque foi apurado a reclamante contratou. 

.0 serviço de internet banda larga conhecido por.3G da empresa 

teclamada, de maneira que-no momento dã cferta lhe foi garantido que 

a cobertura na localidade sua residência seria plena e o desempenho do + 

serviço-perfeito pelo valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 

centavos), 'de maneira que para tanto comprou um modem n9 valor de 
: R$.299,00 (duzentos e noventa e nove reais). Contudo, ao tentar 

"acessar O referido serviço e se conecta; com a internet, nenhum rêsultado 

obteve. Com o passar do têmpo, entrou em contato com à empresa 

feclamada: e comunicou é fato, momento em que esta'revelou, para a 
surpresa do retlamante, que-a Sua localidade ão era cobérta pelo serviço. 
Inconformada com, tal tato procurou a empresa reclamada com o 

» objetivo de cancelar o serviço e o fez. alravés dos contatos [elétônicos 

por sucessivas vezes; porém nunca conseguiu um atendimênto quê a 

permitisse concretizar “seu intento. Exatamente pár não ter: conseguido 

cancelar à serviço defeituoso e ofertado de forma enganosa, a 

reclamante contintou pagando pelo serviço, na expectativa de, 

posteniórmente, ser resolvida sua situação, oque cómprova não .só a 

sua boa-fé bem como o sei Estadó de ânimo esperançoso. Em umá 
atitude de motivação, recorreu a este Douto órgão, para que fosse feita x 

a nótificação a empresa; visando a sua manifestação de o encontro de 

verdades que proviria de tal momento. A reclamada se pronunciou, 
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apresentando defesa esenta e em síntese, pontuou que: é uma empresa 

conhecida há muto tempo por sua idoneidade e ponderação para com 

. sua clientela, tendo sempre o interesse de resolver as.demandas que são 

, enviadas à à gua apreciação: que a alegação de não-cobertura é descabida 
“ dado que, conforme, faluras com vencimento em 07.10.2008 e 
« 07.11:2008, à cliente atingiu mais de 1. GB; de utilização, alega que 

prestou o serviço a contento e que qualquer pleito acerca de restituição 

de valores pode ser atendido, dependendo de cada cáso, porém no 

“presente, isso hão se observa, quê a cobrança das faiuras/sê devem em 
virtude da utilização do serviço. Após tais declarações, advieram'as 

audiências de conciliação, sendo que nesse caso, emi particular, foram 
realizadas 2 (duas) sessões. Na 1º (primeira), audiência, a consumidora 
esperou um posicionamento da empresa após a proposta de restituição 
de. valor pago somente pelo modem com o intuito de encerrar O processo 

admiiistrativo sem maiores dificuldades para ambas as partes. A empresa 

reclamada então solieitóu.a marcada de novi sessão para análise da 
própostá e apresentação de resposta em momento. posterior, tendo 
sido concordado pela reclamante Na 2º (segunda) sessão, ao-se questionar 

sobre a rÊsposta que deveria ser apresentada, a enipresa limitou-se a 
declarar que as cobraúças serão mantidas já que houve. “tráfego de 

dados” e quanto, aq pedido restituição de valor pago pelo modem, 
declarou que “ no: moniento não existe proposta”, em uma atitude 

estarrecedora de indiferença e negligência de sua parte. Verifica'se ser, 
dessa forma, 1 mais um quadro de descaso no quesito qualidade quando em 

foco um serviço de internet móvel. O quê'se subtende de tal caso é que 
a óperadora, ao ofertar o serviço de forma ampla e difusa no mercado, 
não atenta para explicar os limites de seu desempenho e pior, não 

“ irforma quê muitos trechos não são cobertos pela tecnologia, fator 

preocupante para a prosperidade da iiámitenção do serviço. Também é” 
imperioso ressaltar que tal tecnologia, ainda que ofereça relativa margem 
de uso. para determinados consumidores, não deverin estar disponibilizada 

no mercado de consumo; uma vez'que muitos são os infortúnios que” 
podem acometer aquele que faz uso de um serviço ainda em fase de 
estruturação, que sé revela como uma incógnita ardilosa aos olhos da 

coletividade desavisadã e incauta. Em momento algum à consumidora 
pôde fazer uso do serviço de intemet, apesar: da empresa ler empregado 

todos os esfoIços para parecer que. sua utilização fora constante. 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 refletido sobre sua conduta, a qual na maioria dos casos 
é eivada de erros e indiferença com à gami de consumidores Titulares 

dos muitos serviços: É fato notório e sabido por todos que as grandes 
empresas, baseadas na livre iniciativa e no interesse econômico, são 

livres pára prestar qualquer serviço que se, reputar úteis as pessoas, 

porém tal interesse econômico não pode ser levado ào extremo é 

começar” a prevalecer de forma irracional, a exemplo de uma cobrança 

de-serviço em que restou caracterizado de nianeira bastante “visivel a sua 
. 

* não-utilização por parte do consumidor, Côm base nisso, é extremamente - 

oneroso para-todo e. qualquer consumidor ser compelido, de forma 
antinatural, a arcar com ônus indevido quando se entender que o 

fornecedor descumpriu sua parte ou ainda, eximiu-se de ua 

responsabilidade. Não, obstante, tal exigência É uma afronta aos 

principios da boa-fé-e da transparência, basilares do ordenamento jurídice 
principalmente, das relações de. consumo. |, 

Observou-se por parte da empresa reclamada, ao longo do. processo 

administrativo, uma postura esquiva e indiferente ho 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 Cónsumidor. Diante de tais considerações, não pode o fornecedor de 
serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 

interesse sotial esculpidos pelo legislador consumerista. No entanto, 
em momento algum a fornecedora de serviços (empresa reclamada) se 
dispôs a devolver os valores referentes ao modem, ainda que sob fortes 

insistências por parte da consumidora-vitima, Pelo contrário, somênte 

enviou sua contestação provida de um conteúdo emirêntemente frágil 
e insubsistente que em momento algum descaracterizou a conduta 

indevida da empresa. Constatáram-se sérios vestígios de violação ao 
direito material da consumidora, logo, flagrante se reputa conduta 
infrativa 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, ientou. reconsiderar seu 
«entendimento; Deve, notadamente; ser sancionada por conduta infrativa . 

contrá-as itlações de coúsumo. . 

No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
? 

“ 

“a as nr r 1 do procedimento administrativo. 

  

CONSUMIDOR, sistema é qual pertence á estrutura do DPDC 
- DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como 

FUNDAMENTADA-NÃO ATÊNDIDA. Ou seja, restou comprovado 
que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor não 
atendeu suas expectativas de resolução cúnciliatória ao lengo 

II ="DA DECISÃO! — 
De acordo com o Deéreto 2.181/97, para a aplicação da perialidade, 
deverão ser considerados os: seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes e ágravantes, e os antecedentes do infrator, nos .termos do 

art. 24 daquele decreto. * 
Dentre as. condições atenuantés, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumiera-se:'I - “à ação dó infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; II - ser 6 infrator primário e Il-ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar tu de 

imediato reparar os efeitos do ato. lesivo. 

No caso, a infratora não tem afavor de si nenhuma atenuante. 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos à 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'abter vantagens indevidas, TI[ - 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 ocinfrator 

agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 

caráter repetitivo; VII - tera prática infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito oii maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VI - 
dissimular-se a natureza ilícita do ato du atividade; IX - Ser a conduta 

infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave criseveconômica 

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

- ocasião de calamidade. 

Assim, aplica-se à TIM NORDESTE, TELECOMUNICAÇÕES SA 
as agravantes dos incisos 1 e IV: senão, vejamas: conforme se constatou 
em análise neste órgão, tal reclamada já foi condenada por. práticas 

infrativas às relações de consumo; o consumidor êntrou em contato 

com a cperadóra para comunicar o fato, e esta não teve a preocupação: 

em solucionar o problema e nem nas possíveis consequências e prejuízos 

caso não fosse resolvido. - 

Pará mensurar o quantum, levamos: em consideração -alêm 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 auferidi 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 (quinhentos) 

UFIRÇESs, levando! em conta o tipo de conduta que deve ser 
combatida concomitante com a não-inserção de eláusulas dessa 

natureza nos contratos 'celebrados para esse fim. 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis ao 

caso é tendo em vista repércussão do dáno câusádo a gama de 

consumidores que se reconhecem como vitimas dessas práticas, à pena 
será multiplicada por 3 (três). ' , 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária à TIM NORDESTE TELEÇOMUNICAÇÕES S.A no 
valor de 1500, (mil e quinhentos) UFIRCES, por infração aos artigos: 

4º, inciso 1,6, incisos II, IV, Art. 20, 35, inciso 1/39, incisos IV, V.. 

46 e 47'da Lei nº 8. 078/90, com fulcro no que dispõe o art.56, Inciso L 
cfe o art:57 4 único do CDC, cfc a súmula 1.01 da JURDECON. Inforino 

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 0 recolhimento 
go prazo de 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 919 

"ALDEOTA, c/c 1º 23.291-8, OPERAÇÃO 096 ou se desejar ofirecer 
Recurso Administrativo no prezo de JO (dez) dias. 

: Tornando-se 'definitiva a decisão, administrativa, inclua-se o nome da 

  

  

= empresa infratora no Cadastro de Reclainações Fundarhentadas, 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 nó prazó de trinta dias, inscrevá- 
se seu valor nà dividi ativa do Estado do Ceará, para subsequente. 
cobrança executiva, na forma do.amt, 29, da Léi Estadual Complementar 

30/2002. R 
Cumpra-sê o disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 coriinado como 

' e
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artigo 57 do Decreto nº 218] de'20' de marçó de 1097, 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 réclamada. o E r 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, ' q 
Fortaleza, 18 de fevereiro de 2010. - - 

Antônio Carlos Azevedo Costa , 

Promotor de justiça . re * 

2º Promotoria de Defesa do Consuinidor. 

DEGISÃO ADMINISTRATIVA oo 
Processo Administrativo nº. 0109.017.923-9 

Reclamante: EUTRÁSIO LEITE DA: SILVA 
Reclamado: TELEMAR NORTE. LESTE S.A + 

I- DO RELATÓRIO : 4 ' 
Procedimentê administrativo instaurado pelo Sr. EUFRÁSIO LEITE 
DA SILVA, em face da empresa de telefonia TELEMAR NORTE LESTE 

S.A pelo fato desta negar-se cancelar as cobranças relativas ao período 
de janeiro e fevereiro .de 2009, por tão ser mais Titular de-seu serviço 

em tal tempo. O reclamante alegou, inicialmente, ter sido” Titular do 

serviço da empresa através do Oi Controle, acessos: 85 8736 1882 e 85 
8736 4417, porém relata que em 09.01.2009 solicitou à” portabilidade 
de tais acessos; pagando merisalmente o valor de. R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), tendo direito à R$ 250,00 em créditos Depois de 
certa tempo, observou que advieram 2 (duas) faturas, com, vencimento 

em, 10.0]: 2009] e 10.02.2009 sem qualquer motivo aparente, pois 
havia feito o pedido de portabilidade . anteriormente. Imediatâmente, 

estabelecei "contato com a operadora para-relatar q ócorrido-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 e o cancelamento das-cobranças que 
julga ser indevidas. . 

Notitficada regularmente, a reclâmada apresento breves informações 

(fl. 12), no sentido de informar que as faturas” em questão serão mantidas 

vez que se referém ao periodo em que os acessos estava cadastrados 

no plano Oi Controle. . 

Em audiência designada para-o dia 06.05.2009, as partes tellamante.e 

reclamada compareceram a presente sessão conciliatória. 'A reclamante 

novamente réafirmou os termos da exordial, inforinando que solicitou 

a sua portabilidade dós acessos 85 8736 1882 e.85 8736 4417 diante da 

  

reclamadá, entretanto recebeii em sua residência duas faturas após esse - 

período, não efetuando tais pagamentos por já não poder utilizar os 

créditos do"plano, requerendo o cancelamento de tais cobranças. A 
parte reclamada, entretanto, declarou que o período. de alerição da 
fatura com vencimento Em 10.01.2005é de 13.11.2009 a 13.12. 2009 
e da faturá com vencimento em 10.02.2009 & de 13.12. 2009 à 
13.01.2009, também afirmou qué o pedido de portabilidade é é de. 

09.01.2009, de maneira que nessa data o consumidor aindá estava 

- obrigado ao Pagamento do ;planô Oi Controle, sendo, portanto, legitimas 

as eobrançãs. Questionada quando aes créditos, não sabe informar se | 

existem. Propôs o pagamento parcelado das faturas em aberto: sendo 

“uma entradá de R$ 152,03 (cento e cingilenta e dois reais e três centavos) 

“e o restante em até 7 (sete) parcelas no valor de R5 153,65 (tentó e 

eingienta e-tês reais e sessenta e cinco centavos), salisitando que tal 

simulação poderia ser refeita, a depender. da data efetiva da aceitação 

+ do acordo, A concilindora Patrícia Lopes Aragão que o-consumidor 

eletuasse Os pagamentos e que a empresa concedesse os créditos restantes” 

para um telefone móvel da Oi que 6 reclamame indigue, tendo, sido 

achado razoável a proposta por parte do consumidor. A parte reclamada 

solicitou remarcação: dé audiência, pará quê possá se pronunciar sobre a 

-sugestão feita pela conciliadóra. Diante de tais circunstâncias, o" Setor s 

de Conciliação considerou ser necessária a Tealização de nova audiência. 

Em nova audiência, realizada na data de 18.05.2009, novamente . 

compareceram as partes reclaimante e reclamada. A parte reclamante 

* novamente afirmou os termas pretéritôs da sessão passada e esperou 

uma resposta definitiva por parte-da empresa. A parte reclamada, , 

entreiantó, apenas“limitóu-se a afirmar: que mantém a apuração anterior, 

-propondo o pagamento parcelado da seguinte forma: uma entrada. de 

20% (vinte. por cento), totalizando o valor de R$ 151 56 (certo e 
cinquenta e um reais e einguenta eseis centavos), mais 5 (vinco) parcelas 

de R$ 128,28 (cento e vinte e um réãis e vinte eoito centavos). 

Informa aindã que o valor. total corresponde à R$ 712 52 (setecentos 

e doze reais e cinquema e dois centavos), sobre o qual incide 1% (hum 
por cento) de juros e 2% (dois por “cento) de multa, porém inadã 

mencionou sobre os créditos que o reclamante alega ter ou sobre a 

, o: 
  

  
proposta -da conciliadora. Nesse:mêmento,. o reclamante se manifestou 

do sentido de declarar-que não aceita efetuar os pagamentos porque o 

serviço já estava bloqueado “endo em vista o pedido de portabilidade, 

razão pela qual se achou desobrigado aos pagamentos, ressaltando que 
mesmo que efetue, os pagamentos não receberia os créditos-que êntende 

fazer jus, referentes ao Plano Empresa Controle. Tâmbém' ressaltou 

que tal plaho exige o pagamento antecipado de faturas, ou seja, para 

usufruir dos benefícios do plano, deveria pagar antecipadamente a 

quantia de R$ 250/00 (duzentos e. cinquenta reais), por fim destacou 
que em relação às mensalidades dos nieses de janeiro e fevereiro, houve 
aumento, passando o valor para R$ 359,80 (irezenios e cinquenta e 

“nove. Feais e djténta centavos) e R$ 352,72-(trezentos e cinquênta e 
dois reais e setenta é dois centavos) Apesar de 2 (duas) tentativas que 

visaram a composição amigável de acordo, este não foi firmado, 
É'o Relatório em sintése. * 
= DO DIREITO ” 1 Í 

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

CE, órgão integranté, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de, 
Proteção e Defesa do Consuinidor — SNDC, criado no âmbito das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 
com à fim precípuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual, de 

Proteção e Defesã do Consumidor, com competência, atribuições e 
atuação administrativa em toda a área do Estado do Cêarê, conferidas 
pela/Lei Estádual. Complementar 30, de '26 de julho. de 2002, com. 

previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8:078, de II dê 
Setembro de 1990 é 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 aplitaç sanções administrativas, 
Ab análisar-os autos do processo administrativo aqui formulado, se 
percebe ser mais um caso de problemas na prestação dos serviços 

relacionados às operadoras de telefonia móvel. Preliminarmente, 

cumpre ressaltar que o' reclamante goza de côndição privilégiada de 
consumidor; é, portanto, faz juz á á suas prerrogativas (proteção. wáxima) 

quânto todo tipo de operação tida'como “duvidosa, logo; mais especial « 

e diferenciado deverá ser o seu, tratantento, segundo « estabelece o art. 4º, 
inciso I do CDC: a . 

Art. 4º À Política Nacional das-Relações de Consumo tem por 
objetivo- o aténdimento das necessidades dos consumidores, E) 

respeito àssua dignidade, saúde'& 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: 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercádo de consumo: + 
  

  
ra u. . “1 .,. A n « ” 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece. Antônio* 

Herman V. Benjaniin ao prefaciar o livro de Paulo. Valério Dal Pai 
Moraes: aaa - : 
“O princípio da vulnerabilidade. representa a peça fundamental 

no mosaico jurídico que denominanios 'Direito do Consuinidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de 

toda: a Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (...) À 
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, Pulo Valério Dal Pai. Cóiligo de defesa do 

consumidor: o princípio da vulnerabilidade: no. contrato, na 

publicidade, nas demais práticas comerciais; + Porto Alegre: 
Síntese, 1995. 
Da mesma forma, a operadora de telefonia não “observou um direito 

básico que torna fundamentá] a fruição e régulação do serviço de 

telecomunicações, desde o mais"simples até o mais complexo. Segundo 
a Lei 8.078/90, o quesito proteção ampla é'pressuposto de validade de 
qualquér.relação quê beneficie. consumidor e fornecedor, à medida de 

suas prestações. Degcorre de principio basilar; no casa, 9 princípio da 

boa-fé objetiva na relação de consumo, o qual rege 9 momento pré-. 
contratual (início da óferta). Seguindo tal taciocirito, torna-se implícito 

que bem antes do momento da efetiva contratação do serviço deve-se 

ter.em menie que qualquer aplicação de méiado comercial coercitivo 

ou utilização. «le prática abusiva deverá ger védada e será estendido o 
direito de proteção, 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 contratante, litigar diretamente” contra tal fato, já que” 

fere o requisito de veracidade”, intrínseco numa relação de cónsumo. 

Consequentementê, “tais silgações. estão imbuidas de altas doses de 

insegurança. jurídica -e insatisfação generalizada, ainda mais no tocante 
ro EN ' r E 
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aos serviços de telefonia, cuja fruição muitas vezes se dã de forma 

aleatória e sem qualquer tipo de seguiança. Ao ter se valido de conduta , 
abiúsiva durante O transcorrer do processo.administrativo, a 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 abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos é 

serviços, ” ) 

  

  

  

, Reforçando o argumento da boa-fé nas relações de consumo, o mestre 

Humberio Theodoro hiúior assevera: 
“A boa-fé objetiva não é outra coisa senão o velho princípio da 

lealdade contratual com nova róupagem. Assim pode-se dizer 

que a boa-fé como' princípio de comportamento contratual 

objetivo “não admite condutas que contrariem 9 mandamento 

“de agir. com lealdade e-correção, pois assiin.se estará a atingir 

a função scéial 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, restou carneterizada de forma incisiva a utilização de*prática 

abusiva, pois-a operadora de telefonia não oportunizou ao consumidor 
*a disposição dos créditos que mesmo teria direito em momento pretérito, 
e não o fez. Optou por limitar-sê a ressaltar a legalidade das cobranças, 
sem nada se manifestar sobre a proposta levantada pela conciliadora 
-deste órgão. Essa é uma das práticas abusivas contidas no rol do artigo 

39, conhecidas pela capacidade de cercear o: direito material do 

a 

consumidor-ou mesmo, viciar a autonomia da vontade da parte vulnerável, 
da Telação, ainda que muitas vezes de forma sutil e descompromissada 

ãos olhos desatentos da coletividade. Nesse. caso, a empresa reclamada 
infringiu o'art. 39, inciso V do CDC, ipsis litteris: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos + ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas; p . 
V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 

Interessante se faz tecer ajgumas considerações no caso sub oculi, uma 
vez que existem fortes elementos que tipificami a resporisábilidade da 
empresa de telefonia reclamada. Segundo o que foi apurado, .o reclamante 
requere a portabilidade dos acessos móveis para qutra empresa que não 

a reclamada, porém constatou que após o pedido 2 (duas) faturas 

chegaram em sua residência. Apesar de ter afirmando durante tedo, o 

processo que tais pagamentos não poderiam ser efetuados, dado quê 
não houve disponibilidade de créditos para 9 reclamante. * 
Denóta-se dos autos que z operadora de telefonia figurou como a maior 

responsável peijo infortúnio 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 acarretar 

em dano para o.consumidor. A empresa reclamada, aó invés de ter 

  

* tentado considerar os argumentos do consumidor e reconhecer sud” 
conduta errônea até aquele. memento, ainda assim optou por sustentar 

até o último momento da sessão conciliátória 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 

a gama de consumidores que deles esperam e dependem, logo, devem 

» obrigatoriamente dispor de entendimentos e posicionamentos que as , 

façam perceber que muitas vezes ocorrem erros protedimentais, 
sistêmicos ou mesmo humanos, fate notoriamente visível no presente 
contexto. Dessa forma, é extremamente oneroso para todo e qualquer 

consumidor a ser compelido, de forma antinatural, a arcar com'obrigação 

indevida quando se verificar qué o fórnecedor não atentóu para os 
limites de sua Tesponsabilidade na prestação do serviço. Não obstante; 

tal inobservância fomenta diariamente uma afronta aos principios da 

boa-fé e da transparência, basilares do ordenamento jurídico e 

principalmente, das relações de consumo: . 
Ademais, também pecou pelã infringência legal dos disposilivos 

normativos da Lei 8.078.90, já que não só desconsiderou a vulnerabilidade 
do consumidor de fórma desmedida, mas: também não zelouw pela 

manifestação do direito à ampla proteção e.por fim, incidiu em prática , 

abusiva. Tais práticas mfrativas foram consideradas gravas, já que em 

momento algum houve um respeito à normatização estabelecida pelo- 

legislador ordinário do CDC. 

Conforme se vê por parte da reclamada ao longo, do processo 

administrativo instaurado a todo tempo houve 2 prevalência de uma 
posturá esquiva e indiferente no tocante à Sua disponibilidade em, linnar 

entenidimento razoável acerca da situação e assim, atender o pleito, 

sem 'prejnizos para âmbas as partes, principalmente para Si: AO não 

atender a tentativa pacífica de resolução conciliatória, a fornecedora 

de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Detesa 

do Consumidor e não considerou sequer haver sido responsável pelos 

H 

Y oa   

j : “ a "os 

fatos que acarretaram no dano do consumidor. Diânte de tais 
considerações, não. pode o fornecedor de serviços. ignórar 

* aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e interesse social 

esculpidos pelo législador consumefista. 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 
do fornecedor de serviços quando for verificada falha na prestação do 
serviço, hipótese: confirmada pelo cáso concreto. Apesar de ciente de 

eventual sanção a ser aplicada, a operadora .de telefonia reclamada não 

quis assimilar os argumentos da consumidora ou mêsmo reconsiderar 

seu entendimento. Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito 
material da consumidora, logo, flagrante se réputa conduta infrativa 
contra as relações: de consumos. Deve a instituição bancária, 
notadamente, ser sancionada por conduta infrativa contra as relações 

de consumo. 

IH - 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. ' 
Dentre as condições atenuantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decretó, enumera-se: 1-- a ação do infiator não ter sido fundamental 

pará a consecução do fato; II - ser o infrator primário e, III- ter o 
infrator adotado às providências. pertinentes para minimizar ou de 

iimediato reparar os efeitos do ato lesivo. E 
Nô 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: T - ser 

o infrator reincidente; Il > ter o infrator, comprovadamente, cometido 
à prática infrativa para obter vantagens indevidas; II - trazer a prática ' 

infrativa consegiências danósas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar às 

providências para evitar ou mitigar suas consegiiências; V -.ter-o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar à prática infrativa dano coletive-ou ter 
caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocornido em detrimento 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VIII - 
dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - sér a conduta 

infrativa praticada apróveitando-se o infrator de grave crise econômica 

ou da condição cultural, social ou-econômica da vítimã, oú, ainda, por 

ocasião de calamidade. 

. Assim, áplica-se ao TELEMAR NORTE LESTE SA. às agravantes dos - 
incisos 1.e IV; senão,-vejâmos: conforme se constatou em análise neste 
ôrgão, tal reclamada já foi condenada por práticas infrativas às relações 

» de consumo; o consumidor entrou em contalo com à operadora para 

* comunicar o fato, e esta não teve a preocupação em solucionar o 

problema e nem nas possíveis: conseghências e prejuízos caso não fosse 

resolvido; . n j 

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 constmidores, a vantagem auferida com o ato infrativo € 

a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 

estabelecidos no párágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. , 
Assim, arbitramos, inicialmente, a multa em 500 (quinhentas). 

4» UFIRCES, levando em cônsideração as inúmeras situações 

repetitivas que se originam diariamente a esse respeito nos 
inúmeros órgãos de defesa do consumidor. | 

Contudo, levando êm consideração as duas agravantes aplicáveis ao 
+ caso € tendo em vista repercussão do dano causado a gama de 

consumidores que se reconhecem como vitimas destas práticas, a pena 

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. aos artigos: 4º, inciso 1, 

6º, inciso IV e 39, ineiso V'Ua Lei nº 8.078/90, com fulcro no que dispõe 

o nrt.56, inciso 1, c/c o art.57, $ único do CDC, co a súmula n.01 da 

JURDEGON. Informe ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade 

Fiscal de Referência do Ceará) corresponde a R$ 2,4257. 
Intime-se a demandada para, nos térmos do art. 41] da Lei 

Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 

no prozo de JO dins na CAIXS ECONÔMICA FEDERAL dgêncin ôLo 
- ALDEOTA, efe nº 23.291-8, OPERAÇÃO 096 ou'se desejar oferecer 

Recurso Administrativo dentro do prazo de JO fdez) dias. 

Tornando-se definitiva 'a desisão administrativa. inclua-se 6 nome da 
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» «à reclamante teve de deixar de contribuir com sua parcela mensal 
dinnte dó grupo, Tentou resolver de forma menos onerosa & resgatar os 
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. Decreto Federal. 2181/97, tendo, portanto, competência para dirimir z 
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empresa infratera no Cadastro de Reclamações Fundasiêntadas, com- 
publicação'no Diário da Justiça, cumprindo-se. às demais detêiminações 
contidas nós arts. 27, 34 e. seguintes da Lei Estaduál Complementar 30/, 
02. : , 

se seu valor na dívida ativa dó Estado do Ceará, para subsegiente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar 
30/2002. ' ' 

Cumpra-se o disposto 1 no artigo 44 da lei 8. (078/90 cominado com o 
artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 de à inarço de 1997) dando-se ciência 
do presehte feito aos demais órgãos de Defesã do Consumidor, inclusive 

mercado de consuimo: | 

  

Moraes: , - 

1 
[o 

.+ 

a , 

“objetivo o atendimento das, necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidâáde; saúde e. segurança, a proteção de seus 

interessês econômicos, à melhoria da sua. quilidade de vida, 

bem como a transparência e-harmoniá das, relações de consumo, 
Não sendo recolhido o valor de multa,no prezo “de trinta dias, í insereva- ad. atendidos os seguintes: princípios: 

I - Feconhecimento da. vulnerabilidade do: cônsumidor no. 

  

ca Acérca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece “Antônio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar | o livio de Paulo Valério Dal Pai 

“O principio dá yulnerabilidade representa 4 peça fundamental 
- o DPDC do Ministério da Justiça. ; os no mosaico jurídico quê denominamos Direito do Consumidor. 
Intimesse a infratora desta decisão administrativa: “c", |, É lícito até dizer que a vulnérabilidade é e ponto de partida de 
Úficie-se à reclamada! . . e vous 4 toda a Teoria Geral dessa, nova, disciplina jurídica (.) A 
Registré-se, Publique-se. Cumpra-se. o Co, ” compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 
Fortaleza, 23 de. fevereiro de 2010. . o +F conhecimento do Direito do consumidor'e para a aplicação da 
Antônio: Carlos Azevedo Costa, e l. , et, de qualquer lei, que se ponha 'a Falvaguardar o consumidor”. 

* Promotor de justiça = ' 
2 Promotoria-de Defesa do Consumidor", , 

a e + 1 - 

DECISA ADMINISTRATIVA ' Cs, - 
“Processo Administrativo. nº. 0109. 018: 9216 RO o 

Reclaniante: GERLANE SILVA PEREIRA. “u FR 
Reclamado: CONSÓRCIO. NACIONAL, EMBRACON LIDA. 

, V=DO RELATÓRIO ' 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sra. GERLANE, SILVA ” 
PEREIRA em face. do reclamado CONSÓRCIO NACIONAL 
EMBRACON LTDA. pelo/fato desta negar-se a.restituir o valor págo , 
durante 9 tempo de-sua contribuição enquanto associada. A reclamante É 

alega ter firmado contrato de adesão ao consórcio com à reclamada em, 

novembro. de 2002 com q propósito de' “adquirir posteriormente! uma 
«carta de. rédito. -Passadô algum tempo, epor razões. de ordem pessoal, 

- 
Sintese, 1999, 

«valores devidos, mas não logrou êxito. Desta feita, compareceu à este 
órgão. de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo.a restituição 
imediata dos valores pagos a título -de contribuição àquele tempo, 

Notificada regularmente, a reclamáda apresentou defesa escrita. (fls. 

22-25), atacando o: mérito da causa, ao alegar, que apesar de: ter sido. 
feita a exclusão da réclamante do grupo, o valor referente, ao pagamento” 

de suas parcelas -só pode ser devolvido ag final “do grupo. Pres 6º, inciso III do CDC: 
Em audiência realizada no dia 29.05.2005, .ds partes reclamaite-e 
reclamada compareceram a sessão: Q Teclamante reafi irmon 05 tgrmos 

. me 4 

da inicial, informando que já pagóu , determinado - -número de parcelas | e serviços, «com especificação: “Corr éta 

,para o grupo Embracon, o qual gira no valor. total de. 449,00 Gnil e 
quatrocentos e quarenta e nove reais), declara que o grupo já terminou 

' porém que a reclamada somente se dispôs a devolver o valor de R$ 
900,00 (novecentos, réais). A reclamada, por:sua: vez, apenas reiterou 

os termos da -defesa escrita” anexada aos dutos, informando que no valor 
asér “restituído estã a dedução contratual da cláusula penal, o conciliador 

“Emanuel José, Matias:Guerra fez uma análise ad contrato apresentado e 
«constatou haver'prática de bis in idem, uma vez que ao, fazer a leitura 
das cláusulas 42 e 42,1, a contratante é punida em 10% a 30% com tais 
cobranças tendó o mesmo fato gerados, que nô caso, Seria! a desistência E 

“do contrato, PR nr e. ' * | “publicidade, “práticas . 
. . Ha 

É o Relatório em síntese. , 4 . Poe 
' L 

os riscos que.apresentem. 
1 

comerciais ou 

ra 

Art.'6º São direitos. básicos do consumidor: Hi 
NI - à informação adequada e-clára sobre os diferentês produtos 

R 

MORAES, Paulo Valério, -Dal-Pai. Código “de defesa do 
consumidor: O princípio, da vulnerabilidade no contrato, na 
publicidade, nas demais práticas comerciais. Porto Alegre: 

t . 

Da mesmã forma, a empresa não observou um direito básico que toriia 
fundamental à formação. de todo é qualquer contrato; desde. o mais 

R simples até o mais compléxo. Segundo a Lei 8.078/90, o' quesito 
informação é pressuposto de validade de qualquer relação que beneficie ' 
consumidor e- fornecedor; ã medida de suas prestações. Decorre de 

princípio basilar, nó caso, o princípio da transparência, 6 qual rege o 
momento pré-contratual.'Ou seja, fica implícito que bem antes do 
“momento da efetiva contratação do serviço deve-se ter em mente que | 
qualquer informação sobre a natureza dáquele, coitéato que está por. ser 

, celebrado se configura como requisito essencial que traz segurança jurídica 
“às relações civis: Entende-se. é que nas ocasiões em que este, direito não & 

observado da forma como deveria, cabe ao, consumidor, ou seja, a parte” x 
contratante, litigar diretamente contra tal fato, já que Tere o requisito: - 
de veracidade intrínseco numa relação de consumo. Consequentemente, ! 
tais situações estão imbuídas de altas doses dé insegurança Jurídica” e 

, insatisfação generalizada, ginda mais no focante-aos contratos de adesão, 

cuja nalureza deve sempre serjobsérvada, sob risco dó contratante não: 
ser prejudicado em momênto posterior, Ao não-élucidar os termos 

exatos dos riscos em casos"de desistência; a gôntratada infringiu o art. 

1 

. quaritidade, 

Es 

+ 

oferta x ( 

caracteristicas, composiçio, qualidade” e preço, bem como sobre - 

Reforçando esse argumento; lecionam Clánidia Lima Marques, Antônio 

Herman V. Benjamin e.Bruno Miragem com maestria:: 

“Informação duranteçtoda a reláção de consumo, - na formação, for 
na execução: do contráto-e na cobrança de dividas: O direito E 

“informação assegurado, no art; SU, corresponde ao “dever de 

infoimar imposto pelo: CDC nos arts. 12,14,18-c 20, nos aris. 30 
“kb 31, nes arts. 46 e 54 ao fornecedor. Este ever de- prestar. 

informação não se restringe à fase pré- contratual; 
al 

“3,31,34,65,40; ,52)., mas incluio .dever de Anformar através do 

i 
é 

IL- DO .DIREITO . ” - “Cd contrato, de. informar durante o transcorrer, dar relação, t 

'O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. — DECON. 
CE, órgio integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Naciônil de 
Proteção e Defesa do Consimidor — SNDC, criado no âmbito das) 
Proinotorias de Justiça de Defesa“do' Consumidor'do- Estado do Ceará, 

com o fim precipud 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. Comiplemêntar 30, de 26 de jilho de 2002, icom 

com q! A 
“especialmente nó, momento da cobrança de dividas ainda mais”, 

em contratos cativos de loriga dirração(.. 3 

' * informal; é mais do, que, cumprir 

“Infor mação — é egopérar' e ter. cujdaro, com, 0 parceiro contr atual, . 

evitando os danos. morais e. agindo com Jealdadeç pois é o* 

“fornecedor que-detém ainfor mação) e bda fé”. (Comentários | 
ao Cóiligo de Defesa do Consumidor £ Cláudia Lima Marques; 

Antônio Herman Ve Benjamin, Bruno Miragem: — 2. ed, Ver, 

estes momentos. 

dever. Anexo de - 

, previsão. «nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de M de | atual, ce ampl. — São,Paulo: Editora Revista” dos Tr ibunais, 2006, ' 
“Sétembro de 1990'e Decreto Federal 2.181, de-1997, na forma do, . | Pág. 150)... +00 > é vo 

parágrafo único, do art. 56 do CDC, e.no-artx 18, parágrafo primeiro do. - “Após, não- ter informado en: momento epertuno “sobre, os: cfeitos do 

iiatéria e aplicar, sanções : administrativas, PO 

Analisando o conteúdo do “Contrato de Adesão ao Consórcio! "celebrado, 
entre” a reclamante e a eiripresa reclamáda, se verifica em seus traços 
um conteúdo eminentemente garantista para a contratada, que-no, caso 

corresponde a reclamáda. No entanto, a reclainarite, góza de' condição 

privileginda. de consumidora, e, portanto, faz juz á suas prerrogdtivas -—| Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos Su serv iços, dentre 
outras práticas abusivas: (proteção, máxima), segundo estabelece q art 4º; inciso 1 do CDC: 

Art. dº A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

. mem - q 4 , >   
. =. ' Po   

contraté, a reclamada também 5e valeu de prática. abusiva, constantes - 
“eprevistas. no ordendniento consumerista” qui devem ser. vedadas não s6,» 

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 e descompromissada, Nesse caso, a empresa, 

reclamada infringiu ». art. 39, inciso V do; €DC. ipsis litteris: . 
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Por fim, ao analisar o conteúdo do contrató de adesão, aqui focado, 
percebe-se « que de fato prevalece a figura do bis in idem.paro o 
contratante, no caso, a consumidoda: do léros artigos 42 e 42,1, 0, 

 teclamado : «estipula de forma clara queem casos de “desistência o. 
N * contratante Será penalizado. Num primeiro momento, determina que 

não é inserido no valor das restituições os valores referentes ao prêmio 
de seguro, deduzindo-se do valor liquido apurado a importância de 10% 

» (dez pór cento) a'titulo de-“prejuízo' causado ão grupo”. ”. Num segundo, 

momento, declara que a exclusão do consorciado caracteriza infração 
contratual. pelo inadimplemento das obrigações contraídas, concluindo 
quis a título 'de “prejuízo causado ao giupo”, será deduzido o percentual 
de 30% (trinta: por cento).sobre 9 “valor líquido a restituir, Nesse 

' momento, deu-sé a: infringencia ao artigo 51, inciso IV, o qual versã "que 

+ é vedado ao- “fornecedor de serviços estabelecer cláusulas que: . : ' 
, Art. 51. São nulas de pleno, direito, entrê dutras, as cláusulas 

contratuais, relativas no fornecimento de proilutos e serviços 
que: - ve r + , 

IV — estabeleçam obrigações. consideradas iníguas, abusivas, 

que cologuem o consumidor em desvantageni exagerada, ou 

sejnm, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. - 

O mestre, Humberto. Theodoro Júnior já anunciou seu entêndimento | 
nesse sentido: voar N . 

4 “É 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. ed. Ver, atual, e.ampl. — Rio de Janeiró: 

Editora Forense, 2009, pág. 17). . t 
Interessante sê faz tecer algumas considerações no, caso Sub. ocul, uma, 

vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade do” 

“+ fornecedor de serviços e: “Apesar da consumidora não só havêr solielindo 
em. momento pretérito a 'fua exclusão, imãs também explicado os motivos * 

- - (hipótese não-obrigatória) diante do grupo, este-se manifestou de fóriaa ” 
+ - negativa. à ptiori, por entender que constituiria infração contratual q 

pedido de desistência. Posteriormente, salientou que sun saída podéria . 
operar-se médiante o cumprimento das. cláusulas d2. é 42.1, ou seja, 
com o desconto do valor que seria restituído. Visivelmente, o “grupo, 

. exigiuuma vintagem excessiva, vantagem «essa indicada e -resguardada 

=» de forma “legal” no contrato de adesão, Verificou-se a incidência da 
“ ehamada prática abusiva, figura típica, que contrária a margem de 

- « autonômia e estabilidade econômica, do consumidor, “atuando como. 

uma. constrição ida liberdade. de escolha do lado vulnerável da relação 
consumerista, Não somente a prática abusiva, mas também 2(duas), 

cláusulas nulá de pleno direito, por constatar-se ali forte teor de 

desproporção de direitos-e deveres para a consumidora. Seguindo tal 
linha de raciocínio, é extremamente, oneroso para, todo e qualquer 

* consumidor a ser compelido, de' forma abusiva, a arcar Com ônus indevido 
quando se entender que o fórnecedor estipulou obrigações consideradas 

t4 —. desiguais, , r * 

A 18E observou por párte do reclamado, ao longo do processo 
administrativô, uma postura êsquiva e indiferente no tocante à sua 

« disponibilidade em firmar entehdiinento 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 detérminações do Código de Defesa 
do Consumidor. Diante de tais considerações, não pode o famecedor-de 

serviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 
. interesse social esculpidos pelo legislador consumerista: Apesar disso, 

em momento algum'o, fornecedor se dispás a devolver em sua totalidade, 
o valor questionado pela consumidora, Em sêde de defesa escrita; 

- * esclareceu que o valor"pagó durante o témpo de contribuição! séria 

* restiluido, porém somente após a extinção do grupo, afi mando que a 
consumidora tinha ciência de tal.realidade. Na audiência de conciliação, 

. somente reiterou. as argumentos apresentados” anteriormente ao declarar 

que o contrato previa a não-devolução integral do valor pago durante 

“a 'o tempo de: coniribuição, assumindo umã conduta eivada de abusividade. 

"* Pe seu mister salientar que este “Órgão de Proteção e Defesa deve 

- sempre pautar pelá-observância estrita do princípios elencados no CDe- 
Entretanto, a fornecedora mesmo lendo «ciência de eventual sanção a 

' ser aplicada, optou por não assimilar os argumentos acerca dó 
consumidor ot mesmo reconsiderar seu êntendimento. Constataram- 
se sérios vestígios de violação. ao direito material da consumidora, logo, ” 

Nagrante se repnta conduta infrativa contra as relações de consúmos. 
Sob tal ótica a empresa deve, notadamente, ser sancionada” por conduta 
infrativa contra: as relações de-consumo... : ' 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA. DO 

: CONSUMIDOR, sistema o qual pertence E estrutura” do DPDC 

  

  

— DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA” DO: 
. CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como 
FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado 

* que o pleito do consumidor fora legítimo e o fornecedor não. 

. atendeu suas expectativas de resolução conciliatória ao” longo N 

do procedimento administrativo. , o! 

“HI--DA DECISÃO" 
* De acordo com o Decreto 2. 181/97, para a a aplicação da penalidade; 

deverão “ser considerados os seguintes aspectos: as cireunstâncias 

atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do - 

art. 24 daquele decreio. ' . - 

Dentre as condições ; atentantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 
decreto, .enumerase; 1. - à ação do infrator não ter.sido fundamental nar 

para a consecução do fato; II -.ser o infrator primário e Tl- ter o 
infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou dé 
imediato réparar os efeitos do ato lesivo: - |; te a mo 

No caso, à inftatora não tem n' favor de st nenhuma atenuante, , 

Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto-em 
referência dispõe, no seurart, 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

  

“* o infrator reincidente; MT - ter o infrator, tomprovadamente, cometido 

à prática inftativa pará obter vantagens indevidas, III - trazer a prática 

infrativa consegiências danosás à saúde ou à segurança do consumidor, - 

IV - deixar o: infátor, tendo. conheciménto dorato lesivo, de: tômar às 
« providências para evitar ou mitigar suas consequências; V-tero infrator 

agido com dolo; VI - *ocasionãr 'a prática infrativá dano coletivo ou ter » 

. earáter Tepetitivo; VII - ter a prática-infrativã ocorrido em detrimento - 

- de menor de dezoitó'ou maior de sessenta anos ou dé pessoas poriadoras r 
de. deficiência física, mêntal, ou sensorial, interditadas-ou não; VIII - 
dissimular-se d natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave-crise econômica y 
ou da condição cultural, social atireconômica da vitima, ou, ainda, pór 

“oeasido/de calamidade. - é t 

Assim, aplica-se ao CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON.. o 
LTDA. as agravantes, 'dos incisos 1 e IV; sendo, 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! comunicár o fito, e esta não teve a 

preocupação “em solucionar o problema e. nem nas possíveis , 

consequências e prejúizos caso não fosse resolvido; N 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das- 

circunstâncias atenuantes, e agravantes, conforme dispõe,o artigo 28 
do mesmo. decreto, à gravidade da prática infrativa, extensão do dano. 
causado aos “consuniidores, a vaniagem 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, arbilramos, inicialmente, à multa em, 1400 (uil) UÚFIRCES, 
levando em conta E) tipo de conduta que deve se? combátida 

* concomitante com a não- -inserção de cláusulas- dessa natureza 
nos contratos, celebrados para ésse Tim. . 

Contudo, levando-ein' 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'3 (três). ” 

DIANTE DE “TODO O EXPOSTO, decido côminar sanção 
pecuniária ao CONSÓRCIO NACIONAL EMBRAÇON LTDA. 

ne valor de 3.000 (três mil) UFIRCES, por infração aos“artigos: áº, 

Ínciso 1, .6º, inciso JI, Art. .39, inciso V e SI, IV da Lei nº 8.078/90, o 
com fulcro no que dispõe o art.56, inciso 1, c/c 0 ar.57, $ único do . 

» CDC, ce a súmula n:0] da JURDECON. Infoimo ainda, que o valor 
atual da, UFIRGE (Unidade Fiscal de Referência do Conrad) corresponde Veto 

a R5.2, 4257. o! . =, 
g , PRA too 

Intime-se “a demandada “para, nos termos” do- art. 41 “da-Lei 

* Complementar nº 30iide 26 de julho de 2002, efetunr o recolhimentos 
no prazo de JÔ dias ng CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 
919- ALDEOTA, cen? 23.291-8, OPERAÇÃO 086 ou sé desejar aferecer 
Recurso Administrativo JO prazo de 10 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, cuniprindo-se as demais determinações + 

"contidas nos arts. 27. 34 e seguintes dá Lei Estadual Complementar 30/ - 
02... 1 - "q 

Não sêndo recolhido v valor de. multa no prazo de trinta dias, insere a- 

se seu valor na dívida ativa do Estado (ão Ceará, para subsequente 
. cobrança executivibaa forma do art. 29, da Lei 'Estaduál Complementar 
30/2002. . - “ ” 

* Cumpra-se o dispôsto no artigo 44 da 1ei.8.078/90 cominado com o 

xa 
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artigo 57 do Decréto.nº 2181 de 20" de março de 199, dando-se ciência 
do presente feitô aos demúis órgãos de Defesa dô Consumidor, inclusivé, 

o'DPDC do Ministério da Justiça. - . 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. 

.Oficie-sê à reclamada. r 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
. Fortaleza, 18 de fevereiro: de 2010; . 
Antônió: Carlos Azevedo Costa t 
Promotor de justiça , 

2º Promotoria de Defesa do Consumidor : , 

DECISÃO ADMINISTRATIVA , 
Processo Auministrativo nº. 0109;018,988-4 . 

"Reclamante: FRANCILETE VIANA GOMES 

Reclamados: BCP S.A : Va 
I- DO RELATÓRIO ' r 

Procedimento administrativo instaurado pela Sra. FRANCILETE 
- VIANA GOMES em face. dn reclamada BCP.S.A em decorrência do 

vício de qualidade nó serviço de internet móvel do gênero 3G.'A 
reclamante alega ter conirátado q serviço de internet móvel 36 da 
empresa reclamada, com velocidade. dé 250 (duzentos e cingiiênia) 
Kpbs, na data de 23,12,2009, “inelusive tendo adquirido o medem. pelo 
valor mensal de R$ 134,00 (cênto e trinta e quatro reais) conforme 
nota' fiscal anexada aos autos. Ao começar a utilizar-se do serviço, 
“deparou-se com a impossibilidade de fazê- lo, tendo posteriormente 

verificado: que seir desempenho bastante falho. Logo, entrou em contato 

com a empresa objetivando a solução do problema, porém-não logrou 
êxito. Desta feita, compareceu a este órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor requerendo a solução para o seu problemã, a saber; q 
Jestituição dos valores pagos indevidamente pelas faturas, pelo modem 

e pos fim, a rescisão contratual.sem qualquer tipo de ,Srius, " 
«Notificada regularmente, a reclamada não apresentou “defesa escrita ou 
mesmo, envio qualquer tipo de manifástação a este órgão. ar 

Durante audiência ocorrida em 01.06.2009, as partes reclamante e 
reclamada compareceram a 'sessão conciliatória. À reclamante reafirmou 
os termos da exordial, ao declarar que em 23.12, 2009 adquriu um 
modem pelo valor de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), conforme 

nota fiscal anexada, entretanto, o o serviço não fora prEstado, motivo 

pelo qual entróu em contato cóm a operadora para resolver seu 

próblema, não conseguindo fazê-l6, Novamente e dessa vez diante da 
empresa reclamada, a- reclamantte solicitou a restituição dos valores 

pagos de fórma indevida pelo serviço não prEstado, pelo modem, à 
cancelamento das cobranças em aberto 'e do contráto sem' incidência de 

ônus..A parte reclamada, através de seu representante, ÁSra: Ludimila 

B. B. Rodrigues, apresentou 'a proposta de cancelamerito “do côntrato 
sem ônus e também propôs o ajusta das"cobranças em aberto, Nesse 

momento, a reclamante declarou não aceitar referida, proposta, pois 

  

  

“ também exigiu a restituição do valor pago pelo modem e das 2(duas) * 

contas que pagou sem o serviço te sido prEstado. Apesar; de diversas” 

considerações com o objetivo de estimtilar a) Peordo, às partes ainda, 

“assim não O firmaram. . - . 

É. o Relatório em sintese, 3 , “ 

II = DO DIREITO , o r 
o Programa Estadual de Proteção e- Defesa do Consumidor -- DECON- 

CE, órgão intégrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema, Naciqnal de 

Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no âmbito das 

” Promotórias de ustiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

com o fim precipuo de coordenar a Política do Sisterira Estadual de 
Proteção e Defesa dj 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 Constibições, Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na fórma do 
parágrafo único-do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiço do 

Decreto, Federal 2181/97, tendo, portanto, competência para Sivimir a 

matéria e aplicar sanções adininistrativas. : ço 
O art. 4º inciso 1 dô CDC estabelece: ' 

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 melhária da sua-qualidade de vida, 
bem como a transparência e harmonia das relações dé consumo, 

atendidas as seguintes principios: o r 

1 - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 
+ da 

  
mercado de consumo; , RN 
Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Hermm V. Bénjamin ao prefaciar o livro de, Paulo Valério Dal Pai 

" 

no 

|? alternativamente e à sua éscolha: *   

Moraes: . a 

“OQ princípio da vulnerabilidade representa a peça Tandamental 

- no mosaico jurídico que denomixiamos Direito do Consumidor. 

É lícito até dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova disciplina: jurídica (...) A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 
“ conhecimento do Direito do consumidor e para.a aplicação da 
Jei, de qualquer lei, que se pónha à salvaguardar o consuinidor”, 

MORAES, Paulo Valério Dal Pai, Código de defesa do 
consumidor: o princípio da vilncrabilidade no “contrato, na 

publicidade, nas demais , práticas Comerciais. Porto Alegre: 
Síntese, 1999, , us , 

O: artigo 6º, ínciso III da. Lei 8,078/90 informa que: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

HI - a informação adequada e clara sobre os diferentes. produtos 
“e Serviços, com especificação veorreta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem. º 

Segundo a Lei 8.078/90, à quesito informação: é pressuposto de validade, 

de qualquer. relação que benéficie consumidor é fariecedor, à medida de 
* sias prestações. Decorre de princípio basilar, no caso, O princípio da, : 

transparência, o quál rege o momento pré-contratual, Ou seja, fica 
implicito que bem antes do mormenitó da efetiva” prestação de serviços . 

deve-se ter em mente que toda-e qualquer infonnação sobre sua fruição 
é requisito: essencial que traz segurança jurídicas relações civis; Entende- - 

se que has ocasiões em que, éste direito não é observado da forma como 
deveria, .cabe ao consumidor litigar diretamente contra tal fato, já que 
feie o requisito de veracidade intrínseco mujna relação de consumo. 
Conisequentemênte, essas ocasiões carreiam altas doses de insegurança 

jurídica e insatisfação gerieralizada, ainda mais no tocante aos contratos .. 

- dê adesão, 
Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman V. Benjamin e Bruno Miragem com maestria: ' 

“Informação dúrante toda a relação de consumo, na formação, 

na execução do contrato e na cobrança de dividas: O direito à 

informação assegurado no art. 6º,11, corresponde ao dever de 

informar imposto pelo CDC' nos arts: 12, id; 18 € 20, nos arts. 30 

e 31, nos: arts. 46 e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar 

informação não sé restringé à fase pré- contratual, da 

publicidade, práticas comérciais ou oferta". ( arts. 
3,31,34,65,40,52) + mas incluí o dever de informar através do 

contrato, de informar durante o transcorrer da relação, 

especialmente no momento da cobrança de dívida, aínda mais, 

em .contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

informar é mais do que cumprir com o dever anexo de 
informação — é cooperar e tér cuidado com o parceiro contratual, 

evitando ós-danos morais e agindo com lealdade( pois é o 

fornecedor que detém a informaçãoj”e boa-fé”. (Comentários 

io Código de Defesa do Consumidor Ê Cláudia Lima .Maiques, 

Antônio Herman Vi Benjamin; Bruno Miragem. — 2. ed. Ver., 

atuãl. e ampl, — São Paulq: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 
+ pÃg. 150). r " 

Outros direitos básicos não foram atendidos, a exemplo da proteção 

contra a publicidade enganosa em relação ao serviço ofertado ao lado 
da possibilidade de reparação de danos Jaru sensu. Tais direitos se inserem 
entre os básicos uma vez que'caso não sejam aplicados, "irágeis se 

tornam as pilastras que-sustentam a boafé e à transparência que devem 
imperar nas relações dé consuma, ou seja, ambos são garantias individuais, 
e valiosas de efetividade na proteção para a figura do consumidor, ir, 

verbis: , ' 
IV-a proteção contra a publicidade er enganosa e abusiva, métodos 

comerciais. coercitivos ou desleais, bem “como contra práticas é 

clâusulas abusivas ou impostas no o fornecimento de produtos e 
" Serviços; + : ' , 

VI — a, efetivã prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos. “ 

Atenta-se que àpós o serviço realizádo, o serviço começou a apresentar” 

problemas” em seu, desempenho, hipótese que caracteriza o artigo 20, O 

chimádo vicio de. qualidade na fruição db serviço: adquirido de boa-fé, - 

ipsis fitteriso ' , 
Art. 20, O fornecedor de serviços responde pelos vícios: de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumos ou lhes 

diminvam ó valor, ássim como por aqueles «decórrentes.da” 

disparidade com. as indicações constantes da oferta ou 

mensagem, publicitária, podendo o consumidor , exigir. 

  

  

I— a reexecução dos serviços, sem custo adicional. e quando - r E 
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cabível; Ú , 

IH — a restituição imediata da quantia paga, moneturiamente 

” atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

NI -- o abatimento proporcional do , 
A operadora de telefonia também .se valeu de prática abusiva, constantes 
previstas no ordenamento consumerista que dêvem ser vedadas não só 

pelo forte teor de abusividade que trazem em seu bojo, mas:também por 
relativizarem a autonoinia da vontade do consumidor, ainda que muitas 
vezes de forma sutil e descômpromissada. Nesse caso, a empresa 
reclamada infringiu o art. 39, inciso V do CDC, ipsis lítteris: 
Art. 39. É “vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: 

Y — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 

Também é de se perceber que. houve uma desatenção por parte da 

  

  

Feço. 

  

empresa em deixar claro os limités e têrmos exatos do contrato 
' 

celebrado: : 
Art. 46. Os contratos “que regulam as relações de consumo não 

bbrigarão o consilmidores, se não lhes for dada a oportunidade 
“de tomar-conhecimento prévio de sex conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forém redigidos ide modo"a dificultar 

a.compreensão de seu sentido e alcance. 
Interessante se faz tecer algumas considerações no caso sub ocufi, uma 

vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade do 
fornecedor de serviços. Segundo o que foi apurado a reclamante contrátou 

“o, serviço'de internet Banda larga-conhecido por 3G da empresa 
reclamada, de. maneira que no momento da oferta lhe foi garantido que 
a velocidade de 250 Kpbs seria suficiente para sua conexão ser bem 

sucedida, de maneira que para tanto comprou um modem no'valor de 
R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais). Contudo, ao tentar'acessar 6 
referido serviço e se conectar com a internet, observou que a velocidade 
não chegava ao limite contratado. Inconformada com tal fato procurou 

a empresa reclamada com o objetivo de cancelar o serviço e o fez, 

através dos contatos telefônicos por sucessivas vezes, porém, nunca 
conseguiu um atendimento que a permitisse concretizar seu intento. 

Exatamente por não tér conseguido cancelar o serviço defeituoso e. 
ofertado de forma enganesa, a reclamante continuou pagando pelo 
serviço, na expectativa de, posteriormente, ser resolvida sua situação, 

o que comprova não-só a sua boa-fé bem como o seu Estado de ânimo 

esperançoso, Em uma atitude de motivação, recorreu a este Douto 
órgão, para que fosse feita a notificação ã empresa, visando a sua 

manifestação de 'o encontro de verdades que proviria de tal momento. 
A reclamada não se pronunciou, não apresentou defesa eserita e somente 

na audiência propôs Venfica-se ser, dessa fonmna, 'mais um quadro de 

descaso no quesito qualidade quando em foco. um serviço de intemet 
móvel. O que se subtende de tal caso é. que q operadora, a6 ofertar 6 

serviço de forma atnpla e difusa no mercado, não atenta para explicar. 
os limites de seu deseripenho e pior, não informa que muitos trechos 

não são cobértos pela tecnologia ou simplesmente porque o tráfego de 
dados não ocorre da forma veiculada, fator preocupante para a 

prosperidade da manutenção do serviço. Também é imperioso ressaltar 
que tal tecnológia, ainda que ofereça relativa margem de uso pata 

determinados consumidores, não deveria estar disponibilizada no 

mercado de consumo, uma vez que muitos São os infortúnios que podem 

acometer aquele que faz uso de um serviço ainda em fase de estruturação, 

que se revela como uma incógnitd ardilosa ads olhos da coletividade 
desavisada e incaúta. Em inomento algum a consumidora pôde fazer 
uso do serviço de internet contratadó, apesar de tê-lo pigó durante 

algum tempo. Tais embaraços lem se repetido cotidianamente nos 

órgãos de proteção ao consumidor, e dia após dia as reclamações sobre , 

esse tipo de situação se acumtilam, fazendo-nes concluir que as empresas 
que prestam esse serviçó não têm refletido sobre sua conduta, a qual.na 

maioria dos casos é 
consumidores Titulares dos muitos serviços. É fato notórid'e sabido 
por todos que as grandes empresas, baseadas-na livre iniciativa e .no 

interesse econômico, são livrés para prestar qualquer sérviço que se 

reputar úteis as pessoas, porém tal interesse econômico não pode ser 
levado ao extremo e Começar a prevalecer de forma irracional, a 
exemplá de uma cobrança de serviço em que restou caracterizado de 

eivada de erros € indiferença com à gama de. 

maneira bastante visível a sua nãb-utilização por parte do consumidór. ; 

Com bise nisso, é extremamente onerosó para todo e qualquer 
consumidor vir a ser compelido, de. forma úntinatafal, a arcar com ônus 
indevido quando se entender que o fornecedor descumpriu sua parte ou 

ainda, eximiu-se de sua responsabilidade. Não obstante, tal exigência é 
uma afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, basilares do 
ordenamento jurídice principalmente, das relações de consumo. 

Observou-se por parte da empresa reclanada, to decorrer do processo 

admnistrativo instaurado, uma postura esquiva e indilerente no tocante 
. '   

à sua ja disponibilidade « em firmar Entendimento razoável acercálda situação 
e assim, atender o pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não 

atender a tentativa pácifica de resolução eoncilistória, a fornecedora - 
de serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor. Diante de tais. considerações, não pode o fomecedor de 
serviços ignorár aleatoriamente os dispósitivos de ordeni pública' e 
interesse social esculpidos pelo legislador cónsumerista. No entanto, 

em momento algum a fornecedora de serviços (empresa reclamada) se 
dispôs a devolver os valores referentes ao modem; ainda que sob foites 
insistências por parte da consumidora-vitima, Constataram-se sérios 
vestígios de violação ao direito material da consumidora, logo, flagrante 
se reputa conduta infrativa conira as relações de consumos: Apésar de 
cignte-de eventual sanção a ser aplicada, a empresa não quis assimilar os 

argumentos acerca do vício do serviço, ou mesmoy tentou reconsiderar 

seu entendimento. Deve, notadamente, .ser sancionada por conduta 

infrativa contra as rêlações de consumo. 
No SINDEC SISTEMA . NACIONAL DE, DEFESA . 

CONSUMIDOR, sistema 'o “qual pertence à. estrutura do DEDC 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. Qu seja, restou comprovado 

que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor não 
atendeu snas expectativas de resolução conciliatória ao longo 
do procedimento administrativo. 

HI - DA DECISÃO ' . ' 
De acordo com o Decreto 2.181/97, para a aplicação da penalidade, 
deverão ser considerados os seguintes aspectos: as circmistâncias 

* atenuantes e agravantes; e os antecedentes do dnfrator, nos termos do 

art. 24 Baquele 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 ow de 
imediato reparar os efeitos do ato lesivo, 
No caso, a infratora.não tem a favor de si nenhuma aténvante. 

Quantó às circunstâncias agravantes, nos. termos .o Decreto em 

teferência dispõe, no. seu art. 26, que se constituem agravantes: T - ser 

o infrator reincidente; H -'ter o infrator, comprovadamente, cometido 
“à prática infrativa para obter vantagens indevidas; IN - trazér-a'prática 

infrativa consequências danósas à saúde: ou à segurança do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

ptovidências para evitar ou mitigar suas consequências; V. - ter o infrator. 
Lad . . . - ER . - - e - =" 

agido com dólo; VI =: ocasionar-a prática inftativa dano coletivo ou têr 

cariter repetitivo; VII - teria 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 - sera conduta 

infrativa praticada aproveitando: sê o infrator de grave crise éconômica, 
ou-da condição culíural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por 

céastão de calamitade, “ 

Assim, aplica-se à BCP S.A as'ugravantes dos incisos 1 e 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 preócupação em solutionar o problema é nem 
nas possíveis consequências e prejuizo? caso nãó fosse resolvido. 

Para mensurar o quantum. levamos em consideração, além das 
circunsjâncias atenuantes é agravantes, conforme 'dispõe 0 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 dó árt. 57 da Lei no 8.078, de 1990, 
Assim, arbitramos, inicialmênte; a multa em 500 (quinhentos) 

HFIRCESs; levando em conta o tipo de cohdita que deve ser 
combatida por parte das emprêsas quê oferecem.e veiculam a 

tecnologia 3G de forma inapropriada € irresponsável, 

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 3,(três). ' 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 

pecuniária: à BCP; S.A no valor de 1500 mil e quinhentos) 
TFIRCES, por infração aos artigos: 4º, inciso 1, 6º, incisos II, IV,VI, 
"20.JE 35, inciso TI], 39, incisos! IV, Ve 46 da Leinº 8.078/90, com 

+ fulcro no que dispõe o art,56, inciso 1, &/c 0 art.57, 8 único do CDC, cf 
“ca súmula n.01 da JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da 
É) . ' 
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UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) omesponde a R$ 

2,4257. , 

Íntime-se à demandada para, nos térmos do ar. “4 da Tai 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
no prazo de 10 dias na CÁLXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 919 

> ALDEOTA, efe nº 23:29/-8, OPERAÇÃO 006 ou.5e desejar q oferecer: 
Rêcurso Administrativo no prazo de.10 tdez) diás.. 

" Tornando- -se definitiva a decisão administrativa: ifclua- se o nome da 

empresa, infratora mo Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário: da Justiça, cumpritdo- se as demais delerminações 

« contidas -nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Compleméniar' 307 
02, ta 

  

  

” Não sendo recolhido 6 valor dé multa no prazo de trinta dias, inscreva- 
se seu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subseguente 

cobrança executiva, na formado art. 29, da Lei Estadual-Complementar * 
30/2002,* “4 

. Cusapra-se o disposto no artigo d4 da lei 8.078/90 cominado com o 
artigo 57 do Decreto nº 218] de 20 de inarço de 1997, dando-se ciência 

do presente feito aos demais órgãos de Defesa do-Consumidor, inclusive 
o DPDC do Ministério da Justiça: . y - 
Intime-se a infratora desta decisão administrativa. - ' 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, ", ” . ' 
Fortaleza, 22 de fevereiro de 2010. º . - 

Antônio Carlos. Azevedo Costa 

Prómotor de justiça ' 

  

2º Promotoria de Defesa do Consumidor di 

DECISÃO ADMINISTRATIVA vo 
Processo Administrativo nº, 0109.015.275:% ' 

. Reclâmante: ANDREA ARAÚJO COELHO |. à E 
* Reclamado: SJ ADMINISTRAÇÃO “DE IMÓVEIS LTDA. 
I- DO RELATÓRIO - 

Procedimento administrativo instaurado pelo: Srã. ANDREA ARAÚJO 

COELHO em face da reclamada SJ ADMINISTRAÇÃO. DE 

IMÓVEIS LTDA. com'6 propósito de cancelamento de cláusula 

contratual que entende sér abusiva. A reclamante alega ter contratado t 

os serviços da reclamada para alugar uni imóvel de sua- propriedade, 

porém com ó passar do teinpo observou determinados fatos quesa 
fizeram questionar a natureza do contrato, dada arproporção dos' seus 
prejuizos. Posteriormente, tentou resolver de forma menos onerosa 

com a reclamada, mas não logrou êxito. Desta feita, comiparecgu a este 

“órgão dé Proteção e Defesa do Consumidor" requerendo aisolnção para 

o seu problema, a saber: a nulidade dá cláusula 4º do contrato bem cômo 

o repasse correio dos valores devidos pela imobiliária, acrescidos: de 

Juros e correção monetária ' e por-fim, a rescisão contratual sem qualquer 

ônus. . 

Noiificada regularmente, a"reclamada apresentou defêsa escrita (fis. 
22-26), atacando o mérito da causa ao declarár quê 9 contrato oi] 

celebrado através da manifestação volitiva de ambas as partes e, sem 
qualquer vício que tome inviável à sua aceitação. Também ressaltou que 

a reclâmanite tinhã ciência da natureza de * “não-garantido” que.o contrato. 

* tinha, modalidade em que, segundo a reclamada, a proprietária do imóvel 

só recebe o valor referente ao aluguel cao o, inquilino efetivamente 

  

e 

” 

efetus os pagamentos correspondentes. AS final, . pede é arquivamento. |, 

da presente reclamação por enteúder que inexiste amparo fátito e” 

jurídico que a torne pertinente. + 

Em aúdiência designada para o dia 04.07.2009, as partes reclamante. e 

reclamada compareceram. A parte reclamaite compategeu e reafimon 

os temos dá exordial, informando- que cotrratou o serviço da Teclamada 

paraque. esta intermediasse a locação de um imóvel de sua propriedade 
em junho de “2008; reclaghando. que somente em outubro de 20080, 
imóvel fói locado. Novamente. e dessa vez diante-da reclamada, a 

autora “questionou a: elávisula 4 do contrato, a quak estabelece que a SJ - 

terá direitoiao valor equivalente a 10% do “valor da. taxa condominial e 

do IPTU, uma vez que tais valores são Pagôs. diretamente ao inquilino. 

Assim, pleiteou a rescisão contratual sem a incidência de quaisquer 

ônus. A reclamada, após eutender os termos da reclamante, apresentou 

- defesa escrita com os argumentos já conhecidos, e declarou, atiavés de' 

seu representante, a preposta Cynara Gomes. “Catunda, ques a empresa = 

não se opõe a rescindir o contrato, abrindo mão da notificação prévia 

de 60 (sessenta) dias, desde que a consumidora continue com o contrato, 

firmadá com a atual inquitixi do imável. A consumidora não aceitou tal 
condição, logo, as partes não firmgram acordo. ' 

Não houve manifestação posterior da reclamada nos autos. ei « 

É-o Relatório em sibtese, ' 

- TE- DO DIREITO - . .   

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

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sisteria Nacional de 

Proteção e Defesa do Consumidór - SNDG,; criado no âmbito das 
Promotoriás de. Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do: Ceará, 

com o fim precipuo de coordenar a Política do Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do: Cônsitmidor, 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 Consfiuições Federal e Estadual, Lei '8:078, de 11 de 
Setembro de 1990 é Decreto Federal 2.181, de 1997, ná Forma dó 
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 6 conteúdo do “Contrato de Administração de Imóveis” 
celebrado entre a reclamante e a empresa reclamada, se verifica em 

seus traços um conteúdo eminentemente. garântista: para a contratada, | 
que no“casó corresponde a reclamada: No entantg, a reclamante, goza, 

dé condição, privilegiada de consumidora, e, portanto, faz jtz, á suas 

prerrogativas (proteção miximá), seguindo estabelece o art. 4º, inciso 1, 

do CDC: : p . 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, [o 

“ respeito à sua dignidaile, saúde e: segurançã, a proteção de seus ' 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vidá, 
bem como a transparência e haimonia das relações de consumo, 

atendidos os-seguintes princípios: mor 
1 - reconhecimento da -vulnerábilidade do consumidor no 
  

- mercado de consumo; ' “ 

  

Acerca da-consideração dá vulnerabilidade nos esclarece Antônio 
Herman V. Benjaminvao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: . 
“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundaniental 

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 (1) A 
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 0 consumidor”. 

MORAES, Pauló Valério Dal» Pai. Código de defesa do 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na, 

"publicidade, nas. demais práticas: Comerciais. Porto Alegre: 

Síntese, 1999, - . 

Da mesma! forma, a empresa não observou um direito básico que toma 
“fundamental a formação de todo e qualquer contrato, desde o mais 

simples até o mais complexo. Segundo a Lei 8.078/90, o: quesito 
inforinação é pressuposto de validade de qualquer relação que beneficie 
consumidor e fornecedor, à medida de suas prestações. Decore de. 

“ princípio basilar, no “£aso, O princípio da transparência,.o qual rege o., 
-memento pré-contratual. Ou seja, fica implícito quê: bém arites do 

mômento da efetiva contratação do serviço deve-se ter em mente gue 

qualquer informação sobre a natureza daquele contrato: que está a se 

originar configura-se como requisito essencial que traz segurança jurídica = 

ás relações civis. Entende-se que.nas ocasiões em que este direito-não é 

observado da forma como deveria, cabe ao cónsuniidor, ou seja, a parte 
contratante, litigar diretamente contra tal fito, já que fere 6 requisito 
de veracidade intrínseco numa relação de consumo,” Consegueniémente, 
tais situações estão imbuidas de altas doses de insegurança jurídica e 
insatisfação, beneralizada, ainda mais no tocante aos contratos aqui 

discusidos. Ao não elucidar os termos exatos da natureza aleatória do 

contrato para a contratante, a contratada infringiu o am, &, inciso 1 
do CDC: 
Art. 6º São direitos básicos do-consumidor: o 

II. a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
  

  

  

e serviçõs. com especificação correta de: quantidade, 

características; composição, qualidade e preço, bem como sobre 

OS Vistos que apresentem.. 

Reforçando esse arguménto, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 

Heimian V. Benjamin e Brno Mitagém. com maestria: , 
“iformação. 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,ITI, corresponde ao dever de- 

informar imposto pelo.CDG nos aíts. 12,14,18 e 20, nos arts. 30: 

1. 2 31; nos'arts, 46 e 54 aô fornecedor, Este devêi de prestar, 

informação. não se restringe” à fase pré- contratual, da 

publicidade, práticas comerciais óu oférta ( arts: 

3,31, 34, 65 540,52) + + mas inclui o Jever de informar “através do 

contrato, de informar durante o transcorrer da relação, 

, + 
Ed Ê . 
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especialmente no momento da cobrança de dívida, ainda:mais 
em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos i Ú 
informar é mais do qué cumprir com o dever anexo de 
informação — é cooperár e ter cuidado como parceiro contratual, 

evitando os danos morais € agindo com lealdade( pois é o 

fornecedor que. detém a informação) e boa-fé”. (Comentários 

ao, Código de Defesa do Consuinidor / Cláudia Lima Marques, 

Antônio Herman Y. Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed. Ver, 

atual. e ampl. — São Paulo: Editorá Revista dos Tribunais, 2006, 

pág. 150), 1 * 
Após não Ler informado em momento oportuno sobre os- eféitos do. 

contrato, à 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 ém seu bojo-mas também por 

telativizarem a autonomia da vontade do consumidor, ainda que muitas 
vezes de forma sutil e descompromissada. Nesse caso, à empresa 

reclamada infringiu o art. 39, inciso V do CDC, ipsis lirteris: 

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

V.— exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 

Contudo, o ponto crucial da demaníia ainda não foi focado; a natireza 

abusiva da-cláusula 4º (quarta) do Contrato. firmado entre consumidora 
é fornecedora. A cláusula supracitada estabelece que “Pelos serviços 

préstados a PROPRIETÁRIA a ADMINISTRADORA fará juz a 
dez por cento sobre os valores dos alugueres, ônus de” 

impontualidade, recebidos, e todos, às encargos locaticios 

previstos há cláusula OUTROS ENCARGOS dos respectivos, 

contratos de locação, de responsabilidade do LOCATÁRIO tais 

como Imposto Predial e Territórial Urbano (IPTU), Taxa de 

Incêndio, Despesas de Condomínio” A referida transerição é de 

suma importância para a- análise do pleito. A partir do môómento em que 

a reclamada toma para si vântagem proveniente de “serviços prEstados”, 
está incidindo em conduta indevida. Tal cláusula, é, sim, dotada de forte 

abusividade uma vez que alberga a possibilidade da reclamada de » 
beneficiar-se de valores pagos a título de Taxa de Condôminio e de- 
IPTU. Isso, porque a primeira configura-se cómo obrigação proptêr 

rem, portanto, indissociável da coisa e a segunda é uma obrigação 

tributária municipal, cuja Titularidade diz respeito 'somerite a figura da 

reclamante (proprietária do imóvel). Mesmo após a leitura da 
contestação da reclamada, a ofensa ao direito material da reclamante 
restou caracterizada já que a referida cláusula restringe de forma 

desproporcional o direito da reclamante e confere vantagens indevidas 

a empresa reclamada, de maneira que fez;o contrato celebrado tornar- 
se desvantajóso para a parte ecomicamente mais frágil, a saber, à 

consumidora. Tipificou, portanto, à hipótese prevista no artigo “51, 

inciso TV; 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais, Aelativas ao fornecimento de produtos e serviços 

quer * 

IV — estabelecam obrigações consideradas iniquas, abusivas, 
que coloquem q consumidor em desvantagem exagérada, ou 

sejam, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. E 

O mestre Humberto Theodoro Júnior já anunciou seu entendimento 

nesse sentido: « 
“E evidente que dentro-da proteção constitucional dedicado aos” 

consumidores há de figurãr, obrigatoriamente, o poder de 

revisão judicial dos contratos perhiciosos à parte frágil da 
relação de consumo”. (Direitos do Consumidor / -Humbexto 

Theodoro Túnior. 6, ed. Ver, atual. e ampl. — Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2009, pág. 17). 
Com base nisso, É extremamente oneroso pára todo e qualquer 

consumidor a ser compelido, de forma abusiva, a arcar com “ônus 

excessivo e indevido quando se entender que o fornecedor se utilizou de 
elânsulas e práticas abusivas durante o contrato. Não obstante, a conduta 
da empresa"fomentou uma afronta aos princípios da boa-fé e da- 
transparência, basilares dó ordenamento jurídico e principalmente, das 
relações de consumo. 

Observou-se. por parté da Teclamada, ao longo do processo 

administrativo, uma postura esquiva e indiferente no tocante à sua 

disponibilidade em firmiar'entendimento razoável acerca da Situação e 

assim, atender o pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não , 

atender a tentativaspacífica de resolução conciliatória, à fornecedora 
de serviços descumprin visivelmente determinações do Código de Defesa 

do Consumidor. Em sede de defesa escrita, limitou-se a declarar que o 
contrato foi celebrado sem vícios e com a manifestação das partes bem 

  

  

  

como reafirmou que a reclamante detinha ciência da modalfdade aleatória A q a 
de não-garantido do contrato, 'e por isso mesmo, não pode invocar .o + não p   

desconhecimento após a assinatura de referido instrumento. Mais à 

frente, ria sessão conciliatória, àpenas reiterou os termos da contestação 
e declarou que a rescisão contratual poderia operar-se mediante a 

continuação do contrato da reclamante com a atual inquilina do imóvel, 
proposta não aceita pela reclamante. Diante de tais considerações, não 

pode-a empresa reclamada ignorar aleatoriamente os dispositivos de 

ordem pública: e interesse sócial esculpidos pelo legislador consumerista * 
ou aindá, invocar 95 preceitos de direito cívil para justificar a legalidade 

de seus atos, especialmente quando :3e entender que cs mesmos foram 

pautados pela súperioridade do interesse econômico, afastando-se assim 

da, boa-fé objetiva que devéria'ter prevalecido. Apesat de ciehte de 

eventual sanção a ser aplicada, a empresa não quis assimilar os 

"- argumentos da reclamanté ou mesmo reconsiderar seu posiciônantento. 
Constataram-se sérios vestígios de violação aú direito material da 
congúmidora, logo, flagrante se réputd conduta infrativa, contrá às 
relações de consumos. Deve, notadamênte, ser sancionada por. conduta 

imfrativa grave 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 agrávantés; e os antecedentes do infiator, hos termos do 
art. 24 daquele decreto. ' 
Denire as condições atenuantes, nos termos do Aít. 25 deste mesmo 

decreto, enumera-se: 1 - a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do tato; II - ser o infrator primário é NI- 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 fafor de si nenhuma atenuante. 

Quante 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'obler vantagens indevidas; JII -.trazer a prática 
infrativã consequências danosas à saúde ou-à segurança do consumidor; 
“IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as, 

providências para evitar oi mitigar suas consegiiências; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 

caráter repetitivo; VII -“ter à prática infrativa ecorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou.maicr de sessenta anos ou de pessoas portâdoras 

“de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas, ou não; VIII - 

dissimular-se a nalureza ilícita do ato'cu 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 

ocasião de calaniidade. 
Assim, aplici-se à SJ] ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LIDA. as 

. agravantes dos incisos Ie IV, senão, vejamos: conforme se constatou 

em análisê neste órgão, 1a! reclamada já foi condênada por práticas. 
infrativas às relações de consumo: o consumidor entrou em contato, 

'com à operadora para comunicar o fato, e esta não-tevé a preocupação 
êm solucionar o problema e nem .nás possíveis consequências e prejuízos 

caso não. Tosse 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 dano 

| causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e 
"a condição econômica do infrator, respeitados cs parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 
Assim, arbitramos, inicialmente, -a ihulta em 1000 (mil) UFIRCES, 

levando em conta o tipo de conduta que deve:ser combatida 

concomitante om a não-insérção de cláusulas dessa natureza 

nos contratos celebrados para. o fim de administração. 
Contudo, levandô em consideração ias duas agiavantes aplicáveis ao 

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

será multiplicada pór 3 (três). 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido cominar sanção 
pecuniária a SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. no valor 

de 3,000 (três mil) UFIRSCE, por infração aos artigos: 4º, inciso |, 
6º, inciso, HI, Art. 39, inciso Ve 51, inciso TV da Lei nº 8078/00, com 

fulcro no que dispõe, O art.56, inciso I,.c/e o art.57, & único do CDC, ef 

c a súmula n,0] da JURDECON. Ressalte- -se ainda, que o valor atual da 

UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) corresponde. a R$ 

244257. Voy 

Intime-se a dêmandada para, nos termos do art. 41] da Lei 

Complementar nº 30; de 26 de julho de 2002, efetuar o pecelimento 
no prazo de 19 dies na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência 919 

- ALDEOTA, c/c nº 23.291-8, OPERAÇÃO 906 ou se desejar oferecer 
  

  

  

Recurso Administrativo no prazo de 10 (de) dies. 

E E
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Tornando-se definitiva a decisão idministrativa, inclua-se-o nome da 
empresa infratora no. Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 

publicação no Diário da. Justiça, eumprindo-se as demais determiiiáções 
contidas nos arts. 27,34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30f 

02. * 

= Não sendo recolhido -o valor de multa no prazo, dó trinta dias, inscreva- 
“se seu 'valor na dívida ativá do Estado do. Ceará, parê 'subsegiente 

cobrança” executiva, na formá-do ar. 29, da Lei Estadual Complementar 
30/2002. 

Cumpra-se O disposto 5 no artigo 44 da lei 8. 078/90 cominado com o 
- artigo 57-do Decreto nº 2181 de 20 de março.de: 1997, dindo-se, ciência - 
do presenté : feito aos demais órgãos de Defesa do Consumidor, inclusive 
o DPDC. do"Ministério da “Íistiça. ” 
Intime-se a infratora desta: decisão: administrativa. 

Lo Oficie-se à reclamada, E n os 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. o , " 
Fortaleza, 18 de fevereiro.de 2010." - , 

* Ahtônio Carlos Azevedo Costa 
Promotor de justiça | Toe 
2" Promatoria de Defesa do Consumidor rm r 

Fa 
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- 

. 

a 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
“Procéiso Administrativo nº. 0109.019.689-8', 
"Reclamante: GEZAEL FLOR DOS SANTOS 

Reclamadó: TELEMAR NORTE LESTE S.A: 
* [= DO RELATÓRIO 

Procedimento administrativo: instaurado pelo Sr. GEZAEL FLOR DOS 
(SANTOS, em face da empresa de telefonia TELEMAR NORTE LESTE » 
"SA pelo falo. desta negar-se a cancelar seu plano Oi sem a cobrança de 
multa. A reclamante alegou, inicialmente; ter côntratado o. serviço da 

reclamada através do pacote, Oi “Conta Total Profissional 1 L.através' dos 

acessos; 85 8833 0300, 85 8863 101 5 B884 1014 . Posteriormente, 
estobeleceu toniato com a. operadora para relatar o ocomido e résolver 
o probleria, Pô Pôrém entontrou óbices em sta pretensão. Desta feita,” 

compareceu a este órgão de Proteção e Defesa do-Consumidor requerendo 
a'solução para o seu próblema, a sabér: “o caficelamento do serviço, 

, logo, também do contrato sem a cobrança | de mblta' rescisória. 

Nolificada” regularmente, à a"reclamada aprésenitou “breves informações 

(1. 13), afirmando que censo o “enncelamento: .ocórra, gerará a cóbrança À 
autômática da multa. =, t 4 

.Em audiência designada para o dia 17.07. 2009, as partes reclamante. E 
reclamada compareceram a presente sessão cônciliatória,.A reclamante 
novamente reafirmou os termos da exordial, afirmando que contratou 

"o serviço através do-plano supracitado, açessos 25 8833 0300, 85 
8863 L0l4 e 85 2884 1014, porém «depois manifestou interesse em 
proceder: com o cancelamento, ocasião em que a operadora declarou E 

- Que” seria “cobrado a multa rescisório, A parte Teclamada, através de sua 

preposta, Ana Ledo Rabelo Barreira, apresentou carta de preposto, Sidefesa º 
escrita e se manifestou no sentido de confirmar.à cobrança da nulta” em 
casos “de cancelamento. Apesar de ter sido estimulado à acordo de 

, vontades entre as«paites; estas não firmaram acordo. ; 

É o Relatório em sintese. 
“H- DO DIREITO... í 

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consuráidor - DECON-. 
“+ CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacidnal de * 

Proteção“e Defesa do Consumidor — SNDC, criádo no: âmbitó das - 
Promototias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 

" “com o!finr” precípuo de coordenar a Política do Sistema Estadual, de 
Proteção e Defesa do Consumidor, com' competência, atribuições É 

atuação 2 administrativa ém toda a área“do, Estado do Ceará, conferidas 

“pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002). coni 
previsão nas Constiuições” Federal e Estaduál, Lei 8.078, de 11 'de. 

" Setembro. de 1990: E Decreto Federal 2. 181,,de 1997, na” forma do 
" parágrafo único do att. S6.do-CDC, e nô art, 18, parágrafo primeiro do. 

Decreto Federal 2]81/97; :tendo, portanto, competência para dirimir a 
* matéria e aplicar sanções administrativas, x 
“Ao onalisar os autos do processo administrativo aqui formulado, se 
percebe ser mais um eso de problemas na prestação dos serviços 

relacionados as operadoras de teléfonia móvel. Preliminármente, 

cumpre. fessaltar que a reclanânte goza de condição privilegiai a de: 
consumidora, €,- “portanto: faz j Juz à suas prerrogativas fproteção máxima) 

quanto todo tipo dé operação duvidosa logo mais especial e-diferênciado 
deverá ser o seu tratamento, segundo estabelece o art. 4º. inciso 1 do” 

CDC: : - 
Art 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por - 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumnidôres, "o 

p respeito! à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus” 
1 " 
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interesses econômicos,.a melhoria da “sua qualidade de: -vida, 

bem como q transparência ce “harmonia das. relações de consumo, 

atendidos as seguintes princípios:' 
I - reconhecimento da yulnerabilidade Alo consumidor no 

meréado de consumo; 

Aterta da consideração . da yilnerabilidide nos esclorecs. 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 denoitinamos Direito ilo 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 préssupósto para 0 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 .operadóta de telefonia não observou"um diréito “ 

básico” que torna fundâmental A fruição e regulação 'do serviço de 
telecômunicações, desde o mais simples até o mais complexo. Segundo 
a Lei 8. 078/90, “0 quesito- infoimação é pressuposto de válidade de ' 

“qualquer: relação quê beneficie consumidor e fometedor, à mêedida' de, 
“suas. prestações. Decórre de princípio “basilar, no caso, o princípio da” 

transparência, o qual Tege- -0 momento pré-contratual (início da oferta). 
“Seguindo tal raciocinio, torna-se implicito” que bem antes do momento 

da efetiva contratação do serviço deve- -sê ter em mente que qualquer 
informação sobre a"natureza daquele serviçõ que está sendo! contratado, 

(Se-confi igurando comó requisito êssencial que traz segurança jurídica às - 
“relações, civis, Entendê-se que nas ocasiões em que este direito não é 

obsérvado da formã como, deveria, cabe aô consumidor, ou. «sejas a parte 
contrafante, litigar diretamente. contra tal fato, já que fere ó, requisilo 

de veiacidade intrínseco núma relação de consumo. Consequentemente; 
“tais situações estão impuídas de altas: doses de.i insegurança jurídica e 
insatisfação generalizada, ainda mais no” tocante aos contratos de adesão, 
“cuja natureza deyé sempre ser observada, sob risco'do contratante não, 

ser prejudicado.em momento posterior. Aô, não estenderide forma mais, 
propagáda o direito de informação para a contratânto, a: gomtratada 

infringiu o art. 6º, intiso III do CDC:. 

Art. 6º São direitos básicos do constimidoré . 

  

3 , r ' 

a 2 
e ” 4 

  

e serviços, com especificação cotreta de. quantidade, - 

caracteristicas; composição ualidade e PeÇD; bem Conto sobre 
  

+ os riscos que apresentem. 

Reforçando esse argumento, lecionar Cláudia Lima Marques, “Antônio 
Herman V. Benjamin e Bruno'Mirágem com maestria: 
“Informação durante. toda à relação dê consumô, na formação, . 

na execução do contrato e na cobrança te dívidas: O direito à 

informação assegurado no art, 6º,IX, córresponde ao dever de 
informar imposto pelo CDC nos árts. 12,14,18.c 20, nos arts. 30 

.e 31, nos arts. d6 e Sf.ao fornecedor. Este dever de “prestar 
infofmação não .sé q restringe à “Tuse pré- contratual, da 

publicidade, “práticas comerciais ou oferta Co arts, 

3,31,34,65,40 552) , amastinclui o dever de informar. através do 

contrato, de informai, durante .o transcorrer da relação, 

especialmente no momento da cobrança de divida, ainda mais 
* efu contratos cativos: delonga -dur ação(.. 3 Nestes momentos- 

informar ê mais “do que cumprir com o dever anexo .de 

informação —: é cooperar, e ter cuidado com, o parceiro contratual, 

. evitando os danos morais e. agindo com lealdade( pois é o' 

forhecedor: que'detém a informação) e bon fé”, (Comentários 

  

Antônio Herman V: Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed. Ver, 
-“atusl. e ampl.” - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

“ pág. 150). ;* 

-Em momento Posterior, também se verificou que à operadora fez- 
propaganda enganosa sóbre-a possibilidade de cancelamento: sem multa. 

- Sutilmenie, parece ter usado!como justificativa para não: cancelar” ó 

sérviço sem ônus fato dp contrato ge Encontrãr dentro, do prazó de 
“vigência. Contudo, pecou pelá inobservância, pois quando ofertou tal 
sérviço em mêmento- pretérito, declarou qué o planopoderia ser 
esticelado sem a cobrança de qualquer valor título de rescisória, Sob tal 

- ótica, fica configurada á à hipótese do artigo 30, a saber: . - 
Art 30. Toda informação “ou publicidade, suficientemente 
précisa; veiculada” por qualquer meio de comunicação com 

relação A produtos e £ serviços oferecidos ou apr 'esentados, obri iga + 
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“contrato que vier à ser celebrado. E 
Por fim, restou caracterizada e de forma flagrante que a empresa de 
telefónia reclamadá recusou-se ào efetuar o cancelamento. do* plano 

. estipulado em' momento antérior, oferta que sempre fez 'parte do acordo 
“de vontades entre as partes da relnção de consumo. Tal àtitude revela 
uma “propaganda errônca e veiculada de forma ardilosa, com 0 próúsito 
de confundir a gama de consumidores qué contratam é serviço de boa- 
fs. Mesmo tendo sido veiculado: de forma ampla que em casos de 
cancelamento, não seria cobrada a multa, ainda assim a opgradora não . 

cumpriu o que se comprometeu «a fazer; logo infringiu o artigo 3, do. 

EDC, ipsis litteris: 

Ait. 37. É proibida toda “publicidade. enganosa ou abúsiva. , 

Interessante.se faz tecer algumas considerações no caso sub oculi, uma 
vez que existem fortes .elementos que tipificim a responsabilidade da 

empresa de telefónia reclamada.-Segundo oque foi apurado, a reciamânie 
optou per contratar o planó Oi Conta Profissional, 1, porém depois dé 
relativo periodo, tentou cancelá- lo, porém encontrou resistência por 

parte da própria empresa, 'a, qual, protelou 5 ao máximo 'o seu atendimento, 
e a fez.recorrer à tutela deste Douto órgão: For gutro lado, a operadora. 
de telefonia, opós ser notificada e apresentar em- sede de: defesa escrita . 

a sua versão dos fatos, “declinou pela possibilidade de cancelamento dó, 

plano mediante ô “pagamento 'da multa rescisório, já que o plano 

contratado ainda estáva-dento de sua vigência, À reclamante foi, 
 prsindicada por atitude-desleal e-prática abusiva, conforme se: confirmará 

"ao térinino., é 
“Inicialmente, observou- -se au operadora de- telefonia figurou, como a 

maior. responsável pelo” “infortúnio da consumidora, já que cabe a sua 
figura, dentre outros, o dever de oferecer um atendimento difergriciado 
em sifuações como essa, às quais já são tidas como corriqueiras, A 

empresa reclamada, ao hão disponibilizar nenhuma medida para fazer 
valer 6 direitovdo: caricelamento sem ônus do plano; assumiu, parcela de 
responsabilidade por não ter se mostrado solicita em momento tão 
necessário: Pelo contrário, em mômento. algum a fornecedora de serviços 
ofereceu qualquer alternativa favorável ao pleito da autora. É imperioso 
trazer à tona que cotidianamente tem se visto exagerado número de 

reclamações -contrã a operadora. nesse sentido, entretanto - conveniente 

ressaltar que cabe as grandes empresas 'sê empenharam em tentar 
oferecer opções menos dnerosas aos bolsos dos consumidores, como 
decorrência da aplicação da boa-fé objetiva que, deve i imperar nesse tipo 

e « 

de relação bilateral. Q papel das empresas também é o de fomentar a 
ordém econômica e estender os seus, serviços a gama de consumidores 
que deleés esperam é dependem, logo, devem obrigatoriamente “dispor de 

, entendimentos que sempre visem uma melhor relação pará com os seus 
consumidores. Não obstante, tal contexto fático fomenta diariamente 
uma afronta aos prinéípios da boa-fé e da transparência, basilares do 
ordenamento jurídico e principalmente, das relações de consumo. 

Ademais, também petou 'pela infringência legal dos disposilivos 

normativos- da Lei 8.078:90, já que não só-onerou de formã desmedida 

“a condição” do cónsumidor mas também, nãs zelou pelo repasse do 
direito à informação. Também incidin em publicidade enganosa sobre a 

possibilidade de ativar; determinando plano e desativá-lo sem o pagamento 

da multa, efetivada-ão momento ' em que cobrou pelo cancelamento do 
serviço. o to 

Côónforme .se vê por parte da “reclamada ao longo do prócesso, 
adhinistrativo. instâurado a todo tempo, houve a prevalência de uma 
póstura esquiva e indiferente nó tocante-a sua disponibilidade em firmar 
entendimento razoável acérta da situação é assim, atender o pleito, 

sem prejuizos para ambas. as partes, principalmente para si, Ao não 

atender a tentativa, pacífica de resolução conciliatéria, a fórnecedora 
de. serviços descumpriu visivelmente determinãções do Código de Defesa 
do' Consumidor e não considerou sequer haver sido responsável pelos 
fatos que acarretarain no dano do consumidor. Diante de tais 

+, considerações, não -pode ,o [ernevedor de serviçós, ignorar 

E) 

aleatoriamente 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 pringípios esculpidos, 

no microssistema cosumerista, a exemplo. daquele que reconhece a 
1 vulrierabilidade do consumidor e daquele que prima pela responsabilidade 

«do fornecedor de serviços: «quando. for veiificada conduia :abúsiva por 
parte da empresa, hipótese confirmada pelo caso concreto. Apesar de 
ciente de eventual sanção a ser aplicada, a operadora «e telefonia. 

reclamada não.quis -assitnilar 05 argumentos da consumidora ou mesmo 

reconsiderar seu entendimento. Constataram-se “sérios” vestígios de 

violação ao direito material da congumidora, logo, flagrânte se reputas 

conduta infrativa contra as, relações de consumos, Deve a, instituição 
bancária, nojadamente, ser saneionádn por conduta inftativa: Contra as” 

. a , 
1 

x   

relações: de consumo, (de maneira que, para à aplicação da penalidade 

deverão ser “atendidos os critérios legais especificos. 
HI — DA DECISÃO : y 

Dê acordo com q Decreto 2.181/97, paia a aplicação da penalidade, 
, deverão ser considerados os seguintes «aspectos: as circunstâncias, 

“ atenuantes e agravantes; £.08 antetedentés do infrator, nos termos do 

«Cart 2Ã daquele decreto. o 
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; Ml - ser o infrator primário € Hl- ter o 
infrator adotádo as providências. pertinentes para minirnizar ou de 

. imediato reparar os: efeitos do jito lesivo. po 
No casó,a infratora. não tém a fator de si' menhuma alemuante, 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I-ser 

“o infrator, reincidente; 1 - ter O infrator, compróvadamente; Tometido 
a-prática infiativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a prática 

infíativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV deixar E) infritor, Tendo, conhecimento - do ato lesivó, “de tomarias 

providências para evitar ou mitigar suas consequências; V-ter o infrator 

agido com dole; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter 
. caráter repetitivo; VIE- ter a prática infraliva ocormido 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 háturéza iligita do ato ou atividade; IX - ser à conduta 

iifrativa praticada aproveitando-se ó infratór'de grave crise econômica 
ou. da condição cultúral, social! ou econômica da vitima, ou, ainda, pôr 

ocasião de calamidade. 
Assim, aplica-se ao TELEMAR NORTE LESTE S.A. as 1s agravantês dos. 

“incisos 1 é IV; senão, vejamos: conforme sé constatou em análise neste 

órgão, tal reclamada já foi condénida por práticas infrativas às.relações 
de consumo; o consumidor entrou em contato coma operadora para 

comunicar o"fato, e esta hão teve à preocupação em solucionar o. 
problema e nem nas possiveis consequências é prejuizos caso não fosse 

resolvido, . 

-- Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 
Sireunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe [o] artigo 28 

do mesmo decreto, a. gravidade da prática inffativa, à extensãordo dano 

4 
a 

y 
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n 

» 

“causádo aos consumidores, q vantagem auferida com o ato infrativô e - 
a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros-. 
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no E 0787 de 1990. 

Assim, arbitramos, inicialmente, à multa em 1.000 (mil) ÚFIRCES, 

- levando em consideração a publicidade errônea feita: em cima 

dos planos ofertados pela operadora de telefónia, a qual, na- 

maioria das vezes, acarreta em prejuizos « aà posteriori para os 
consimidores. Vo 

Contudo, levando em consideração as duas agravantes aplicáveis “ao” 

caso e tendo ém vista repereussão do dano causado a gama de à 
consumidores que se. reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena 

será multiplicada por”, '3 três). 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO; devidô coninar sarição 
pecuniária ã TELEMAR NÓRTE LESTE S.À no valor de 3.000 
(três mil) UFIRCES, pot infração aos artigos: 4º, inciso I, 6º, inciso 
II, 30 e 37 da Lei nº 8.078/90, com fulcro'no que dispõe o-art.56, 
inciso 1, cic o art.57, $i único do CDC, cc a. súmula n. 01 da JURDEÇON, 
informo ainda, que à valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscgl de] 
Referência do Céari)-corresponde.a R$ 2,4257, 
Intime-se a demandada para, nos termos do. drt, 141 da Lei- 

Complementar nº 30, de 26.de julho: de 2002, efetuar o recolhimento 
“no prazo de 10 dias na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 919 

=ALDEOTA, cfc nº 23, 291:8, OPERAÇÃO 986 ou se desejar aferecer 
Recurso Administrativo dentro do prozo de 10'fdez) dias... 

“ Tormândo-se definitiva a decisão. administrativa, inclua-se v nome da. 

- contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadúal Complementar 307 

02. 

« emipresa infratora no-Cadastro de Reclamações Fundamentndas, coin * 
| publicação no Diário da Justiça, cumprindo-se as demais determinações 

“+ 4 . . r “a a a . 
Não sendo recolhido à valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 

- Se seu valor nã divida aiiva do Estado do Ceará, para subsequente 

cobrança executiva, ná Torma. do art. 29. dy Lei Estadual Complementar 

30/2002, x r 

« Cumpra- se o dispostó no irigo A4 da lei 8.078/00 cominado com o: 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de 20 “de-março dg. 1997, dando-se ciência 

do presente feito-aos demais órgãos de Defesa do Consuinidor, inclusive 
o DPDC do” Ministério da Justiça. 

y'Intinie-se a infratora (desta decisão administrativa. 

Oficie- se à reclamada: 
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“Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 22 de fevereiro dé 2010. 
Antônio Carlos. Azevedo Costa 

” Promotor de justiçã - Ts 

2 Promotoria de Defesa do Consumidor- 

DECISÃO ADMINISTRATIVA o na 
Processo Administrativo nº. 0109.020,342-97" *.. V 
Reclamante: OLGA DE NORÕES CHAGAS -— Procuradora 

Habilitada: MARÍLIA CHAGAS FERNANDES AGUIAR 
Reclamado: BANCO SEMEAR S.À ' 
I=DO RELATÓRIO Node. 
Procedimento administrativo instaurado pelo Sra. OLGA DE, 
NORÕES CHAGAS, -répresentada por sua procurada e neta, Sra, 

  

  

MARÍLIA CHAGAS FERNANDES AGUIAR em. virtude, de contrato” e 

de. empréstimo fraudulento que fora feito em nome da reclamante 
através do BANCÓ SEMEAR :S.A.. A reclamânte, através da 

procuradora específica, alegou que necessitou realizar um contrato dé 
empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com o 

. objetivo de saldar súas dívidas. Nesta época,,a procuradora constinilda 
para assuntos financeiros da consumidora era a Sra, Elisângela Farias, 
Ribeiro, que também é nora da reclamante, de maneira que a operação 
foi realizada no. dia 21.08. 2008 eso depósito na conta corrente dá 
consumidora foi feito: conforme documentos probatórios: disponivéis 

no autos, apesar de nenhuim documento ter sido disponibilizado para a 
consumidora. -Pássado certo lapsô de tempo, a procuradora da 
consumidora observou que o desconto mensal reálizado no contracheque 
da reclamante, nd valor de R$ 2.500(dois mil é “quinheitos reais) estavam 
muito acima do valor reférente ao empréstimo solicitado, não 

condizendo com as taxas de juros aplicadas aos contratos de empréstimos ' 

consignados, Então a procuradora solicitou a eópia do contrato com o 

própósito de analisar à taxa de juro aplicada, detectou- -Se uma-forte 

suspeita de fraude na operação realizada, pois o 'valor do empréstimo. 

contratado; é de R$. 79.113 D2(setenta e. nove mil, cento e treze reais e 

“noventa e dois centavos), apesar de ter sido depositado na conta da 
Teclamante somente o valor de, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Não obstante, o- contrato. considerado Traudulento foi assinado pela 

" própria reclamante, a Sra. Olga de Norões Chagas, enquaito que o 

empréstimo verdadeiro finalizou-sé com a assinatura da Sra. Elisângela 

Farias Ribeiro (Titular do contrato), procuradora constituída da 

reclamante. naquele 'termpo. A procuradora da consumidora infórma ' que 

sua avó não poderia ter assinado tal contrato, tendo em vista ger 
portadora do mal: de Parkinson (doenta de cunho. -degenerativo) desde 

longo tempo, exatamente há cerca de 20 fvinte) anos, condição a qual 

impossibilita sua escrita e que a toma escrila e tremida, tendo inclusive 

laudó da Receita Federal comprovando tal fato Tentou resolver de 
forma menos onerosa com à reclamada, mas não logrôu êxito, Desta 

« feita, compárêceu a este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor 
requerendo a solução para o seu problema, a saber: a desconsideração do 
empréstimo fraudulento te da cédula 1117688), o Teajuste das parcelas 

cobradas -no contracheque para o valor correspondente ao. empréstimo 

de R$ 50.000,00 depositado em conta corrente & por fim, a devolução 
“dos valores cobrados, a úhais pelos descontos indevidos, desde o mês de * 

nóvembro de 2008, reajustado monetariamente. . 
Natificada regularmente, a reélamada apresentou breves inforinações 
(ls, 18-219), afirmando que iria «apresentar as cédulas de crédito 
requeridas ao mesmo tempo em que solicitou a marcada de audiência 

para que tais fatos sejam devidamente esclarecidos. ' 
Em audiência designada para d dia 18.05:2009, as partes reclumante e- 

reclamada compáãreceram a presente sessão conciliatória. A reclamânte, 

através de sua procuradorá constituída, reafininou os termgs de exordial 

ao afirmar em sinlese, gue sua avô foi vitimã de, fraude nã contratação 

“do empréstimo junto 26 banco reclamado, relatou que são muitos os 
pontos obscuros em tono dessa situação qué a fazem crer que honve tal 

fraude: 1º) 0 valor do empréstimo foi de R$ 50,000.00 (cinquenta! mil 

«Teais) e não de R$ 79.113,92 (setenta e nove mil reais. cento e tréze” 
reais e noventa e dois centavos), 2º) a pessoa-que assinou o contrato foi. 

“procurada e nora a Sra. Elisângela Farias Ribeiro e não a própria” 
reclamante: 3º) a tópia do contrato fraidado, acostada.aos antos, expõe 
uma falsificação de sua assinatura, silyação que não. poderia ocorrer. 
uma vez que desde 1988 não consegue escrever con, facilidade. pelo 
fato de ser acometida pelo mal] de Parkison: 4º) ATED recebida possui 
a data de 21,08.2008, enguantoo Contrato: fraudulento (cédula de nº" 

1117668) foi datada de 09.10.2009; aó final, reiterou seu pedido de 

desconsideração do empréstimo celebrado -de torna, ilicita, a devoltição ' 

dos valores descóniados indevidamente com a súbsegiente correção 

monetária desde: novembro de 2008 e a adequação dos reais valores. a, 
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« serem-cobrados de acordo com a iealidade do contrato firmado por suar 
procuradora,ja Sra. Elisângela Farias Ribeirô. A parte reclamada Banco 

Semear'S.A, através de seus representantes, .o preposto: Jefferson James 

Arrudi e a advogada Dra. Juliana Arruda Carneirô OAB-CE 19, 586, 

confirmou o teor da defesa escrita apresentada em audiência, trázento 

os Séguintes esclarecimentos; que no nome. da reclamante consta ter 
sido celebrado 2 (dois) contratos. de enipréstimos: o priméiro, no dia 

20.08/2008, no importe de R$ 74.604,00 (setenta e quatro mil e 
seiscêntos e quatro reais) dos quais o valor de R$ 24.604,00 (vinte e 
quatro mil e seiscentos e quatro reais) foi utilizado para à quitação de 
outros empréstimos contraídos em outras instituições bancárias, cédula 

de crédito bancário de nº 1029210: o segundo, que corresponde à cédula, 
de crédito bancário de úº 1117668, foi celebrado no-dia 09.10.2008 
com o objetivo de renegociar o contrato feito anteriormente, sendo 
creditado em nome da autora 6 importe de R$ à, 194.34 4 (quatro mil, 
cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) à título de . 
saldó entre contratos.. Ao término: da explanação, declaróu que 6 banco ” 
considera inexistir qualquer irregularidade nas operações, razão pela 

« qual solicitou o arquivamento da presente reckunação. Nesse momenio, . 

a consumidora, por intermédio da procuradora, discordón das alegações, 

reafirmando não reconhecer sãa fipmá em úenhum dos contratos 

apresentados, fundamento pelo qual buscará amparo na via judicial, 

tendo também,  Tequerido a continuação do presente procedimento . | 
administrativo: ém desfavor do banco reclamado. O conciliador João 

Batista Pereita Júnior considerou ser interessante registrar os dados da 

corretora que intermediou às supóstas celebrações contiatuais: Sri. 
Maria De Jesus; endereço profissional: Rua Liberato Barroso, Edificio, 

Triunfo, salã nº'206, Bairro: Centro, Fortaleza, nesta capital, 

É o Relatório em sintesê. . .r 

H- DO DIREITO: “a Ú ' 
- O Programa Estadual de Proteção e Defesã do Consumidor -- DECON- 

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do. Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa do Consumidor — SNDE, criado no! âmbito das, - 

Promotorias de' Justiça de Defesa do: Consumidor do Estado do Ceará, 
com 6 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. dé julho de 2002, com | 

previsão nas Constiuições Federal s 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 aplitár sanções administrativas. , 
AG analisar os áutos do processo administrativo aqui formulado, se" 
percebe ser mais um caso de problemas ha prestação dos serviços de 

contratação-liberação de crédito nas “operações referêntes a contratos * 
de empréstimos consignados. Inicialinente, cumpre ressaltar que, a- 

reclamante goza de condição privilegiada dê cónsumidora, e/ portaíito, 
faz juz à suas prerrogativas (proteção máxima) quanto a esse tipo de 

«operação, logo mais especial & diferenciado deverá ser o sêu tratamento, 

segundo estabelece o art. 4º, inciso 1 do CDC: 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o “atendimento das necessidades dos consuimidorês, q 

, Vespeito 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 as- relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: ' 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

  

[ 

  + 
mercâdo de consumo; 

  

Acerca da consideração da vulnetabilidade nos esclarece Aritônio 
Herman Y: Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai - 
Moraes; R . » 

“O. princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental 

no mogáico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 

É tícito. até dizer ques vulnerabilidade é à ponto de partida de 

“toda a Tebria Geral dessa nova disciplina jurídica (..) A + 

* compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direito do consâmidor eparata aplicação da” 

“lei, de qualquer lei, que. se ponha a salvaguardar 6 consumidor”, 

MORAES, Pauló Valério Dal] "Pai. Código de defesa do 

consumidor: o princípio da vblnerabilidade no contratos na 
publigidade, n nas demais práticas comerciais, Porto. Alegre: 

Síntese, 1999. ços a 

Da imésma forma, a instituição hancária: não observou um direito básico 

«que torna fundamental a formação de todo & qualquer côntrato, desde o 
. mais, simples até o mais complexo. Segundo ' a Lei 8.078/90, 0 quesito 

“informação & pressuposto de validade de qualquer relação que | beneficie
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consumidor e fornecedor, à medida-de suas prestações. Decorre de 
princípio basilar, no-caso, O princípio da transparência, o qual rege o 
momento pré-cóntratual. Ou seja, fica implícito que bem antes do 
momento -da efetiva contratação do serviço. deve- -se-ler em mente que 
qualquer informação sobre a natureza daquele Contrato que está por ser 
celebrado se configura como requisito essencial que traz segurança juridica 

ás relações civis. Entende-se que nas ocasiões em que este direito não é. 
óbservado da forma como deveria, cabe ao consumidor, ou seja, à parte 

contratante, litigar diretamente contratal fato, já que fere o requisito 
de verácidade intrinseco numa relação de consumo. Conseguentemente, 
tais situações estão imbuidas de altas doses de insegurança jurídica e 

'insatisfação generalizada, ainda mais no tocante aos contratos de adesão, 

cuja natureza deve Nempré ser observada, sob risco do contratante não 
ser prejudicádo em momenta posterior: Ao não, estender de forma mais 

propagada o direito de informação para a contratante, a contratada 

infringiu o art. 6º, inciso TI do CDC: , 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: " 

NI - a informação adequada e clara sebre os diferentes predutos 

e Servicos, com : especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preco, bem como sobre 

os riscos que apresentei. , - , 

Refétçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 
Heirian V. Benjamin e Bruno Miragem com maestria: 
“Informação durante toda a relação de consúmo, 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 é 20, nos arts. 30 

e 31, nos arts. 46 « 54 ao fornecedor, Este dever de prestar 

restringe à fase pré- contratual, da 

publicidade, práticas comerciais ou oferta ( arts. 

3,31,34,65,40,52) , inas inclui o" dever de informar através do 

contrato, de informar durante o transcorrer da relação, 

especialmente no momento da cobranta.de, dívida, ainda mais 

em contratos cativos de longa duração(...). Nestes momentos 

informar é mais do que cumprir com o devér anexo de 

informação — é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, 

evitando os danos morais e agindo com lealdadef pois ê o 

fornecedor que detém a informação) e boa —fé”. (Comentários 

ao Códigó 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. 150). o 
Em momento posterior, também se verificou que o banco não ofereceu 

O serviço com a segurança que deveria ser um dever iinperioso de sua 

parte, dado que diante da fragilidade de suá estrutura oil ainda, da fálta de 

aparato e assistência devida nesse tipo de contratação, uma consumidora 

idosa foi prejudicada: com a apropriação de seus dados por parte de 

terceiro de má-fé. (Sob tal ótica, fica configurada a hipótese do artigo 

14, à saber: 

Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos E prestação dos serviços 

bem como por informações insuficientes ouw inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 

Por fim, restou caracterizada e:de forma Fagrante que a instituição 

bancária reciamada tâmbém se. valeu de práticas abusivas, constantes 

-prévistas no ordenamento consumerista que devem ser vedadas não só 

pelo lerte teor de: “abúsividade que-trazem .em seu bojo, mas também por 

relativizarem a autonomia da vontade do consumidor, ainda que muitas 

vezes de forma sutil e descompromissada .aos olhos desatentos da 

coletividade. Estas mesmas práticas não só contrariam a margem de 
autonomia e estabilidade econômica do consumidor, mas também atuam 

como uma constrição da liberdade de escolha do lado vulnerável da 

relação consumerista. Nesse caso, a empresa reclamada inftingiu.o art. 
39, incisos IL, IV e V do CDC, ipsis litteris: o 

  

  

q Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

- 

outras práticas abusivas: 

Tl = recusar atendimento às demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas disponibilidades de estoque, c ainda, de 

conformidade com os: usos € costumes; 

IV -- prevalecer-se de fra norância do consumidora 

  

  

  

     
tendo em vista sua idade saúde, conhecimento ou condição 

social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços: 

V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, 
Interessante se faz tecer algumas considerações no-caso sub óculi, uma 
vez que existem fortes elementos que tipificam a responsabilidade da 

instifuição bancária reclamada. Segundo o que .foi apurádo, a 

' [or 
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-consúmidora, através' de. uma procuradora especifica e nora, a Sraí 

Elisângela Faria Ribeiro, para tratar de seus assunto financeiros, celebrou 

um contrato de empréstimo no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil - 

teais), o qual foi formalizado e depositado em conta cortente, conforme , 

documentação anexada e versão da procuradora atual e familiar, Sra. 

Marília Chagas Fernandes. Porém, sendo uma pessoa sem muito 

conhecimento dé causa acerca das operações de crédito, não observou 

o alto valor, “que estava sendo descontado em seu benefício, até que tal 

fato foi constatado pelos demais familiares. Posteriormente. e como 
medida preventiva, solicitou a cópia do contrato para comprovar que 

à aplicação dos juros estava sendo onerosa demais, principalmente . 

porque até onde entefidia o custo efetivo total da operação seria 3 
(três) vezes maior do que o empréstimo solicitado inicialmente. Após 
ter em mãos tal documento, percebeu que a Titular do contrato havia 

sido vitima de unia fraude, tendo em vista que o empréstimo qué ali 

constava trazia o valor de R$ 79.113.92 (setenta e nove mil, cento e 
treze reais e noventa e dois centavos) e ademais, constava também a 

assinatura da Sra. Ólga de Norões Chagas. Imediatamente, à procuradora 

da -consimidora questionou 'a credibilidade de tal operação ao mesmo 

tempo em que acusgu à priori tratar-se de fraude já qué a Titular do 

contrato nãó pode mais escrever, pois possui uma doença degenerativa 

popularmenté conhecida como “mal de Parkison”. Por outro lado, a 

instituição bancária, após ser notificada e apresentar em sede de, defesa 
escrita a sua versão dos fatos, se manifestou em audiência no sentido de 
que na verdade, haviam sido celebrados 2(dois) contratos, um no valor 

de R$ 74;604,00 (setenta! e quatro mil e seiscentos e quatro reais) que 

é identificada através da cédula de crédito de nº 1029210 e o outro, no 

valor de R$ 4,194:34 (quatro mil, cento é noventa e quatro reais 'e 
trinta e quatro centavos), identificada através da cédula. de crédito de nº 

1117668, referénte a um suposto refinanciamento. Em uma posição * 
negativa, conclui que não haveria qualquer irregularidade nas operações 

feitas. ' 

Parecé-nos, entretaito; que o banco foi o maior responsável pelo 

infórtúnio, da consumidora, já que cabe a sua figura, dentre otitros, o 

dever de firinar contratos de empréstimo com ' uma cautela e segurança 

rebuscadas. A instituição bancária, ao não disponibilizar. meios que evitem 
esse tipo de conduta, assume parcela de responsabilidade por não tomar 

uma atitude preventiva nesse sentido. Pelo contrário, em momento 

algum a'fornecedora tentou estabelecer um contrato prévio com a 
procuradora da consumidora para certificar-se de que tal operação 

. poderia de fato ser feita com a sua anuência, De seu mister trazer à tona 

que atualmente os falsificadores dispõe de uma série de. instrumentos 

. sofisticados e aparatos tecnológicos capazes das mais bem elaboradas 
“fraudes, principalmente no que tange a esse tipo de contratação 
proveniente de elevados valores. Gontudo, côm o papel dos bancos de 

+omentar a ordem econômica e éstender ós seus serviçós a gama de 

consuíidores que deles necessitam, estes devem obrigatoriamente. dispor 
-de meios eficazes capazes de dissuadir terceiros mal intencionados que 
tentem se apropriat desse tipo falha e levar vantagem sobre os 

consumidores inçautos. O quê restou caracterizado foi a Ifaude no 
contrato da Sra. Olga de Norões-Chagas, a qual mesmo tendo eléito uma 

procuradora para se resguardar, nada pôde fazer diante de uma siinulação 

tão bem árquitetada. Seguindo essa linha de raciocinio, é extremamente 

oneroso para todo e qualquer consumidor a ser compelido, de forma 
antifatural, a arcar. com ônus 'indevido quando se entender que a 

fornecedor não atentou para os limites de sua responsabilidade na 

prestação do serviço. Não obstante, tal contexto fático fomenta 

diariamente uma afronta aes*princípios da boa-fé e da transparência, 

'basilares do ordenamento jurídico e principalmente, das relações de 
consumo. My ' 

Observou-se por parie da rêclamáda, ao longo do processo adinimistrativo 

y instaurado, uma postura esquiva e indiferente no tocante à sua” 
dispónibilidade em fifmar. Entendimento razoável acerca da situação e 
assim, atender o pleito, sem prejuizos para ambas as partes, 

principalmente para si. Ac não atender a tenfátiva pavifica 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 em dano 

para a consumidora, Diante dê tais considerações, não pode o fornecedor 

de serviços igndrar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 

interesse social esculpidos: pelo legislador consumerista. Este Órgão de 
Proteção e Defesa deve sempre pautar pela éstritã observância dos 

principios esculpádos no imicrossistema cosumerista, a exemplo daquelê 

que reconhece a-vulnerabilidade do consumidor e daquele que prima 
pela responsabilidade do fornecedor de serviços huando for verificada 

falha na prestação do serv iço, hipótese conlirmada pelo caso concreto, 

Apesar de ciente de eventual sanção. a: ser aplicada. o banto reclaniado 

a 
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não quis assimilar os aigumentos da consiumidoéa o ou mesmo considerar 

seu entendimento. Constataram-se sérios vestígios de violação.ag direito 
material da consumidora, Jógo, flagrante sé reputá capduta infrativa 

contrá as relações de consumos, Deve à instituição- bançária, 
* notadamente, ser sancionada por conduta infrativa eqpira as retações 

.. 

“ 

as de consumo. ' 
mi - DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto 2.181/97, para a à aplicação da sberialidade, 
deverão ser considerados, Os Seguintes aspectos: as circunstâncias 

ateniantes“e apravates; 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:. 1 - “a ação do infrator dão ter sido fundamêntal 
para'a eorisecução do. fatô; 11 - ser o infrator primário e Ill- ter o 
infrator adotado” as providências pertinentes “para minimizar: ou de 
imédiato reparar os efeitos do ato lesivo. 

No caso, a infratóra hão tem a favor de si nenhuma atenuante, » 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos: termos o Detreto em 
-referência.dispõe, no-seu am, 26, que se” constituem agravantes: 1'- ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

â prática - infrativa para obter vantagens indevidas: HI - trazer a prática 

infrativa consegtiências, danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 
IV - deixar o infrator, “tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

. as 
; e! + 

+ 

[a - 

. providências para evitar ou mitigar suas consequências; V - ter O infrator 
“agido com dolo;.VI - densionar à prática infrátiva dano coletivo ou “ter 
caráter répetitivo; VII -“ter a prática infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos-cu de peszoas portadoras * 
de deficiência física, mental ou sensorial, “interditadas ou não; VIII -. 
dissimularise a naturéza ilícita do ato om. atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando- se o infrator dé grave érise econômica” -| 

e * ouda condição. cullural, social ou ecariômica, da vítima. ou, ainda, por .. |. 

ocasião de.calamidade. 

. Assim, aplica-se no BANCO SEMEAR Ss: Ar AS. s agravantos: dos inóisos 

le IV; senão, vejamos: conforme se constatou em análise neste ôrgão, 
tal reclamada já foi condenada por práticas: infralivas às relações. de 

confumo; º consumidor entroú em.contaio com a operádora” para . 

comunicar p fató; e esta não teve a preocupação em olucionar o - 

problema e nem.nas possíveis consequências e prejuízos Taso não fosse. 

resolvido; 4 

“Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além idas 

circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme dispõe o'artigo 28 .. 
“do Pi a gravidade da prática infrativa; a extensão do dano 

causado: abs consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e. 

a condição” "econômica do infrator; tespeitados os parâmetros - 
estabelecidos no parágrafo único do ari. .57 da, Le no 8.078, de 1990. 

Assim; arbitramos, inicialmente, a multa em 10. 000 (dez mil) 

UFIRCES, levando. ém conta a Talha na segurança | no ato da 

contratação de um empréstimo de tal magnitude bem como x 

coibição desse tipo “de situação lamentável. I 
.Contudo; levando ein consideração as duas agravantes aplicáveis ão” 
caso e tendo em vista repercussão: do' danó causado a fgima de. 

. consumidores: que. se reconhecem como vitimas dessas práticas, à pena: 
será multiplicada por '3 (três). , 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO,; decido cominar sanção 
pecuniária ao BANCO SEMEAR'S. A no valor de 30.000 ftíinta 

mil) UFIRCES, por, infração aos artigos: 4º, 'meiso 1,.6º, inciso. TI 14 

“e 39, incisos], |V e V dá Lei.nº 8.078/90, com, «fulero no-quê dispõe o - 

+=. 

+ 

- art.56, inciso 1, c/c 0 art.57, $ único do CDC; c/é à súmula n:01 ida 
JURDECON. Informo ainda, que o valor atital da UFIRCE (Unidade 
Fiscal de Referência do Ceará) corresponde-a R$ PA 4257. -. 

Intime-se.a demandada para, nos termos “do art. 41 dá” Lei 

. Complementar nº 30, de-26 de julho de 2002, efetuar o pecolhimênto : 

  

* - ÁALDEOTA, cfc nº 23.291-8, OPERAÇÃO 096 ou, se “desejár q, gferêcor + 
  

Recurso Administrativo dentro do prazo de 10tde;) dias, e 
  

: Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inelua-se o nome da 1) 
empresa infratora no Cadastro ' “de Reclashações» Fundamentados, com, 

Publicação.no Diário da Justiça, cumprinio-Sê as demais detétininações — 
contidas nos arts. 27, 34, E seguintes da Lei Estadual Compleméntar 30! 

, 02: 

“Não sendo recolhidá o valor de-imulta nó prazo de trinta “dias, inscrévi- 

se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, pará subsegiente 
Sobra e executiva, na forma do an. 29, dá Lei Éstadual - Complementar 

30/2002. E À : 
Cumpra-se o disposto. no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado, com 0", 

, artigo 57 do Decreto nº 2181 de 30 de março de 1997, dando-se ciência o 

do presente [eilo'aos, demais drgãos de Defesa do Consumidor, iielusive 

í 
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1” , 
o DÊDC do Ministério da Justiça. 
Intime-se arinfratora desta decisão administrativa: ' 

Oficie-se à reclamada. .' t to 

Registre-se. “Publique- -se: Cumpra-se, 
Fortaleza, 8 de fevereiro de 2010, 

«Antônio Carlos “Azevedo “Costa” 

Promotor de justiça echo 
2º Promotoria de Defesa do Corisumidor 

DÉCISÃO ADMINISTRATIVA - 

Processo Administrativo nº. 0109,020.822-7 

Reclamante: JOSÉ MARIA MATOS: DUARTE | 

Reclamado: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. 
I- DO RELATÓRIO - 

Procedimento administrativo instâurado pelo Sr. JOSÉ MARIA 
MATOS. DUARTE em face do retlamado CONSÓRCIO , 
NACIONAL HONDA LTDA. pelo fatordeste hegar-se a restituir 0'.- 

- valor pago durante o. tempo. de 'sua contribuição enquanto associado, O 

teclamante “alega ter.firmado contrato de, «adesão ao - consórcio com, a 

“reclamada em setembro dé 2009 com o; spropósito de adquirir 
Ê posteriormente uma carta de crédito. “Passado algum tempó, e por 
considerar que o reajuste das parcelas estava. cada: vez mais abusivo. o 
reclamante teve de deixar de contribuir com sua parcela mensal diante 
do grupo. Tentou fesolver de fôrma menos onerosa e'resgatár; os valores 
devidos, mas não logrou êxilo. Desta feita, compareceú a este órgão de 
Proteção e Defesa do Corisumidor requerendo a restituição imediata 4 
dos valores pagos a título de contribuição àquele tempo, "o É 
.Notificada regularmente, a reclamada apresentou defesa escrita (fls. 
08-15), atacando o. mérito da causa, ao  tessaltar a força obrigatória dos - 

contratos, declarando a impossibilidade de ser feita a- restituição do 

valor pago tendo em vista que, 1al atitude iria próvocar um abalo no. 

Fundo, Comum, lago inviável tal! solicitação. : PR 
Emyaudiência realizada no dia 14.07.2009, “as partes reclamante '€ - 
reclamada compareceram a sessão. O reclamante ratificou a sua 

retlamação inicial, pleiteando a restituição | do valor pago aô cónsórcio.. 

A parte reclamante, nitravés, de seu prepósto, o Sr. Alexandre Pâulo' de- 

Britô Saunders, juntou, atos “constitutivos, carta de preposto e procuração; 
sê manifestou no sentido “de informar que a oscilação no“valor pagó por 

parcela varia de acordo «om o-valor do bem, Foi dito ainda: que o valor 
pago pelo cônsumidor será, sim, restitiído, mas somente ao final do 
grupo. A reclamada também afirmou ave o-contrató foi célebrado: antes 

+ da vigência da Lei, 11.795. 2008. Apesar deter sido estimulado o acordo 

“ de vontades entre as partes, este não foi firmudo. , 

| É o Relatório em sintesé. . 

H-=:'DO DIREITO » 

“O Programa Estadual dê Píoteção e Defesa do Consumidor = “DECON- 
CE, órgão inlégrante, “Pelo Estado do "Ceará, do “Sistema, Nacional de 

Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado-no âmbito das, 
Promotorias de -Justiçã dé Defesa do Cânsumidor do Estado do Ceará, 
-com o fim precipão de coordenar a Política do- Sistema Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e 
“atuação administrativa em tóda a “área do Estado do Ceará, confetidas” 

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  Dêcreto" Federal 2.181, de 1997, na forma do” 

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

Decreto Federal 2181/97, “têndo; portinto! gompetência Para dirimir ar 
matéria e aplicar * sanções administrativas.» 
“Anilisando o conteúdo do “Contrato de Adesão Do Consórcio” celebrado | 
entre a reclamante e a emprêsa reclamada, se verifica-em seus traçós 
um conteúdo eminentemente garantista: pára a contratada, que no caso: 

corresponde a reclamada. No entanto; a Teclamante, goza de condição 

privilegiada de consumidora, e, portanto, faz juz à suas "prerrogativas . 
(proteção máxima), segundo “estabelêce o art. 4º, inciso Í do CDC; 

Art, 4º A'Política Nacional das Relações de Consimo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, d 
respeito'à sua dignidade, saúde « e segurança, a proteção “de seus 
“inter essês econômicos, amelheria da sua qualidade de vida, . 
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. bem como; tatr anspárência e harmonia: das relações de consumos, 

atendidos “ os” “seguintes” princípios: “ “ra 
d- reconhecimento . da' vulnerabilidade 

mercado de consumo: Poe 
Acerca da consideração da. vulnerábiidade- nos esclarece Antônio 

Herman A Benjamin dor prelaviar o liv ro.de Paulo Valério Dal Pai 
“Moraes: Pp 4 

| “Duprincípio da vulnêr abilid: de representa a peça "fundamental - 

- no mosaico Jur idico que denominamos. Direito do Consumidor. 

do consumidor no 
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É lícito àté dizer que a yulnerabilifade é .º ponto. de paítida de 
toda a: Teoria Geral dessa nova disciplina jurídica (..) A 

compreensão do princípio, assim, é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 
lei, de qualquer lei, que Se ponha a salvaguardar o consumidor”, 
MORAES,. Paulo Valério Dal Pai. Código de defesa do 
consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na 
publicidade, nas demais práticas cômerciais. Porto, Alegre: 

Sintese, 1999. 

- Da mesma forma, a empresa não observou um direito básico que torna” 
Fundamental a formação de todo e qualquer contrato, desde ó mais 
simples até o mais "complexo. Segundo-a Lei 8.078/90, 9 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 repe o 

momento pré-contratual. Ou seja, fica implícito que bém antes do 
momento da cfetiva contratação do serviço deve-se ter em mente” que 
qualquer informação sobre a nalureza daquele contrato que está por ser 

celebrado se configura cómo réquisito essencial que traz segurança jurídita 
às relações civis. . Entende-se que nas ocasiões em que este direito não é 

observado da forma comó 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. Consequentementé, 

tais situações estão imbuídas de altas doses de insegurança jurídica e 
insatisfação generalizada, dinda mais go tocânte aos contratos de adesão, ' 

cuja natureza deve sempré ser observada; sob risco do contratante não - 

ser prejudicado em momento posteriór. Ao não elucidar 05 termos 
exatos dos, riscos em-casos de desistência, a contratada infringiu o art. 

6º, inciso 1 do. CDC: ' Wo , 

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

NI - à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos |, 
e serviços, com êspecificação correta de quantidade, 

caracteristicas, Composição; qualidade. é Preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem, , tt 
Reforçando esse argumento, lecionam Cláudia Lima Marques, Antônio 

Herman V. Benjamin é Brurio. Miragem tom maestria: “| 
“Informação: durante toda .a relação “de consumo, na formação, | 

“ na execução do contrato e. na cobrança de dívidas: o direito à 

informifção assegurado no art. 6JII, corresponde ab déver de 
informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14, 18'e 20, nós arts, 30 

e 31, nos arts. 46 e 54 no fornecedor. Este dever de prestar 
informação não se restringe à fase pré- contratual, da 
publicidade, prúticas comerciais ou .ofertá n ( 

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 cooper: ar e ter cuidado: com o*parceiro contratual, 

evitando os danos morais e agindo «coni lealdade( pois é o 
fornecedor que detém a informação) e boa —fé”, (Comentários 

no Cúdigo de Defesa dó-Consemidôr / Cláudia Lima Marques, 
Antônio Hetman V. Benjamin, Bruno Miragém. — 2. ed. Ver, 
atual. e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

pág. 150). o - e ' 

Após não ter informado em momento oportuno sobre os efeitos do 

contrato, a reclamada também se valeu de prática abusiva, constantes, 
previstas no ordenamento cohsumerista que devem ser: vedadas não só" 
pelo forte. teor 'de abusividade quê trazem em seu bojo, porém também 

por relativizarem a autonomia da vontade dó consumidor, ainda que 
muitas vezes de- forma Sutil e descompromissada. Nesse caso, a empresa 
reclamada infringiu” o art 39, inciso V do CDC, ipsis, litteris; "a 
Art. 39, É, vedado (no fornecedor de Produtos Ou “serviços, dentre 

outras práticas abusivas: n po 
V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, 

Por fim, ao analisar o conteúdo do contráto de adesão àqui focado, 

percebe-se que de fato prevalece a desvantagem para o contratânte, no 

cáso, o consumidor, Ao ler a cliusula 13:4 (b), o reclamado estipula de 
forma clara que em casos de desistência o contratante será» penalizado. 

Pontua que do valor a,ser testituído, -será aplicado um percentral (não, 
indicado) de redução sobre o valor líquido a restituir, que seria referenté- 
à titulo de “prefixação dos danos caudados ao GURPO”, o, qual seria 

inversamente proporcional a participação do excluído ou desistente, 

  

cujo produto será creditado ao grupo . “Nesse momento, operou-se a, 

infringência ao artigos, iheiso IV,.o qual versa que é vedado ao 

fornecedor de serviços estabelecer cláusulas que: t 
«Art. 51. São nulas de pleio direito, entre outras, as cláusulas 

a t x " 
r - 

arts. 
3,31,34 165,40,52) , mas inclui 0 dever de informar : através do- 

, 

  

“Jeontratuais, relativas ao fornecimento de produtos e serviços” 

que: . q 

IV — estnbelecam óbrigações consideradas i iníquas, abusivas: . 

que coloquem o: consumidor. em desvantagem exagerada, ou + 

sejam, incompatíveis com q boa-fé .ou à equidade, 

D, mestre Humbékó “Theodoro Júnior Já anunciou seu entendimento- 

nesse sentido: = , . 

“É “evidente que deritro da proteção constitucional 'dedicado aos 
consumidores hã de figurar, obrigatoriamente, o poder de 

revisão. judicial"dos contratos perniciosos À parte frágil da 

relação de consumo”. (Direitos do Consumidor £ Humberto e 

Theodoro Júnior. 5. eu. Ver; atual. e ampl. — Rio de Janeiro; 

Éditora Forense, 2009, pág. 177“ ' 
Interessante, se faz-tecer algumas' “considerações no caso sub oculi; uma 
vez que existem Fortes elementos que tipificam a responsabilidade do 

, fornecedor de serviçós. Apesar do consumidor não só haver solicitado 
* em, momento pretérito a sua exelusão, -mas também explicado os motivos 

hipótese não-obrigatória) diante do grupo, este 3e manifestou de forma - 
negativa à priori, por entender que implicaria no prejuízo maior para 
todos os consorciados. Posteriormente; salientou que sua saída poderia 
se dar mediante a devolução do valor, mas salientou que. soriente ao 
término do grupo isso seria efetuado. Visivelmente, o grupo exigiu uma 
vantagem excessiva, vantagem essa indicada e resguardada dé forma 

“legal” no contrato de-adesão. Verifi icou-se a incidência da chamada — 
prática abusiva, figura típica que contraria a margem de autonomia e 

- estabilidade econômica do consumidor, atuando comô imã constrição* 
“ da liberdade de escolha do lado vulnerável da relação consumerista, Não 
, Somente à prática abusiva, mas também à inserção de cláusulas nula de 
“ pleno direito, por constatar-se àli forte teor dé desproporção de direitos 

1! & deveres para o “consumidor. Seguindo tal linha de raciocínio, é 

extremamente oneroso para todo e qualquer consumidor à ser compelido, 

de forma abusiva, a arcar com ônus indevido quando se entender que o! 

fórnecedor estipulou obrigações consideradas desiguais. 
“Se observou por 'párte do reclamado, ad longo do- processo” 
administrativo, uma pastura esquiva E indiferente no tocante à sua, 
disponibilidâde em firmar entendimento razoável acerca da situação e | 
assim, atender oº “pleito, sem prejuizos para ambas as partes. Ao não 
atender a tentativa pacífica de resolução. conciliatória, a forhecedora . 
de seiviços déscumprin visivelmente determinações do'Código-de Defesa + 
do Consumidor. Diante de tais Considerações, não pode o fomecedor de 
sérviços ignorar aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e 

interesse social esculpidos pelo legislador consumerista. Apesar disso, 

em momento algum e fornecedor se dispôs a devolver em sua totalidade * 

o valor questionado pelo consumidor. Eim sede de defesa - escrita, 
esclaréceu que o valor pago durante o tempo de contribuição seria — 
restituído, porém Somente após à extinção do grupo, afirmando que o 

consumidor. detinha ciência de tal realidade. Na gudiência de conciliação, 
somente reiterou os. argumentos apresentados anteriormente ao declarar 

que o contrato previa a não-devolução integral do valór pago durante 
| 9 tempo de contribuição, assumindo uma conduta civada de abusividade. 
“De seu mister salientar que este Órgão de Proteção e Defesa deve « 
sempre pautar pela observância esttita do princípios elencádos no CDC, . 

, à exemplo daquele que prima pela vulnerabilidade dó consumidor, 
Entretanto, a fornecedora mesmo têndo ciência de eventual sanção a 

ser apliqada, optou por não assimilar os argumentos acerca do E 
consumidor ou mesmo reconsiderar séu-entendiménio. Constataram- À 

  

, 

É) 

> se sérios vestígios de violação ao direito Material da consumidora, logo, 
flagrante se reputa conduta infrativa) coritra as relações de consumos, 

Sob tal ótica a emprésa deve, notadamente, ser “sancionada por coniduta 
infrativa contra as relações de consumo. a 
No SINDEC SISTEMA NACIONAL DE DEFESA, DO. 

CONSUMIDOR, sistenia o qtal pertence à estrutura do DPDC 
—1 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA - DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado 

que o pleito do consumidor fora legitimo é 9 fornecedor não 

“atendeu suas expectativas de resolução conciliatória ao longo 

do procedimento:administr ativo. a ; N 
HI -- DA DECISÃO . . 1 
De acordo com o Decreto .2, “181/97, para a aplicação “da penalidade. 

à deverão. ser considerados os seguintes aspectos: as cireunstátícias 

dienuantes e agravantes; € 

art. 24 daquele decreto. , 

Dentre as condições atenuantes, tios termos do AM 25 deste mesmo 

devreto, enumera-se: 1 -.a ação do infrator não ter sido fundamental, 

para a consgeução do fato; 1 - ser.o infrator primário e Wl- ter. o. 

infrator “adotado as providências pertinentes pata minimizar ou de . 

e. os antecedentes do “Mfrator, nos-termos do 

' “ - 
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imediato” Feparar os efeitos do ato lesivo. . ? , 
No caso, a infratora não item a favor de” si nenhuma aênnante. 4. 

Quanto: às eircunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em , 

referência dispõe, no seu art. 26, que se. constituem agravantes! I'- ser” 
o infrator, reincidente; IH -ter o infrator, comprovadamente, “cometido 
à prática infrativa para obter vantagens indevidas; [II - trazer 'a- prática 
infrativa- -conseglências danosas à Saúde ou à segurança do consumidor; 

TV. - deixar o infrator; tendo edAhecimento. dê ato-lesivo;'de- tornar as 

próvidênciais”] para evitar ou mitigar suas conseqliênciasí V-ter o infrator 

agido com dolo; VI - ocasionar a-prática, infrativa dano coletivo ou ter 

caráter repetitivo; VII - ter a prática ihfrativa ocomido em detrimento 
de menor-de dêzoitó ou maior de sessenta'anos ou de pessoas portadóras - 
de deficiência física, mental ou sensorial; interditadas ou não; VEIA 
dissigmular-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 

“ocásião de” calamidade. . 1 

“Assim, aplica-se ao CONSÓRCIO" NACIONAL" HONDA LIDA. às 

agravantes dos i incisos le IV; senão, vejamos: conforme se constalgu 

“em análise neste” ôrgão, “tal reclamado j já foi, coridenado. por práticas 
infrativas às relações de consumo; o consumidor” entrou. em contato» 
«com o grupo para cômunicar o fato, e esta nãó teve a preocupação ein 
solucionar o problema e nem nãs “possíveis. consequências é prejuizos 

- caso não fosse resolvido; - d 
, Para mensurar o quantum; levamos: eim. consideração, além das 
e circunstâncias atenvantes e agravantes, conforme dispõe, o artigo 28 

do mésmo decreto, a gravidade-da prática infrátivas a extensão do dano' 

a R 

' 

causado aos consumidores, a vantágem auferida comi o ato, infrativo e - 
a. condição econômica do infrator, respeitados; os Parâmetros “ 

n estabelecidas no patágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

a 

“ 

    

Assim, arbitrâmos, inicialmente, a multa, em 1000. Gui) UFIÍRCES; 
levando em cónta o tipo de conduta. que deve-ser combatida” 

concomitante com a não-inserção de “cláusulas dessa natureza 

nos contratos celebrados para esse fim, “ Ha 

Contudo, levando em consideração as duas dgravantes aplicáveis ao + 

caso é têndo em vista repércussão do dano causado a gama de 
*consimidores que se. reconhecem como vítimas «dessas práticas, a pena: 

será multiplicada por 3 (três).. 1 ep 
- DIANTE DE TODO. O EXPOSTO, decido cominar “sanção 

pecuniária ão CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. no 
valor de “3.000 (três mil) UFIRCES, por infração aos artigos: “ás, 

* jneiso 1,:6º, inciso II, 39, inciso V e 51, inciso IV da Lei nº 8, 078/90, 

com fuléro no quê dispõe o art.56, inciso, 1, «efe 0 art.57, $ único do 
CDC, cfc a súmula n.01 da JURDECON. Informo ainda! que o “valor 
atual dá UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará) eorresponde 
a R$ 2,4257. . . “is 
Intime- -se q demandada para, nos termas do art. 41: da Lei 
Complementar nº, 30, de 26 de julho de 2002, efettar o recolhimento ' 

no prazo. de 10 dias 4 na CAIXA ECONÔMICA 'F EDE. RÁL, “Agência 979. | 

to 906 ou ou se desejar oferecer 
si 4 

empresa infratorano Cadastro de” Reclamações -Fundamentádas, com 

“Torúando- -se definitiva a decisão “ndiiinistrátiv a, inclua-se q nomé da : 

publicação no Diário da Justiça, cuinprindo-se. as demais determinações R 
contidas nôs ars. 27,34 e seguintes da Lei Estadual CormlementariãO/ 
02.º ' 
Não sendo recolhido o valor de faulta no prazo “de trinta dias, inscreva- 

se seu'valôr na divida ativa do Estado do - "Ceará, para subsegiênte 

ea 

cobrança executiva, na formado art. 29, da Lei; Estadual Complementar: a 
30/2002. Ran too ", 
Cumpra-se o disposto ng artigo, 44 da lei'B. 078/90 “cominado com o 
artigo.57 do Decrefo 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. o re 

+ 
f Intime-se a.infratora desta- decisão jaminitiiva: Pr aos 

Rd 

Oficie-se à reclamada, RR Cê . . 
Registre-se. Publique-se” Cumpra-se. E mta V 

- Fonáleza, 22 de fevereiro de 201017“ “4 2 . ua 
Antônio. Carlos. Azevedo Costa E e r. 

” Promotor de. justiça, r r - . 
2" Promotoria de- Defesa lo Consuniidor Cas, 

- at 

"a . o 1 

  
- DECISÃO ADMINISTRATIVA Do, Ne 
Processo Administrativo FA nº. 0109-025.464-8 Id 

Reclamante: FRANCISCO FERREIRA LIMA ,: é a “ 

a Reclninado: TELEMAR NORTE LESTE S/A, ' T ra 

:.1-DO RELATÓRIO + no À .s 

a a CA o ta , = a 

A Pla 

v   

Tráta-se E presente procedimênto de reclaimação formulada por 

FRANCISCO FERREIRA LIMA côntra a TELEMAR NORTE LESTE A 
. SIA, 'ainhos- qualifi icados (fl. 02).no presente caderno” processual. pó a. 

“ Em síntese; “os fatos: “Reclamã da empresa em questão pelo fáto desta “À 

negar-se-a devolver o'valor dérR$ 78,65: (setenta e ; oito reais o “sessenta 1. 
e cinco centavos) pago de forma indevida. Alegou inicialmente possuir oo 
a Titularidade do plâno, OI CONTA: TOTAL LIGHT. através da linha de, *.., 
nº-85 3289 2074. que em fevereiro. de, 2009 tentou cancelá-lo, não - co 

* conseguindo” concretizar tal meta. Imediatamente, entrou em contato *+ 

com à reclamada para: cexplicar-o dcoírido e redver 0 dinheiro pago de A 
forma indevida conforme protócolo «de nº 85912307653, porém não , 
logrou.êxitó juntó da reclamada. Requer, portântos'a imediata Solução + 
pata o sen problema, a saber: a “devolução dos” valores. pagos de. forma Pg 
indevida.” , 

Notificada regularmente, * a reclamadá inicialmeénte não, contestou o! 

feito. , tro ..— 

e ' 

- Na audiência designada para. ordia 23. 1, 2009, ás partes reclaminteio Wo 
reclamada hovamente compareceram a! audiência de conciliação, O 

cónsumidor trouxe razões de sua irresignação, tendo como fundamento o” 
ES) fato de que não tem “recébido suas faturas mensais em. sua rêsidência 

novembro de 2008 e alegou ter sido vitima de clonagem j já que sua linha + 

foi- acopláda- um ácêsso, móvel, a uma 4v a tabô eua assinatura do é 
Velox; pedidos esses nunca solicitados: pelo Titular da linha 85 3285. 
3131. Infórmou que tais pedidos foramn' feitos pelos Srs. de nome, Edson" | 

“e Edmilsons os quais afirmou não conhecer. Declaron ainda quéentrou”  - , 
em contato com a empresa, ocasião em que foi informado de- que sua 
linha havia migrado paia o OICONTA' TOTAL e que.as faturas estariam 
sendo enviadas pará “endereço. desconhecido. Afirmou que recebeu”, 
cobranças no valor de R$ 130,43 (cento é trinta reais e quarenta e três * 

centavos) e R$ ios ,15 (cento e-tineo reais. e quinze centavos), ' a 
entretanto' por não utilizar (à télefóne.. entende não possuir”! débitos. “tros 
Também acrescentou que em “virtude da semelhança de seu número com à 
o mimero 08002853131 recebe, diversas Jigações por dia de' pessois .0t co 

; 7 pedindo informações sóbre os serviços da” Oi. Informóu que foi na sua '-, 

residência: um técnico dã operadora para 'verificar que não há computador 
en seu domicílio, fato que Comprova; que 1 não solicitou os serviços. 
ncopiados indevidanierite a sua linha. Deste “Rita, reiterou seu pedido: o * . - 

'cancelaménto das cóntas em aberto, dá, que nada deve à operadora'de e. 
“os 

"telefonia bem como um relitório | Cóntendo às” movimentações e” 

solicitações de sua linha desde à &poca (dos contécimentos, qual sejn, 
outubro de 2009. Aparte reclamada, Por: sua vez, solicitou remarcação +. 5 

+ de audiência téndo em vista que a” “apuração ainda não foi concluida. = 

Também informou que na próximã audiência trará um posicionamento 
definitivo acerca das faturas de novembro'de 2008 à abril de 2005 e que Ve 
trará também na próxima audiência as contas; dos ineses de seiembro, de + 

2008, dutubro “de 2008, aio de 2009, “junho 'de; 2009, julho de 2009, 

agosto de 2009 e setembro dé 2009, com 'ventimento, prorrogado, e 
. Também informou que na fatura de maio.de 2009 foi fito um reajuste , 

no valor de RS 105,15' (cento é cinco reais e quinze centavos): referente 
à ligações realizadas pela prEstadora' dê; código 21 e enviada vma segunda . 
via nó valortde RS 25,28 (vinte e cihço reais e vinte e “oito centavos) 14 

com vencimento: prorrogado para o dia 10/11/2009, Diahtê: de tais : 
Ednsiderações, à Setor 'de Conciliação entender ser cabivel a remarcação 

de audiência, . -- “4 2..." , 
Em nova audiência tealizadá no dia 27:11.2009, novamente comparecem 
feclamante e reclamada. A parte reclamada expôs suas informações: ta 
alega que o “acesso 3285 313] encontra-se liabititado no. Plano Falê. . 
230 Residencial, o “qual é apto à reálizar e. a receber ligações e que 

PR 

ER 

* contam débitos referentes ás Taturás de maio "de 2009, no valor de, RS 4 
130,45 (cento, e, “trinta Teais é quarênta e cinco centavos), junho de 
2069 no valor de R$ 61,29 (sessenta e um reais e vinte e nove tentavas) fº - 

“ àgósto de 2009, no valor de R$ 39,92 (trinta, e nove reais É noventa: c 
dois centavos), setembrô. de 2009 no valor de R$ 2,58 (dois reais e 

cinquenta. e.oito centavos), outubro, de 2009 no,v valor de R$,44; 50 O 
(quarenta e"quatro reais e cingfiênta centavos), e novembro de 200%:no . 

valor de R$ 113,90 Ceento” € treze reais, e noventa centavos) A ' ” 
r* reclamante, desse momento, contgstou os valores cobrados já que 

durante o Periodo de'maio a 23 de' outubro seu telefone fi egu bloquéado, Va 
Declara! que a emprêsa Jhé informou. «que sua linha fóra clonada, por isso, ' 

a própria Q4 bloqueou à linha do consumidor. O reclamante então paia” 

por fim a demanda sugeriu o cancelamento de todas as cobranças por-  - 
ventura existentes e indevidas & que a operadora conceda por 0]-(hum) . 

ano a bresiação de serviço de, telefone de forma- gratuita. Além disso, r 

É reitera o.pedido de histório. 'gas faturas detalhadas feito ailteriormente. “a 

.A reclâmada: détlara que os valores são devidos que não haverá Rae 

o 

«cancelamento das faturas, não apresentando proposta de solução pcs 

amigável para a demanda. . Apesar de anteiisas considerações etrocas de q 

E . Ge 
+ N r fe 4. é id . p $$ . 
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informações, as partes não o É mmaram acordo. 

É o relatório êm síntese. - 
1 WM- DO DIREITO, ! 

O arte 2º: capui, da Lei nº'8. 078, de 11. de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire on utiliza 
produto ou serviço como destinatário final"; É sob tal contexto legal 

quê as condutas infrativas apuradas a âmbito ministerial devem ser 

** observadas, a partir da condição de consumidor ao lado da presunção. de: 

* ) 

. . vulnerabilidade que este góza a nivel administrativo e'judicial, Deste 

feita, cabe analisar quais condutas infrativas que se reputaram cometidas. 
Muitos direitos básicos de consumidor não Joram vislumbrados no-caso, 
em questão, atente-se para os Seguintes: o 

IX -— a informação adequada e clara sobré.os diférerites produtos - 
“e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem; N o 

, IV -a pioteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como 'contia práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento dé produtos e 

serviçosjo Ê ' t - too 
VI - a efetiva prevenção e reparação de “danos P patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; - 

X — a adequada é eficaz prestação dos serviços públicos em, 
geral. No. . 

= Também se configurou a hipótese de caracterização do chamado vício 

*. de serviço, previsto no artigo 20, à saber: CAs : NA 
++ Art. 20. O fornecedor de sérviços responde pelos vícios de x, 

qualidade que os tornem impróprios no consimo ou lhes 
: diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes. da 
disparidade com as indicações constantes da oferta .ou 
meisagem publicitária, podendo. o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua: “escolha: - ' 
I-a reexecução dos sérviços, seni custo adicional e quando 

cabivel; 
U -a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

- H-o abatimento proporciónal do preço. ' 

Não obstante, o parágrafo ' único do artigo 42 também vem à lena, pois 
La reclamada procedeu com a cobrança-indevida, tampouco' se importou 
“ com o prejuízo do cónsunidor ao persistir com tal atitude, ipsis lirreris: 
Parágrafo único. O.consumidor cobrado em quantia indevida 

* feni direitó à repetição -do indébito, por valor igual ao dobró do 

que pagou em excesso, crescido de correção monetária & juros ' 

legais, "salvo, hipótese de engano justificável. N 
o caso sub examine, foi constatado que o consumidor foi notoriamente 

“lesado na materialidade de seu direito com a-atitide deveras negligente 
, da operadora de telefonia Oi, uma vez que após ter descoberto que 

existiam inúmeros serviços (serviço de intemét, Tv a Cabo, plano de: 
* celular) “cobrados! em seu nome, têntou ôbter esclarecimentos sobre 

como se, dera o ocotrido. A operadora de telefonia, após informar que 
os'erviçós estavam de. fato habilitados atrávés-de seu CPF e quê constava 

> 

1 vma solicitação. de migração.para o plano Oi Conta Total, Ao ser 

notificada por este órgão de Proteção é Defesa, prestou os 

esclarecimentos que julgou úteis do caso, os quais consistiram exi declarar 
que o telefone fixo encontra-se habilifado nô plano Fale 230 Residencial, q 

apto à realizar'e receber ligações ao mesmo tempo em que ressaltou quê 

asligações questionadas na fatura dos meses de maio de 2009 e junho de 

2009 foram realizadas utilizando o CSP (Código. de Seleção de”, 
PrEstadora) 21, portanto suspendendo as contas e submetendo à análise. 
Em sede de audiência, solicitou prazo para remarcação de audiência, 

alegando que a análise ainda não havia sido concluida. Na 2º (segunda) 
audiência, limitou-se a declarar: “que as contas eram devidas e que o 

R consumidor detinha'a obrigação de pigá-las conforme consumo 
específi co. À atitude da empresa de telefonia foi a menos acertada, pois 

“uma emprêsa que assume.o compromisso de prestar-o serviço de * 
telefonia, serviço esse de caráter! público é como tal' não suscetivel a 

- interrupção, incidiu em erro grave. Antes de mais nada, à empresa deve 

pautar por um procedimento que possa- assegurar um minimo de 

+ confiabilidade em" sua fruição, at£ mésmo porque faz parte do contexto | 
* de uma relação-de consumo ou. pelo menos, deveria fazer. Não observando 

! tal pressuposto. sua postura tôma-se questionável e seus atos, mais 
ainda. Ao não fazer uma análise aprofundada sobre o caso do 
“consumidor, a empresa não estendeu ao-mesmo o direito de ter uma 

prestação dg serviço seguro, Contexto, obrigacional que decorre das, 

X 

' 

obrigações do, prEstador de serviços, Verifica-se que.a partir da analise, "4 

do material, probatório, a empresa, de telefonia violou muitos direitos 
básicos, logo em seguida se caracterizou o vicio de qualidade de” seu   

4 serviço e por último, incidiu com a cobrança: indevida, cobrança essa de 

natureza errônea e que se derivou de falha (segurança) na prestação do 
serviço. | Sua postura, ao longo do processo administrativo, Consagrou- 

se não só como negligente como também» de descaso no tocante a sua 
responsabilidade de árcar com os prejuízos 'soíridos pelo consumidor. 
Existiu também outro dado que se entendeu comó deveras interessante 
na formação do j Juizo 'de verossimilhança aqui vislumbrado: a presunção 
de veracidade, de que: goza o consumidor ea imagem da operadora no 

ramo em que se situa, De seu; mister salientar. que a empresa figura como 

a mais reclamada no'ramo das telecomunicações, havendo somente 
neste-órgão uma série de reclamações que trazem a violação de direitos 
básicos, a incidência de práticas abusivas das mais variadas. espécies e 
que em virtude. disto, põe em riáco não só a credibilidade de seu tiome, < 
mas também a confiabilidade de suas cobranças. Ademais, estê Douto 
órgão zela pela observância estrita dos princípios esculpidos no Código 

dé Defesa do Consuniidor, a exemplo daquele que prima pela 
responsabilidade do fornecedor quando visível a falha na prestação .do: 
serviço, hipótese: confirmado pelo caso, concretó. Resta claró que: apesar 
de ciente de eventual sanção a ser aplicada, a reclamada não assumiu 

postura firme. diante de sua responsabilidade, sendo esta objetiva 

(independente da constatação de culpa). Deve, portanto, ser sancionada, 
para quê eventuais incidentes como esse ão ocorram novamente. 

No SINDEC 
CONSUMIDOR, a' presente reclamação for classificada como 
fundamentada NÃÔ ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado . 
que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor não* 
atendeu suas expectativas de resolução conciliatória. Infringiu, 

portanto 9 Código, de Defesa do 'Consumidor em seus arts. 6º, 
UI, IV, Vic X, 20 É 42, parágrafo único. o 

« NEÉ- DA DECISÃO 

De acordo com o Decreto n.º 2.181/97, para-a aplicação da penalidade, 
deverão ser considétados os seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes. do infrator, nos termos do 
art. 24 dáguele Decreto. . 

* Dentre: as condições, atênuaites, nos térmos do art. 25 deste mesmo 

Decreto,” enumeram-se: à ação do infrator não ler sido fundamental 

1, pafã a consecução do, fato; ser o infrator primário e'ter:o infrator 
adotado as providências para minimizar ou de imediato reparar 08 
efeitos do ato, lesivo! / . 
No caso analisado, não existem circunstâncias . atenvantes a favor da 
reclamada, Y q º , 
Quanto às circunstâncias agravantes, nos ternios o"Decreto em 

referência dispõe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: 1- ser 

9 infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativá pêra obter vantágens indevidas; HÁ trazer a prática 

infiativa conseqiiências danosas à saúde ou à segurança do consumidor: 
Av- deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomat 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; VI, - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito: ot maidr de sessenta anos 'ou.de pessoas portadoras 

de deficiência física, mental oú. sensorial, interditadas ou não; VIII - 
dissimular-se à nathreza 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, 

pSeasião 'de calamidade: 
“Assim, uplica-se à reclamada, as-agravantes prévistas nos ihcisos re elv., 
primeiramente por tintar-se de empresa reincidente e'em segundo lugar, 
por ter tido conhecimento do ato lesivo e ter deixado. de tomar as 

providências pará “evitar on mesmo, mitigar o ocorrido. 
A multa arbitrada inicialmente foi a de 1000 (il) UFÍRSCE, levando 

em consideração a atitude negligente e indiferente da empresa ' 

no contexo fático, se abstendo de tentar considerar o 

reconhecimento de falha na ségurança da contratação do serviço - 

pór parte de: terceiro. de má-fé. Contudo, : também foram levadas em 

consideração as agravantes supramencionadas: .. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
nº 2:181/97 para mênsurar O quantas, qualíficoa como fundamentada aa 

“presente reclamação para ao fim apenar a reclâmada ao pagaimênio de 

” Sanção pecuniária:no valor de 3000 (três mil) UFIR-CE, nos termos 
do art, 41 da Lei Complementar nº 30 de 26.de julho de 2002, A QUAL 

" deverá ser convertida em reais e depositada na conta corrente Nº , : 

23.291-8 DA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 919: 

ALDEOTA - OPERAÇÃO vd6 — conta pertencente ao do FDID. 
Fundo de Delesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 

Administrativo no. prazo legal: Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 

a 4 . 
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, é R$ 2/4257. Toa . a 

- Cumpram-se. os expedientes necessáiios. . 
PRI - Fortaleza-Ce, 05 de fevereiro de 2070. a - 

, ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO COSTA =" . 

. 2* Promotória de Defesa do Cónsumidor. 
, DECON/BROCON- CE Pot, 

1 ” 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
Processo “Administrativo FA nº. 0109-026. 37917 . , « 

- Reclamante: MARLUCE CHAVES NUNES:LEITE' BAREÔSA 
= Infrator: TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES 8. A 

1-DO RELATÓRIO . Er 
Trata-se o presente, procedimento 'de teclamação formulada, pór 

“MARLUCE CHAVES NUNES LEITE BARBOSA contra à TIM: 
Ha NORDESTE, ambos qualificados (fl. 02), dlo presente cadermo procesgual. 
“Em sintese, a -Feclamação: “Reclama dá operadórã de telefonia em 

questão «pelo, fato desta negar-se a efetuar- ô serviço “de portabilidade der” 
++ seytelefone fixo. Alegou ter solicitado a portabilidade, da linha de.nº 85 

. 3257 4742 através de contato telgfônico na data de15.07; 2009, 
entretanto tal procedimento não foi concluído pela. empresa ápesar de 
ter registrado '0s protocolos “de nº, 2009062490241, 20091237353051, 

2009127362192, 2009123648250,º 2009123654568, 
É 2009125675435 e 200913803954. Tentou resolyer de forma menos 

« onerosa com à reclamada, Porém não logrou; êxito. Requer, portanto, 

- a imediata solução para o seu problema, ;a saber: 6 'cancelamênto do 

. serviço sem ônus, dado 9) descumprimento da, oferta”. - a 
“Notificada regularmente, a reclamada contestou & feito, limitando-se a: 
“declarar que em momento algum tiouve a solicitação da portabilidade , 

. -ao mesmo tempo em que alegou a total improcedência do feito (fis. [a 
. ID. + Ê Vo. 

o Na audiência! designada para'o dia 1611. 2010, às partes reclamante e 
* reclamadá compareceram a audiência de 'conciliação, Ô consumidor 

expôs às razões. de sua irresignação, tendo como fundamento o fato de 
que'solicitou através de contato telefônico a portabilidade para'a empresa 
de telefonia e que registrou todás as tentativas de contato com'a empresa 

através “dos protocolos supramencionados. Por outro lado, a' reclamada. 

“feiterol 6 argumento da. defesa escrita e.declarou que em '"moménto 
alguni ouve tal pedido por, partê do consumiddr. 'Entreianto, a reclamada 

não àpresentou a cópia do contrato celebrado com o consumidor, 
— sendo sempre negado pela inistituição bancária, ' 

O prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do instjumento contratual 

(gravação. telefônica) expirou, .conforme certificou 'o conciliador 

' Eimanvel “Matias Guerra-dé Verso do ' termo dé audiência. , Cata 

É o relatório em sintese. * A o -.. Poa 
, E- DO DIREITO ' *, , 

Ê “O art 2º caput, da Lei n 8.078, de 1 de seiginbro. de 1950, ) iualiica, 
de consumidor “toda pessoa fist Ísiêa ou jurídica, que adquire ou utiliza, 
produto- ou serviço como destinatário fina É sob tal' Contexto, legal 
“que as condutas infrativas apuradas a âmbiió ministerial dévem ser 

“observadas, a paítir-da “condição de consúmidor do lado da presunção dee” 
Nulnerabilidade que este goza -a nível administrativo e judicial. Deste 

feila, cabe analisar quais condutas infrativas qué se-reputaram conietidas, 
. conforme restará dernonstrado aó término. o 

Antes de aderitrarmos ao mérito da causa, façamos breves comentários 

. sobre o serviço de portabilidade numérica. O conceito da pálavra - 

- portabilidade dliz respeito à nova possibilidade do consimidor-cliênte 
de telefonia móveltou fixo, amigre para -outrã operadora * a partir de, | 

", determinado, momento, observado o contrato e a solicitação: prévia” 
que deve ser feita e tratada diretamente “comi a- nova operadora. Com 
base-nisso,'se devê ler em “mente. que é um: : sérviço disponibilizado para 

aquela | gama de consumidores 406 se encontrym insatisfeitos € Com Ds 

serviços prEstados por qualquer empresa. o qual se encontra vinculado” 

« De seu mister'salientar quie tal'sérviço é uma inovação dentro do meréado 1 
de consumoe como não poderia deixar de ser diferente nesse caso, vale . 
dentro de algumas regras especificas, sendo ainda” sujeito a toda uma 

tegulamentação e uma fiscalização assídua por parte da Agência Nacignal * + 
de Telecomunicações (ANATEL). Sua-ativação dependerá de certos * 

, entérios legais que devem.sêr abservadi s.e preenchidos, previstos, na 
legislação atinenté e como “al; essenciais à fiuição do” serviço. on 

No caso: em tela, notoriamente se contata ser um caso de insucesso na 
ativação do, serviço, mesmo após as inúmeras Solicitações de efetivação, 

e sucessivas tentativas frustradas” da consumidora. Ademais, a. conduta 

* da empresa também violou dispositivos consideráveis do Códigor ide - 
Defesa do Consumidor é e portal affonta, a a responsabilidade | da empresas 

- deve ser apurada." . * ” a 

A proteção. contra publicidade enganosa & e abusiva não fora vislumbiada, 

4 r 

es 

. 

so
. 

-- 
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pois se'constataram fortes evidencias da aplicação desta n no caso concreto 

apesar de ser direito básico do consumidor, previsto no“artigo 6º, inciso 

IV, atente-se: 4 ” - 

TV — a.proteção contra à publicidade 'enganosa” c abusiva, niétodos 

Comerciais goercitivos ou desleais, À bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas; nó fornecimento de produtos 
ou serviços; ' Vo ê 

* Interpretando a: Lei 8: 078)90, percebe-se que existe entendimento 

reiterado entre legisladores é também dé doutrinadores. nô sentido de” 

que as nornias esculpidas no Capítulo V — DAS.PRÁTICAS « 
COMERCIAIS do CDC trazem em seu bojó sucessivas thediddas protetivas! 
quervisam um perfeito equilíbrio nas felações de consumo, aó passo. que .. 
permite o consumidor fazer valer. seus. interesses & pretensões quando 

' julgar netessário. Prova disso, é a interpretação litêral que é feita quando vt 
se analisa a inteligência “do: artigo 39, E) qual: enumera as inúmeras 

atitudes comerciais «que são vedadas em toda e qualquer relação de 
consumos. Esse artigo destaca e também traz à tona o conceito de 

prática “abusiva, sendo aquela que: “de modo direito e senfido! vertical, 

afeta o bem-estar do consimidor de manêira frontal. Entende-se que | 

estas nem sempre se mostrar como atividade enganosa já que em * 

determinadas ocasiões não ferem o Tequisito de “veracidade intrinseco 

numa relação de consumo. Consequentemênte, essas ocasiões carreiam , 

altas doses de. “moralidade. econômica 2 opressão para o lado. 
- hipossuliciente Ma relação, de «consumo ao mesmó tempo em que 

relativizam de forma” desproporcional a autonomia da vontade da parte . 

“cofitratante dó serviço. nos, o 
Intéressante salientar que mesmo, tendo noção da prática infrativa, que 

pouêo a pouco se deliticava, a reclamada-incidiu em conduta abusiva e vo ” 

com isso, violou então 'o. disposto no artigo 39, inciso II é V: » 
II — Tecusar 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 consuinidor-yantageni' “manifestamente excessivas 

« Não obstante, o.inciso IV do artigo 51 também vêm 'á tona, pois a 

, reclamada procedeu com a inserção -de cláusula abusivá, logo transparece 
que em nenhum momento se importou com o prejuízo da consumidora 
ao persistir com tal atitude, jpsis hmeris: é 

+ RA - estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, 

“quê. coloquem, o consumidor em desvântagem exagerada, ou 
sejam incompatíveis com a bon-fé à ou equidade; 

Nó caso sub examine, foi constatado que a consumidora de fato havia 
+» feito,a solicitação diante da operadora de. telefonia sobre,a ativação do 

serviço. de portabilidade, jTanto” o é que foram observadas as sucessivas o 

tentátivas. de, contato; feitas após, da data do. pedido e que se;encontram 
presentes nós autos, nô casó, os chamados protócolos de atndimento, -, 

“Ao ser notificada por. este órgão de Defesa-do Consumidor, a reclamada: . 

finalmente se manifestou e prestou as. informações que julgou serem 
cabiveis. Em sede de defesa"escrita, explicou“como é feito passo.a passo a 

o pedido de portabilidade nesse tipo de situação. Mais à frente, declarou 

* que após análise em,seu sistema, nenhuma solicitação de: portabilidade, 
* havia sido feita por parte. da consumidora, Ao final; pedii o arquivamento" = 

da reclahação diante da “total inexistência de irregularidade”, Tais 
+ alegações, notadamente de insubsistentes e de pouca clareza fazem . 
valer a pretensão da reclamada no tocáiite ao não-reconhecimento do 
pedido da consumidora. “Assim, se toma imperioso destacar que, a 
argumentação: jurídica usada foi deveras, vaga; não podendo prosperar 

Já que. "pontos obscuros se formaram: em, torno dessa “negóciação” 
entre-as partes coritratantes. Porém, mesmo que tais alegações detenham * 

jelativa presunção de” veincidade e aqui, constate-se, detém, ainda assim + 
“não são. suficientes para desatender interesse consumerista urgente, ou. + 
ainda; útilizáveis para defender ato que ateite visivelmente contra a 

transparência e a boa-fé que devem ser “fundamentais no metesdo de 
! consumo. Não obstante, em momento algum a reclamada, ;colacionou 

“nos; “autos a, cópia de tal Jnstrumento contratual, a gravação telefônica 
féiia na data acima. Em virníde, disso a sua. defesa se perfaz de forma . 

+ equivoca E despretensiosa dádo que a maior prova material, ou seja, -o 

Pacta Sunt. Servanda' respectivo não se encontra à disposição para 

º maiores “averiguações mesmo tendo sido disponibilizado prazo relevante- 
para. “sua apresentação.” b: :Contexto da. situação loi bem claro: trataç se 1, 
dé mais; tm cásóde indiferença na prestação do serviço: Bfertado, situação 

que “yulnerabiliza «de “forma. ônerosa"o. consumidor e que-de imedino 
“ deve ser comiúnicadó a, AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇ: ÕES (ANATEL) com o. propósito, de ejentificar 

quê a reclamada não tem cumprido dá forma exigida conra prestação 

« do serviço de potabilidade. Ê O “ 1 
A Resolução nº. 460 de 19, de março-de 2007, a qual privê' “todo o'teor 

neerca da matéria defins portabilidade de rede, in verbis: . ' 
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Facilidade, de rede que permite ad úsuário “de serviço de 

telecomunicações manter-o Código de Avesso a ele desiguado 
independentemente . de  prEstadora' de serviço de 
telecomunicações ou de área de prestação de serviço.” 

O Regulamento Géral de. Portabilidade (RGP) que também é o Anexo. 

. réferente a Resolução nº .460 define qs direitos dos usuários do serviço, 

+ 

em seu artigo 10, “direitos esses que não foram Acatados rio ato ? da 

contratação do serviço: , - 
Art. 19. Constituem direitos dos usuários, além dos já previstos , 

nos. regulamentos específicos de cada serviço: 

II — ser informado adequadamente sobre as condições de oferta , 

de Portabilidade, prazos, facilidades e seus valores; 

V- obter repar ação pelos danos câusados pela violação dôs 
seus direitos, êm especial quanto ao direito à Portablidade; 

Mais à frente, ô artigo 12 é enfático, ao elencar os-deveres das 
PrEstadoras e entré outros, destaca .os seguintes: 

VIH — atender aos requisitos. de quialidade, modernidade, 

presteza e automação; do 
VIII ='cumprir os prazos estabelêcidos; - ' “a 
“FX — garântir a continuidade do serviço de telecomunicações 
durante o Processo de Portabilidade, considerado o disposto, 

neste Regulamênto. 

O artigo 63, por sua vez, é bem esclarecedor quando revela que: 
Art. 63. A inobservância dos deveres decorrentes * deste. 

regulamento sujeitará à PrEstadorã as sanções. previstas nos 
instrumentos. de outorga, | bem como na regulamentação. ' 

E] 1º. As prEstadoras “envolvidas no processo de relacionádos á. 
Portabilidade serão responsabilizadas pelos atos praticados pela, 

“Entidade Administradora no exercício da gestão do Processo de 

Portabilidade, na administração da Base de Dados de Referência . 
da Portabilidade e no fornecimento dos: dados necessários para 
a atualização periódica das Bases de Dados Operacionais. 
g 2º. 0 hão cumprimento dos prazos de implementação 

definidos neste Regulimento caracferiza infração grave, nos 

termos do Regulamento de Aplicação de Sanções 

Administrativas da Anatel. - , 
Restou-se;clnro que, apesar de ciente de eventual sanção a ser aplicada, 
a reclamada não assumiu postura firme diante de sua responsabilidade, 
sendo esta objeliva (indepeidente da: coristatação de culpaje 1 prevista 
na Lei 8.079/90. Tal responsabilidade não mensura graus de culpa, 
portanto irelevantê o. «argumento, defensório da empresa de telefonia. 
A empresa, sim é que tem o'dever de zelar pela efetiva prestáção de um 
serviço que põe à “disposição de forma pública e notórià no, mercado de 
consumo, já que a figura do consumidor muúitas vezes é submetida à 

erros grosseiros seja; pela falta de trato adequado da” fornecedora, seja 
pela indiferença desta aq ser contratando. “aqueles. Deve, portanto, ser 
sancionada, para que eventuais incidêntes como esse não ocorram 
novamente. no 

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 legítimo c o fornecedor. não 

atendeu suas expectativas de resolução conciliatória. Infringiu, 
portanto à Código de Defesa do Consumidor em seus irtigos 

6º, IV, 39, incisos II, V e 51, inciso IV: E 

m — DA DECISÃO aa - 

De-acoórdo com o Decreto nº 2 181/97, para a aplicação da penlidáde, 

deverão ser considerados - os seguintes aspectos: as eircunstâncias 

. atenuântes e agravantes: c.os antecedentes do infrator, nos termos, do 

ar. 24 daquele Decreto. ! 
Dentre as condições atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: à ação do infrator não ter sido fundâmental 

para a consecução do fato; ser 0 infrator primário e-ter o infrator — 
adotado as providências para minimizar - ou de imediato Tepárar os - 

- efeitos do ato lesivo: 7 4 
No caso analisado, não, existem circunstâncias atenvantes a favor da 

reclamada. Rr . - 

“Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decreto em 

« Feferência dispõe, tio seu art. 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; ter o infrator, comprovadamente, cometido 

à prática infrativa para ôbter vantagens indevidas; HI - trazer a prática 
intraliva conseqiiências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - - deixar E) infrator, tendo conhecimento do àlo lesivo, de tomar as+ 

providências para evitar ou mitigar suas conseguêneias;, V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa danó golétivo ou ter 
caráter, repetitivo: VII - tér a prática inativa ocorrido em-detrimento 

de menor de dezoito qu inajór de. sessenta anos ou de-pessoas pórtadoras 
= : 

1a 
. a . x. 

L 

, dê deficiência fisica; imental ou | sensorial, interditadasou 1ão; VI - 
* -dissimular-se à E natureza ilícitd do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

infrativa praticada aproveitando-se o infmtor de gravê crise econômica 

óu da-cendição cultural, social-cu econômica da vítima, ou, ainda, por 
“ocasião: de calamidade, - 

«Assim, aplica-se a reclamada, às agravantes previstas nos ineisos I, IV: 
primeiramente por ter à' empresa reiticidênte; em segundo lugar, por 
ter tido conhecimento do ato lesivo é ter deixado de tômar as 
providências para evilar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 

A multa arbitrada foi a de 1.000 (mil), UFIRCES, tendo sido usado 
como parâmetro inicial à demorá e o prejuízo incalculável da . 
consumidora em virtude da inativação do mesmo. Porém, também 

foram: levadas em consideração para a majoração da pena as Agravintes 
supramencionadas- ' ” 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos nã Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de: 1990 e. tomando. como norteador O Decreto 
nº 2.181/97 para mensurar o quant, qualífico como, fundamentada à 
presente reclamação pafa ao fim apenar a reclamada ao pagamento de 

Sanção peeuniária'no valor de 3. 000 (três mil) ÚFIRCES, nos: 
tenhos do art, 41 da Lei: Complementar nº 36 de 26:de julho de 2002, 
A QUAL, deverá ser convertida.em reais e depositada na conta corrente 
N9 23:291-8 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 919 
ALDEOTA — OPERAÇÃO 006 - conta pertencente ao do FDID, 
Fundo de Defesa do Consumidor, ou se desejar, apresentar Recurso 

Administrativo-no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE' 
ERS2427. - 

“Que seja enviado um Ofício a Agência Nacional de Telecomunicações 
- (ANATEL), com a cópia dessa decisão de mérilo, dando ciência desse. 

tipo de prática infrativa, afim: de que ali se instaure nóvo procedimento 

" a fisealizatório. E “os 
“ Cumpram-se os cxpedientes necéssários. e 

* PRA. - Fortaleza- Ce, OL de fevereiro de 2018, a 

ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO COSTA ' 
“2º Promotoria de-Defesa do Consumidor À 

. DECON/PROCON-CE | 
as 

' Vo. Vs 

DECISÃO ADMINISTRATIVA (o o. . 
Processo Administrativo FA nº. 0109-026.647-8 

: Reclamante: IVANA SERRA: RODRIGUES 
Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. 

1-DO RELATÓRIO a 

Trata-se o presente procedimento de reclamação formulada por - IVANA 
SERRA RODRIGUES contrá a TELEMAR NORTE-LESTE S/A, 
ambôs qualificados (A: 02) no presente caderno prócessuals . 
Em sintese, os fatos: “Reclama da empjesa em questão pelo fato desta 

+ negar-se a devolver o valor de R$ 78,65 (setenta e oito-reais e sessenta! 
e cinco centavos) pago de forma indevida. Alegou inicialmente possuir 
a Titularidade do Plano OI CONTA. TOTAL LIGHT através da linha de 
nº 85 3289 2074 erque em fevereiro. dé 2009 tentou cancelá-lo, nãó 
“Conseguindo concretizar ta] meta. Imediatamente, entrou em contato 
.eôm a reclamada-para explicar o ocorrido e reaver o-dinheiro pago-de: 

- forma indevida conforme protocolo de nº 85912307653, porém não 
logrou êxito junto da reclamada. Requer, .portanto, a imediata solução 
para O seu problema, a saber; a devolução dos valores. pagos de forma 

indevida.” a NE 
* Notificada regulamento, a reclamada inicialmente não contestot o 

feito, 1. 

Na audiência designâda pará o dia 20,11; 2009, as partes reclamante e 
reclamada novamente compareceram a audiência de, conciliação. O 

consumidor trouxe razões de sua irresignação, tendo como fundamento” 
o fato de que tem sido cobrado por valores diversos do acertado na 

* contratação do plano. A parte reclamada, por outro lado, “apresentou 

defesa- escrita & afinhou que a consimidora possui úm crédito no valor 
de R$ 78, 65. (sêtentia e oito reais « sessenta e cinco centavos) conforme 

fatura, com vencimento .em 05/06/2009, o qual poderá ser restituido 
por meio de depósito em conta corrente-de Titularidade da consumidora 

ou ainda, em conta de:terceiro desde que seja enviada uma autorização 
4 escrita da consuridora com lirma reconheçida em cartório com os. 

“seguintes dados: nome. completo, CPF'e RGito Titular.da contá bancária, 
- "número de conta corrente, agência, binco e, ginda, número de banço. 

“Nesse momento, a consumidora informou que somente possui conta 

conjunta e declarou não concordar com. a:forma exigida pela reclamada 
para a restituição dos valores pagos ao mesmo tempo em que solicitou 

- outra forma de restituição do valor deyido. A parte reclamada afirmou 
, “Iaxativamente que não existe. oltra-forma de restituição “do valor púgo. 
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' Éo relatório em sintese. . , e e zela pela observância. estrita dos princípios esculpidos no Código de 
- W=DQ DIREITO É E “Defesas do Consumidor, , «a exemplo daquel& que prima. pela 

O art. 24 capa, durLei'nº 8. 078, de IL de setetibro de 1990, qualifica "|. responsabilidnde do. fomecedor quando visivel a “falha, na présiação. do. 
de “constiinidor “toda pessoa, física ou júrídica que adquite óu. uitilica “serviço, hipótese Edrifirmado- -pelo caso: cóncieto. Resta claro: que apesar * 
preduto ou Serviço como destinatário Jinar.'O artigo'39, incisos II e de-ciente de eventual sanção a. serfaplicada, a reclamada não assumiu 

+ NV da referida lei foca 2 (dois) aspectos téferente z matéria'de suma -| postura firme diante de sua responsabilidade, sendo esta objetiva 
: importância na esfera consumerista: o ato de recusar itendimento-as - |), (independente da cpistatação, dê culpa). Dêve,. portanto, ser sancionada, 
= solicitações. dos: consumidores 'é a exigência de xântagem ; para que eventuais-incidentes como jegse não ocorram novamente. 

. manifestamente excessiva por parte dos fornecedores de produtos ou - No“ SINDEÇ = SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
- serviços enquanto práticas abusivas. O artigo em destaque traz à tona o CONSUMIDOR, -a presente: reclamação foi classificada como 

« conceito de prática abusiva, sendo aquela que de modo direito e Sentido “fundamentáda NÃO. ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado º 
vertical, afeta o bem-estar do consumidor 'de mhneira frontal. Entendê. , que o pleito do consimidor fora legítimo é, o! fornecedor não 

. se quo estás nem “Sempré se mostram coma atividade enganosa Já "que atendeu suas” expectativas 'de resolução conciliatória. Infringiu, 
J em: determinadas ocasiões não ferem o fequisito de veracidade i intrínseco . portanto. o Código de Defesa do Consumidor em seus, arts: 39, 
, numa relação de cónsumo. Consequentemente, essas dcásiões carreiam II, V c.d2, parágráfo único. Pao - 

- altas doses de. moralidade econômica é opressão”. para o. tado “HI - DA DECISÃO . eo - 

“hipossuficiente dá relação de consumo ao mesmo tenpo em'que, De acordo. como Detreton. 2. 181797, para a aplicação da penalidade,. 
* relativizam a sua autonomia da vontade ainda que imuitas vezes de uma” “ deverão Ser considerados as seguintes aspectos: as circunstâncias 

forma velada. ” - ! 'atemiântes e dpravantes; é os antecedentes do infrator, nos termos do. 
/ interpretando a Lei 8.078/90, percebe-se que existe entendimento ait: 24 dáquele Decreto. º t 

'- relterdo entre legisladores e também de dontrinadorés no.sentido de. | “Dentre as "condições “atênuiantes, nos termos do art. 25 deste mesmo”. 
= que as normas “esculpidas no , Capitulo V- “DAS PRÁTICAS Decreto, enumeram-se;,a ação do, infrator não têr sido, fundamental * 

“COMERCIAIS do CDE trazem em seu bojo” sucessivas medidas protetivas "para a- consecução do fato; ser 6 infrator primário “e ter o infrator. 
: * que visam um perfeito equilíbrio nas relações dé consumo, 30 passo que “adotado as providências para minimizar ou de imediato reparar"gs 

permite 26 consumidor Tazer valer seús interesses e pretensões quando ' efeitos Ido ato. lesivo 1a 

julgar necessário. Pfova disso é a interpretação literal quê é. feita-quando No caso dnalisado, não existem circunstâncias atenuantes a favor da 
e se ânalisa a inteligência do artigo 39, o qual enumera as inúmeras reclamada. 208 . º 

atitudes comerciais que” são. vedadas em toda e qualquer relação de. . Quinto às" circunstâncias agravantes, nos termos o * Decreto em 
consumo. r h 4 - referência dispõe, no Seu art. 26, que-se conétituem agravantes; 1 - ser 

” -Observd-se que aíreclamada agiu de forma” errônea; “incorrendo nas À 6 infrator reincidente; TI - ter-o, infrator, comprovadamente, cometido 
+ seguintes práticas abusivas do artigo 39 do mesmo diploma; q .á prática infrativa para Gbter vantagens indevidas; HI - “trazer-a prática 

1 — recusár atendimento às demáândas doi! :consumidores, na « infrativa consegiiências, danosas à à saúde ou-à segurança d "do consúmidor; 

Ss. exata medida de suas disponibilidade “de” estoque) ê cinda; de “IV - “deixar O infrator, “tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as. 
na conformidade comros Usos ecostumes; - “providências para evitar ou mitigar suas consequências; Vi. tero infrator * 
“N- exipir:do consumidor vantágem manifestamente. excessiva; | agido com dolo; VI - ocasionar a. prática infrativa dano coletivo ou ter 

Não obstante, o parágrafo único do artigo 42 também vem à tona, pois caráter repetitivo; Vil-tera prática infrativa ocorrido em detrimento 
a reclamada procedeu com a cobrança” indevida, tampouco se importou de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessdas portadoras - 

- com o prejuízo do consumidor ao persistir com tal atitude, ipsis litteris: ” |- de deficiência fisi sica, mental.ou sensorial, interilitadas ou não; Vl . 

* Patúgrafo único. o consumidor tobrado “em: quantia indevida |” dissimular-sé à hátureza ilícita dojato ou atividade; Kk,- ser a conduta 
tem direito à à repetição de indébito, por valor igual ao, dobio do” infrativa praticada aproveitando-se. o infrator de gráve crise econômica +.» 

=" que pagou em excesso, acrescido de correção monctária e juros” | .oúda condição cultural, sócial ou econômica 'da vitima; ou, ainda, Por. 
2 Jégais, salvo hipótese de: “chgano justificável. a »- |- ocasião de calamidade. + a “o! ' 

No caso sub“examine, foi «constatado que a consumidora foi Assim, aplica-se a “reclamada, as agravantes previstas nos incisos le IV. 

, notoriamente prejudicada pela atitude deveras indiferente da operadora primeirâmente por tratar-se de ' empresa reincidente e em segundo, lubar, * 

de teleforiia Oi, uma vez que após ter decidido cancelar o plano' “aderido por ter “do conhecimento do áto lesivo e ter 'deixado de tomar, as 
anteriormentê * não ter conseguido fazê-lo, ainda foi obrigada a pagar providências para! evitar, ou mesmo, mitigar o ocorrido. .. 

- valores a timlo de uma prestação não mais descjada, até então. Verifica- A multa arbitrada inicialmente foi a de 400 (quatrocentos) UFIRSCE,; : 
*- seque partir da analise do rúnterial probatório, a empresa de telefonia - levando em : consideração à atitude, cindiferente da empresa no 

utilizou-se de práticas abusivas, variantes negativas pré estabelecidas ato da proposição, do, acordo, se abstendo de: tentar, considerar 

' no ordefamento consumerista e que: devem ser, fortemente combatidas . Gutro- ponto de Vista na concessão do crédito devido, mesmo 
: por todos aqueles que zelam 'pela"boa-fé e. trarispárência que devem ' tenido'o dever: der fazê- lo. Contudo! também foram” levadas em 

* reger as relações de consumo. Também incidin com a cobrança indevida, consideração as agravantes. supramencionadas. a : 
cobrança essa de naiureza errônea e que 'se derivou de falha (excessiva ANTE O. EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos: da Lei nº 
demora) na-prestação do serviço. Ao ser notificada por este órgão. de g :078 de 11 de-setembro de"1990 e tômando como norteador o Decreto 

' Defesa do Consumidor, a reclamada finalmente se manifestou c: prestou CV uê 2181497 para mensurar O gtamun: “qualifico cómo fundamentada n 

as informações que julgou entender necessárias. Limitou-se a afirmãr* + presente reclamação para ao fim apenar a reclamada ao pagamento de 
gue existia de, fato um, crédito no valor de R$ 78,65 (setenta e oitro “saição-preunilária no: valor de 1.200 (mil e duzentos). UFIR-CE; 

' reais e sessenta e cinco” “centavos) e.que à restituição seria feita através ni nos termos doart, dl, “da Lei Complementar Hº 30. de 26 de julho dê « + 

de depósito Em-contá corrente ou ainda, em tônta de'terceiro“via "| 20024 A QUAL deverá, ser, convertidá em reais. ê depositadá na conta 

' autorização e firma reconhecida eim cartório: A consumidora, por | “corrente Nº 23.291- 8. DA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
-- - somente dispor dé conta conjunta; solicitou em: 'sede de audiência outra: | AGÊNCIA 919 ALDEOTA — OPERAÇ ÃO 006 = conta pertencente * 

- forma de. restituição do valor devido: A reclamada, “em ato, de extrema, ao do” FDID, Fundo, de Defesa do Consumidor, ou se deséjar apresentar 

. indiférérica, se mostroil taxativa: em sua negativa'nesso casó. Nesse | Recursb Administrativo. no prazo legal. Ressalte-sê que valor Aiual da = 

sentido, houve o transcorrer do processo administrativo e àssim, Inpso” “ UFIRCE é R$ 2,4257: v e o Na ' 
' «de tempo considerado relevante para a mudança de postura por párte: * Cumpram-se os expedientes negessários. no , o 

“aa empresa e nenhuma-medida foi tómada ainda assim. Sua postura foi. | PR.Is- Fortaleza-Ce, 01 de fevereiro de 2010. , - - 

” notoriamente: omissa. como tâmbém de descaso no tocante a sua | ANTÔNIO GARLOS' AZEVEDO COSTA Ko Ra, 

Jo responsabilidade de arcar Com os-prejuízos soíridos pela consumidora | 2" Promotoria de Defesa do: Consumidor , : . 

“para repará-los à súa altura. Existiu tâmbém outro “dado que se enitêndeu y “DECON/PROCON- CE. ao , “| IN í 
como deveras interessante na formação do juizo de verossimilhança: O Fo mo A. Ta 

- presunção, de veracidnde de” que goza o consumidor. e'a” image da ' Ts é da Vo PR 

operadora nó rauio em que se situa. De seu mister saliêntar 'que a. .|. DECISÃO APNIINISTRATIVA Doar mto À 
=, empresa figum cómo 'a mais reclamada no raino das telecomunicações, Processo Administrativo: nº; : 0109, (127: 261º so . J o 

havendo somente “neste Órgão uma série de, reclamações que trazem a ! Reclaniante: FABÍOLA PEIXOTO VIANA na Mt . 

“+ incidência de práticas abusivas das mais variadas espécies « e.que em, Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE SA . v “a 
-— virtude disso, põe, em risco hão só a credibilidade de seus serviços, mas , I- DO RELATÓRIO Ru RR o a 

- também a confiabilidade de suas cobranças. “Ademais, este Douto órgão, ” pe. Procedimento administrativôr instaurado pela Sra. 'FABÍOLA 

' b ' a 1. = , 4 é . . + 
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* PEIXOTO VIANA, em face da empresa de telefonia TELEMAR: 

NORTES LESTE S.A pelo Tato desta negar-se a reativar seu chip OL 
31 anos, de número 85 8803 7065, À reclamante alegou, inicinlmente,. 

ter tido o seu aparelho celular roubado, conforme faz prova o BÓ"de nº 
110-3830.2008. “Posteriormente, estabeleceu contito com a operadora 
para relatar o“ocorrido e resolver o probléma, porém encontrou óbices 
em sua pretensão -feparadóra, Desta. Feita,-compareceu a este órgão de 

Proteção e Defesa do- Consumidor requerendo a solução para o seu 
problema, a saber: esclarecimentos, sobre tal fato é a à regularização « de 

sua situação. º - 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou breves inforitiações -, , 
(11/08), afirma sua quando que o acesso pié-págo fora cancelado devido 
a não-inserção de créditos, e citou com o fulero de Mindamentar seis * 

atos, o artigo 63 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal; aprovado 

pela Resolução. 477 da Anatel. » * 
Em audiência: designada para 0 dia 02.12.2009, as partes reclamante e. 
reclamada compáreceram'a presente sessão conciliatória. A reclamante * 

“novamente reafirmou os termos da exordial, informando que o-chip 
fora extraviado em agosto de 2008 e que logo após tentou recuperar o 
referido chip, 1 via fax, porém houve alegação de que havia erro cadastral 
e que o prosédimento, teria 'sido feito pelo RG ao invés do CPF. Nesse, 

* momento, 0 “cónciliador Joto Batista Pereira Júnior considerou útil... 

registrar que.não é o- -priineiro” cáso de consumidor que. ingressa' nestê 
órgão informando que a'Oi proteliu o atendimento de. pleito de. 
reativação de chip com alegação.do erro.no cadastro. A parte reclamada, 
através de sua préposta,, Regina Cláudia Castelo Branco da Silva, afirmou 
que o. chip da consumidora havia sido. blóqueado em 28.08.2008 pela 

expiração da assinatura, ou seja, nãó-inserção de créditos. A teclamada » 
ainda informou.que para uma análise mais apurada sobre o caso será 
necessária a apresentação, por parte da reclamante, dos seguintes: 
documentos: cópia do BO registrando ô fato; do RG. do CPF, dó « 
Comprovante de Residência, do Termo de Adesão da .promoção 31º 
anos e do Cupom Fiscal, tendo sido tais decumentos repassados em 
audiência para a reclamada, Diante de tais circunstâncias, o Setor de 

Conciliação considerou ser necessária a realização, de-nova audiência: 

Em, nova audiência, realizada na data.de 3. 01.2010, novamente 

comparecerain as pártes reclamante e reclamada. A parte reclamada,” 
ao manifestar-se, declarou que após análise da documentação. apresentada” 
pela reclamante, constatou-se que-o cancelamento do plano se deveu ã 
não-nserção de. créditos válidos por periodo superior-a 30 (trinta) diás/ 
nos termos do Serviço Móvel Pessoal, artigo-63 e item 6 do termo de 
adesão. A parte) reélamante, nésse momentó, registrou que tentou 
continuar a insent créditos com “tentativas de recuperar & linha através 
do envio de diversas mensagens por meio de fax, porém relata que não 
obteve nenhuma resposta. O conciliador Emanuel Matias Guerra 
registrou que à emprêsa não cumpriu com a solicitação deste órgão de 
apresentação do histórico de inserção de créditos. Apesar.de 2 (duas) 

tentativas, às partes não firmaram acordo. * 

“É o Relatório em síntese.” . 

.M- DO DIREITO: o, ' , * 
o Prógrama! “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 Justiçã.de Defesa do Consumidor do Estado do Ceárá, 
com o fim precípuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e. 

atuação administrativa em toda a'área do, Estâdo do Ceará, conferidas: 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

. previsão nas Constituições Federal e Estadual, Lei 8.078, de Il 'de 
Setembro de 1990 « e “Decreto, Federal 2. ABI, de 1997; na Torma. do 
parágrafo único -do am, 56 do “CDC “e no art: 18> parágrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, tendo, portanto, competência pará dirimir a 

«matéria e aplicar sanções administrativas. 
Aa análisar os autos do processo administrativo aqui formulado; se! 

. percebe ser mais ulin caso de problemas. na prestação dos serviços 

relacionados as operadoras de telefonia móvel. Preliminarmente, * 

cumpre ressaltar que a reclamante goza de condição privilegiada de 

"consumidora, e, portanto, faz juz á suas prerrogativas (proteção máxima), 
quanto todo tipo de operação duvidosa, logo majs éspecial e diferenciado , 

deverá ser O seu tratamento, segundo, estabelece art. 4º, inciso 1 do 

CDC: : 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem' por. 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, 0 
respeito à.sua dignidade, s saúde e segurança, a proteção dé seus- 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e har monia das relações de consumo, * 

atendidos os! 's' séguintes Pr incípios: 
+ a q 

A 

E   

I- reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no' 
  

mercado de consúmo: , . 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos: esclarece Antônio 
Herman V, Benjamin ao prefaciar o livro de: Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: 

“O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental 
no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 
É lícito até dizer que a vulnerabilidade é 0 ponto de partida de 
toda a Teoria Geral dessa nova disciplina, jurídica (:) A 

«compreensão; do princípio, assim; é pressuposto para o correto 

conhecimento do Direito; do consumidor e para a aplicação da 

lei, de qualquer leisque se ponha a salvaguardar 6 consumidor”. 

MORAES, Paulo Valério 'Dal, Pai. Código de defesá do 

consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, da 
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, o quesito informação é pressuposto de.validade de 
qualquer relação que beneficie consumidor e fórnecedor, à medida de 
suas prestações. Decoire de Princípio, basilár, no“tãso, o princípio da 

“ja 

transparência, o qual; rege 0, momento, pré-contratual (início da: oferta). . 
Seguindo-tal raciocínio, torna-se implícito qué bem antes do mémento . 

da efetiva contratação do serviço déve-se-ter éêm mente que qualquer 

informação sobre à úatureza 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 devéria, cabe ao consumidor, ou seja, a parte 

contratante, litigar diretamente contrá tal Tato, já que-fere o requisito , 
de veracidade” intrinseco numa relação de consumo. Consequentemente, 

tais sitúações estão : Ambuídas de altas doses de insegurança jurídica e 
insatisfação generalizada, ainda mais nó tocante aos contratôs de adesão, À 

cuja natureza deve sempre ser” observada, sob risco do contratante não 
* ser prejudicado ém momento posterior. Ao não estender de forma mais 
- propagada o direito. de informação para a contratante, à contratada 

infringiu o art. 6º, intiso HI do CDC: 

“Art. 6º São direitos básicos. do consumidor. 

HT = a informação adequada e clara tobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação. correta de quantidade, 

caracteristicas, composição, qualidade, € 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 durante toda a relação de consumo, ha formação, 

na execução do contrato e na cobrânça de dívidas: O direito à 

informação assegurado no art. 6,1, corresponde no dever, de 
+ informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e!20, nos arts. 30 

e 31, hos arts. age 54 ao fornecedor. Este dever de prestar 

“publicidade, práticas "comerciais | ou ofortar ( arts. 

3,31, 34 ,65,40,52) ; mas dnclui o dever de informar através do 

contrato, - -de informar durante o transcorrer da relação, 

especialmente nó momento da cobrança de dívida, ainda mais, 

ém contratos cativos de longa duraçãó(...). Nestes momentos 
Nm. 1 - y 

informar é mais do” que cumprir com 0 dever anexo de 

informação não , se restringé à fase pré- contratual, da, 

) 

1 

=x 

“ informação — é cooperar e ter cuidado com-s 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 f Cláudia Lima Marques, 

Antônio Herman V. Benjamin, Bruno: Miragem. -"2, ed. Ver, ro 
atual, e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos  “Bribunais, 2006, 
pág. 150), o , . 
Em momento posteriór, também se verificou que a operadoras fer 
propaganda enganosa sobre a promoção: 31 (trinta e um) anos. 
Sutilmente, parece jer usado como justificativa o fato da'não- inserção 

de créditos válidos para escapar ao compromisso de continuar arcando 
cóm a promoção mencionada. Contudo, pecou pela inobservância, 
pois quando oferiou tal serviço em momento. pretérito, no ano 
2000(ano da chegada, da empresa nó mercado. Cearense) esta mesma 

oferta integrou o contrato: que fói celebrado entre as partes. Sobstal, , 
ótica, fica confi guráda a hipótese do artigo 30, « saber:” 

Art. 30. Toda: informação ou publicidade, quficientemente 

precisa,, veiculada por qualquer, meio de comunicação com 
relação a produtos e'serviços oferecidos oi apresentados, obriga 

o fornecedor que à fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 

contrito que vier-a ser celebrado.
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Por fim, festou caratterizada e de Forma flagrante: «que a instituição 
bancária reclamada Tecusoi-se ao cumprimento da oferta delineada em . 

momento anterior e que sempre fez parte do acoído de vontades entre 
as partes da relação de consumo. Tal atitude revela uma indiferença 
“relevante que só cerceia de forma direta 'e incisiva q direito individual 
dão consumidor, ainda quê muitas. vezes de forma sutil e 
descompromissada aos ólhos desatentos da coletividade! Mesmo tendo 

explicado todo o contexto fático e esperado-o retorno 'de sua promoção, 
31 anos após: os sucessivos.contatos telefônicos com a empresa nesse 

interim, 'Nesse caso, a empresa reclamada infringiu o-art. 35, ineiso Í do: 

CDC, ipsis litteris: : ve ' 

Art. 35, Se ;d fornecedor: de produtos ou serviços recusar 

cumpriinênito a oferta, apresentação ou publicidade, o. 

consumiiidor poderá exigir alternativamente: e à sua livre 

escolha:” 1 
1- exigir 9 cumprimento forçado da obrigação, nos termos da 

dforta, apresentação. .OU, pulicidade; o 

De sen anister ressaltar que a cláusula que limita ou restringe os direitos: 
dô consumidor ein qualquer contrato de adesão, É NULA DE PLENO 
DIREITO, -uma vez que fera o onera a parte presumidamente vulnerável 
, acarreta altas doses"dé opressão econômica e vicia o conteúdo do 

contrato celebrado, tornando-se Yantajõso apenas para uma das-partes. 

Ao analisar a cláúsula 6: do Termo de Adesão to qual tem «dorte caráter 

contratual) “percebe-se que foram dispostos: 05 termos “ extinção. 

imediata dos direitos decorrentes da promoção”. “Dessa maneira, é 

cyistalino que a operadorã valeu-se de-úm ardil bem elaborado pará . 

justificar seus atos, tendo, para tanto,.se utilizado de Cláusulas extintivas 
de direitos, fato vedado no ordenamento consumerista, confi igurando a 
hipótese prevista no artigo 51, inciso V; 

Art. 51, São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais, relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

“ques. * 

LV. — estabeleçam obrigações 'considerádas iníquas, abusivas 
“que” coloquem o consumidor ém desvantagem exag erada. ou 

sejâm, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 

O mestre Humberto Theodoró Júnior já anunciou seu entendimento 

nesse sentido; + 
“É evidente que dentró da proteção: constitucional dedicado aos 

consumidores há de figurar, obrigatoriamente, o poder, «le 

revisão. judicial dos contratos perniciosos à parte frágil da 

velação de consumó”, (Direitos do “Consumidor f Humberto 

Theodoro Júnior. 6,ºed. Ver, atual; é ampl. — Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2009, pág. 17). , ' 

Interêssante se faz tecer algumas considerações no caso sith oculi, “uma 
vez que existem fortes elementos que tipificâm' a responsabilidade. da 
empresa de telefonia reclamada, Segundo o que foi apurado, a reclamante 
teve seu chip Oi roubado e tentou reativá-lo, porém encontrou resistência» 
por parte da própria empresa, a qual, protelou &o máximo o seu 

atendimento e a fez recorrer à tutela deste Douúto órgão. Por outro 
lado, a operadora de telefonia, após ser notificada e apresentar em sede 

de defesa.escrita a sua versão dos fatos, “declinou pela- impossibilidade de 
continuação do serviço porentender que. O mesmo estava suspenso por 
prazo superior ao. permitido por inadimplência de créditos válidos, 

tendo encontrado o sen fundamento no item 6 (seis) “do Termo. de 
Adesão da Promoção 31 Anos. À reclamante foi prejudicada, em 2(dois) 

momentos, conforme: se confirmará ao Lérmino. ' 
Em um primeiró momento, observor-se que operadora de telefonia 
tigurou como à mator Tesponsável pelo informnio da consumidora, já 
que cabe a sua pessoa, dentre outros, o dêver de oferecer um atêndimento 

diferênciado em Siluações: como essa, as quais já são tidas como 

corriqueiras. À empresa reclamada, aq não disponibilizar meios para 

fazer .valer.o direito. de. reativação do chip roubado, assumiu parcela de 

responsabilidade por não ter óférecido nenhum suporte éficaz. em 
momento oportuno nesse. Peio contrário, em momento “algum a 

fornecedora de serviços deu uma posição concreta acerca do pedido de - 

teitivação do chip. roubado, É' imperioso trazer á «tona que 
cotidianamente ocorrem fatos imprevisíveis que tornam impossivel A 
prestação do, serviço, entretânto conveniente ressaltar que: cafe as 

grandes empresas sé valerem de medidas assecuratórias que tornem tal 

dissabor o mais breve possível, como, decorrência da aplicação da boa-, 

fé objetiva que deve imperar nesse tipo de relação bilateral. O papel, das 

empresas também é.o de Iomentar a ordem ecônômica e estender os 
seus serviçõs a gama de consumidores que deles esperam e dependem, 

lógo, devem obrigatoriamente dispor de mecanismos eficazes: capazes 

de oferecer a continuição deste quando aqueles forem surpreendidos 
por faro superveniente que oé prejudique e os onere alérn'do. necessário. 

Dessa forma, é extremamente oneróso para todo qualgúer consumidor 

A 

L 

“ 
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a ser. compelido, de forma antinatural, a arcar com obrigação indevida, 

quando se verificar que o fornecedor não atêntou para os limites de sua 
responsabilidade na prestação do serviço. Não obstante, fal contexto 
fático lomenta diariamente uma afronta aos princípios .da boa-fé e 'da 

“transparência, basilares do ordenamento jurídico e principalmente, das. 

relações, de consumo. 

Ademais, tarhbém pecou -pela “infringência "legal dos dispositivos 

normativos da Lei 8.078.90, já que não só -oneron,de forma desmedida 
a condição de consumidora, mas também não zeloú pelo, repasse dá 

direito á informação. Também incidiu em propaganda engáriosa Sobre 

a promoção 31 anos, efetivada no momento do descumprimento da 
oferta inicialmente feita é quê integrava 6 sérviço e ô acordo de vontades 

dus até então vigorava, entre as partes da relação. 

Conforme se vê por parte da reclamada ao longô do processo 
administrativo instaurado a todo tempo houve a 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, principalmente paía si. Ao não 

- atender a terifativa pacífica de resolução conciliatória, a fomecedorá 
de. serviços descumpriu visivelmente determinações do Código de Defesa 
“do Consumidor e não considerou sequer haver sido responsável “pelos 
fatos que. acarretaram no dano “da, consumidora. Diante de tais 

considerações, não pode o ,fornectedor -de- serviços ignorar 

aleatoriamente os dispositivos de ordem pública e interesse sotijal 
"esculpidos pelo legislador consumeristá. Este Órgão de Proteção-e Defesa, . 

deve sempre pautar pelá estrita observância dos princípios esculpidos 

no micróssistêma cosumerista, a exempló daquele que reconhece a. 
vulnerabilidade do consumidor e daquele quê prima pela responsabilidade 
do fomecedor de serviços quando. for verificada falha na prestação do 
serviço; hipótese confirmada pelo vaso concreto. Apesar de cignte de 
eventuál sanção » ser aplicada,.o óperadorá de telefonia reclamada não 

quis assimilar os. argumentos da consiimidora ou mesmo reconsiderar 
sem entendimento. Constataram-se sérios vestígios de violação ao direito 

. material da consumidora, lógo, flagrante . se repúta cgnduta infrativa 

contrã as relações de consumos. -Deve a instituição bancária, 

notadamente, ser sancionada por conduta infrativa contra as relações 
de consumo. - 

UI =-DA DECISÃO Vo 
De acordo com o Detreto 2. 181/97, para à aplicação da penalidade, 
dêverão ser consideridos os seguintes aspectos: as circunstâncias 

atenuantes.e agravantes; e, os antecedentes do infrator, nos termos do 

art, 24 daquele decreto. Vos 

Dentre as condições atentantes, nos termos do Art. 25º deste mesmo 

decreto, erumera-se: I - a ação do infrator não ter sido fundamental 
para à consecução do fato; l-sero infrator primário e, III- ter D,. 

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de” 
imediato reparar Os efeitos do ato Jesivo. 

, No caso, à infratora não tem a favor de si nenhuina 'atentante. 
“Quanto às circunstâncias agravantes, nos termos o Decieto em 
referência dispõe, no seu-art. 26, que se constituem agravantes: I - ser: 

, O infrator reincidente, II - ter b infrator, comprovadamente, cometido 

! à prática infrativa para obter vantagens indevidas; II - trazer a prática 
infrátiva consegiiências danosas à à saúde ou à segurança do consuriidór; 

IV - deixar o infrator, tendo egnhecimênto do ato lesivo, de tomar as 
providências para evitar ou mitigar suas consequências; V - ter-O infrator 

agido com dolo; VI = acasionar 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 jião; VII « 
-dissimular:se a natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

infrativa praticada aproveitando- «se O infrator de grave crise econômica 

“*ou dá condição cultural) social ou Etonômica «la vitima, ou, ainda, por 

ocasião de cilamidade, * 

Assim, aplica-se ao TELEMAR NORTE LESTE S.A, as-agtavantes dos 

incisos 1 e IV; senão, véjamos: 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" 

probleiria e nem nas possiveis consequências e prejuizos caso não fosse 

resolvido; . a 
Para, mensurar'o quantum, levamos em cânsideração, além das 

circunstâncias atenuantes e ágravantes, conforme dispõe o artigo 28 - 
do mesmo decteto, a gravidade da prárica intrativa, a extensão do dano 

causado aos consumidóres, a vantagem âuferidã com o. ato infrativo EM 

“a condição econômica do infrator, respeitados os" parâmetros 

estabelecidos no parágrafo único"do am, 57 da Lei-no 8.078, de 1990. 
Assim, arbitrarhos, iniciálmente, a.mukia em 1.000 (mil) UFIRCES, 
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“levando em consideração a pérda de serviço de caráter 

diferenciado e que em tese, teria a sua continuidade, por 
3l(trinta e uma) a qual fora provocada por atitude negligente e 

indiferente da operadora de telefonia. - 

Contudo, levando em censideração as: duas agravantes aplicáveis ao 

caso e tendo, êm vista repercussão do dano causado a gama de 
consumidores que 5e-reconhecem como vítimas dessas práticis, a pena 

será tultiplicada por .3 (três). 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, decido comihar sanção 

pécuniária-ã TELEMAR NORTE LESTE S.A no valor de 3.000, 

(três mil) UFIRCES, pôr “infração aos artigós: 4º, ineiso I, 6º, inciso” 
II, 30 e 35, inciso.1 e 51, inciso IV da Lei 1º 8.078/90, com fulero no 

que dispõe o art.56, inciso |, 6/e.0 art.57, $ único do CDC; g/e à súriula 
n.01 da JURDECON. Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE 

(Unidade Fiscal de. Referência do Ceará) correspondê a R$ 2,4257. 
Intime-se a demandada pará, 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 E: CONÔMICA FEDERAL, Agêncin 919 

- ALDEOTA, éfç nº 23.29]-8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar oftrecer 
Recurso Administrativo dentro da prazo de JO (dez) dias. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se o nome da 

.empresá 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 séu valor na dívida ativa do Estado do Ceará, para subsequente 
cobrança executiva, na fórina do art: 29, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. 
- Cumpra-se o disposto nó artigo 44 “da lei 8.078/90 cominado com o 

* artigo 57. do Decreto nº 2181-de.20 de março de 1997, dundo-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, a - 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2010. 
Antônio Carlos Azevedo Costa 
Promotor de justiça 

2 Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
Procésse Administrativo n: 0109-027.523-2 

Reclamante: MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS 

Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S:A 

i- DO RELATÓRIO 

Procedimento administrativo 
  

instaurado pela Sra. MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA SANTOS, sob a alegativa de que firmou R 

+ contrato com'a operadora TELEMAR NORTE LESTE S/A referente à 

serviço de internet Velox 3G através do acesso 85 8644 1330, Declara 
que após algum tempo de utilização do serviço, observou que'esie 

mantinhã conexão deveras lenta com a rede, de intêrnet. Entrou em 

contato para obter esclarecimentos sobre a mã prestação do serviço e 
fói informada de que na localidade em que reside, a área de abrangência 
do serviço não era plena. Desta feita, compareceu a: este Órgão de 

Proteção e Defesa do Consumidor, pleiteando num primeiro momento, 

o cancelamento do serviço de referente ao Velox 3G sem qualquer ônus 
bem como a restituição em dobro -dos valores pagos de forina indevida 
tendo em vista o fato do serviço jamais ter sido prEstado a-contento. 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou as informações que 
considerou ser úteis (fl. 08) e declarou, em: suma, que após análise no 

histórico de serviços e sistema de faturamento, não se observou qualquer 

irregularidade. 
Em audiência realizada no dia 08.12.2009, apenas a parte reclamante 
compareceu. Por outro lado, a parte reclamada, - apesar de devidamente 

. notificada, não comparecéu a audiência. No entanto, em manifestação 
escrita, solicitou a remarcação da-audiência, confórma-certidão em 

anexo (fl. 23). Diante disso, o Setor de Conciliação consideron'.ser 
cabível o pedido de nova sessão conciliatória, - 

Em nova audiência designada para o dia 26.01.2010, compareceram as 
partes reclamante e reclamada, Q consumidor reafirmou os termos da 

exordial e novamente pleiteou esclarecimentos por parte da empresa e 

-a restituição dos valores pagos de forma mdevida. A empresa, por outro 

lado, apresentou defesa escrita, carta de préposto e afirmou que, 
conforme apurado, sob o protocolo nº 200900014914198, datado de 
19/02/2009. a cliente havia ficado ciente de que não existiria cobertura 

3G no bairro em quê reside, portanto faria uso a rede de 2G. Também 
y   

esclareceu que "o Vêlox 3G é.um serviço móvel que pode ser utilizado ein 

qualquer área de cobertura é que nesse caso, foi solicitado. o-cancelamento 

“em 03/03/2009, portanto as faturas 193938998 (no válor de R$ 55,93) 

e a fatura 200165280 (no valor de R$ 1,81) encontram-se isentas de 
qualquer irregularidade. no tocante à cobrança, ressaltando que o periodo 
de cobrança é até o dia 03 (três) de agosto, ou seja, a data do cancelamento 

solicitada pela eliente. Nesse momento, a consumidor alégou que somente 

teve ciência da cobertura limitada do sérviço contratado em momento 
posterior, ocasião em que logo exigiu y cancelamento dáquele. Apesar 

de tudo, as partes não firmaram acordo amigável. : 

Não houve manifestação posterior de ambas as partes. 

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; eriado no âmbito das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Estado do Ceará, 
com o fim precipuo de côortdenar a Política do Sistema Estadual de 
Proteção e Deftga 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 Fedéral e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 19%7, na forma do 

parágrafo único do art. 56 do CDC, é ho art, 18, parágrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 
final assinados: , 
Segundo a Lei 8.078/90, o quesito informação é pressuposto dé validade 
«de toda e qualquer félação 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. 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 jurídica ás relações civis. 
Entende-se que nas ocasiões em que este direito não é observado da 
forma como deveria, cabe ao consumidor litigar diretamente. cófitra tal 
fato, já que fere o requisito de. veracidade intrínseco numa relação de 
consumo. Consequentemente, ocasiões, carreiam altás doses de 

insegurança jurídica e insatisfação generalizada, ainda, mais no tocante 

aos contratos dg adesão. 

à empresa não “observou uma série de direitos. básicos esculpidos no 
artigo 6º, contudo o que restou mais patente foi a ofensa ao direito da 

informação: , , 
Art; 6º São direitos básicos do consumidor: 
HI - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre 

Como bem lecionam Cláudia Lima Marques? Antônio Herman V. 

Benjamin e Bruno Miragem: 
“Informação durante toda a relação de cónsumo, na formação, ua 
execução do contrato 'e na cobrança de dividas: O direito à informação 

asseguiado no art. 6º, III, corresponde ao. dever de informar: imposto 

pelo CDC nos. aris. 12,14,18 e 20, nos aris. 30 e 31, nos arts. 46 e 54, 

ao fornecedor. Este dever de prestar informação não se restringe à fase 

  

  

. pré- contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta '( arts. 

331 ,34,65,40,53) + 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 e agindo com Isaldade( 
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, Bino Miragem. — 2. ed. Ver, atual. é ampl. — São 
Paulo: Editora Revista dos: Tribunais, 2006, pág. 150). 
Também ficou patente a péssima qualidade: de fruição do serviço móvel 
3G de intemnet, logô, visível a a caracterização de vício de serviço. 
Conforme teor do art. 20, inciso Il do CDC, será assegurado ao 

fornecedor o direito de se resguardar aó ser constatado um vício na 

prestação de serviço, vício este que deverá ser prontamente regularizado 

para atender os ditames legais, ipsis Hiteris: 
“ Art. 20, O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 
diminnam o valór, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 

altérnativamente e à sua escolha:
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l-a reexecução” “dos serviços, s sem custo adicional e “quando 

cabível; 

IL=a restituição imediata da quântia paga, morictariamento 

atualizada, sem. prejuízo de eventuais perdas e danos; 

HI = o abatimento. proporcional do preço.” e 

Nos casos relacionados ; a vício de serviço, assevera-se. que “A nova 
idéia de vício de serviço, capaz de originar até a rescisão do contráto, 
facilita o satisfação do contratante & agiliza , o “processo de cobrançã 
da.pr estação ou-da  reexecução do serviço; islo porque concentr asse 

na funcionalidade, na adeguação , do- "serviço prEstado e são na 
subjetiva existência da diligência hormal:óu de uma eventual 

« Negligência” do prEstador de serviços e de ses Pp? 'epostos o 

“Não obstante, -D caso sub; examine também viola disposição A Código n 

+ Civil, no tocante a relativização dos contratos, quando flagrante o... 
x desciroprimento das obrigações dos fornecedores, incverbis: 3) 0.74 

1a - er 1 

1 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 
resolução 'do “Contrato, se, não preferir exigir- -lhe o 

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, Indenização 
por perdas e danos. , 

Os artigos 20, inciso II da referida lei e 475 do- Código Ciyil dispõém 
sobre duas matérias. de suma importância na ésfera cónsiimerista: a 

hipótese. dê vício de serviço ea resolução contratual-derivada de 
inadimplemento. 'O- primeiro, revela de maneira, inquestionável que * 
estará viciado o serviço na lipótese.. dó consumidor-não, vislumbrar o 

” binômio segurança/efetividade em'seus reluiltados, posteriormênte- 
cameterizando uma inadequação total por impropriedade do serviço. 

Tai interpretação do legislador ordinário foi a dé resguardar mais uma 
vez os interesses do consumidor, elevando estes a um patamar superior; 

Em. relação ao segundo, este aíligo traz à tona à possibilidade. de ser, 
“minimizado os eféitos do “Pacta Sunt Servanda” entrê as partes” 

. Contratantes: quando, se veiificar inadimplemento contratual visivel; 
“não restando ao consumidor margem de: dúvida aterca de sua aplicação. 
em situações nas: quais os fornecedores deixem: dê arcãr com áuas 

obrigações.” ota, ' 
Por fim, incgável destacar a falta dé compromisso com a oferta 

- constituída em momento pré-contratual. Nos casos de visível 
descumprimento- de oferta, a rescisão Contratual é uma das prerrogativas É 

que o consumidor faz jus quando cônsiatada: « . 
Art. 35. Se o ,Jornecedor de produtos ou serviços recusar 

cumprimento *a oferta, apresentação ou, , publicidade; o- 

consumidor, poilerá, alternativameénte e à sua livre escolha: * 

HI — rescindir o contrato, com dir eita” ã restituição da quantia. 
eventualmente antecipada, monctarianente atualizada, ea- 

perdas e- danos. á 

De suma importância tecer algumas considerações» "sobre o caso sub 
oeuti; A consumidorã, como se Observa nos autos ,coptou pelo ' 
cancelamento imediato do serviço contratadó + em-razão da sua má ' 
prestação bem como pela devolução dos valores pagos por serviço 

inutilizável. A reclamada, todavia, apesar de ciente de: eventual sanção , 
“a ser aplicada em casos de descumprimento. de, oferta, em momento, 
algum sé mostrou apta a diálogo no qual se vislumbrasse entendimento 
cordial'enire ambas as partes e"amenizasse” a “diferença de pontos dê 

vistá. Pelo contrário, em sede de audiência” limitou-se à à reiterar o, 
argumento da defesa escrita, ão révelar que após * “novas análises, em. 
histórico de serviços e sistema de faturamento, não houve a. constatação 

de qualquer irregularidade nas cobranças-das faturas supramencionadas”, 
Se, posicionando” dé“maneira negativa ao pleito da consumidora: Apesar , 

de esclarecimentos o ponto Principal do .Plgito” não foi devidamente * 
focado: a má qualidade do serviço “dê internet” móvel denominado 3a 

Ficou demonsirado que-tal tecnologia, ainda que pfereça relativa margem 

“de uso para boa "parégla “da população, não sé-tônsolida como “serviço” 
que deva propriamente estar à disposição dos consumidores no mercado. 

.jã que “patente a sua falta de efetividade e consegientemente,-sua fruição.. à 

Consoante entendimento público e notório, é uma: tecnologia 

- promissora e-nova no mercado. de consumo, porém que não faz jus à . 

. forma como tem sido, veiculada por parte dos fomecedores de serviços, 
- a exemplo da operadora de telefonia supra: Necessário se faz mencionar 

a força do “Pacta Sumt Servânda”, o qual, depois de ser acordado. por 

--ambas.as partes, tem força de lei 'O contrafo de prestação em questão 

tem] como óbjeto à bon! prestação do. serviços «de intémet móvel, devendo, 
porimto, qué ambas às partês. contratantes - arquem com o cumprimento 

de suas: obrigações | naturais * Sendo assim, imprescindivel, salientar que 
tal contrato não: só pollé como déve ter seus efeitos relativizados 

quando ficar evidenciado: que-uma das partes não arca com sua prestação; - 
«que no'caso corresponde à operadora de telefonia: Oi, a, qual não fez 

valer o etimprimento da oferta que posteriormente se constituiu em. 
obrigação contratual, Tendo sua força relativizada, seus efêitos e! 
- - r 

1 

. e ' ' 

E) 

, contíato, Deve, -poitanto, sér santionada pára que eventuais incidentes. 
como êse não ocorram-novamente. 1, “ 

" No -SINDEC — SISTEMA NACIONAL. DE DEFESA DO 
| CONSUMIDOR, a bresente reclamação foi glassificada, como 

fundamentada NÃO ATENDIDA. Ou seja, “restou comprovado. 
que o pleito: do consúmidor fora lebítimo e o fornecedor iião 

atendeu suãs expectativas de resolução conciliatória. Infringiu, - 
portanto 0 Código de Defesa dó Consumidor em 'seus artigos 
6º, HI, 20, 11, 35, JT e 475-do Código-Civil. o 

+ HL- DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA SANÇÃO * 
De acordo - “com: o Detreto 2,181/97, para a aplicação. da penalidade, 

, deverão ser. considéiadós os “seguintes àspectos:'as circunstâncias 

r . 

art. 24 daquele decreto. > 

«Dentre gs condições atenuantes, nos, temos do, Ar. 25 deste mesmo 
decreto, enumera-se:-I --a ação do infrator não ter sido fundamental 
para a consecução do fato; II - sêr o infrator primário - ell-ter'o 

infrator adotadô as providências: pertirientes para minimizar ou de, ” 

imediato reparar os. efeitos do atorlesivo. , 

No caso; a infratorainão. tem a' “favor de si nenhuma atenuante, 
Quanto” às circunstâncias agravantes, nos termos, o Decreto em 

referência dispõe; no seu art, 25, Que. se eonstitmem agravantes: I- Ser 
a infrator reincidente; Im “terró infrator, comprovadamente, cométido ' 

E] prática infrativa para obter vantagens. indevidas; TII - trazer a prática * 
infrativa consegiiências danosas à saúde. ou à segurança do consumidor; 

TV - deixartó infrator, têndo conhecimento- do ato lesivo, de. tomaf as 
providências para evitar ou mitigar suasconsegiiências; V. Ser o infrator * 
agido com dolo; VI - ocasionar a-prática Infrativa dano coletivo ou ter 

caráter. repetitivo, Vl ter a prática infrativa “ocomido em"detrimento 
de-menor de dezoito ou inâior de sessenta anos qu ; de pessoas portadoras” 

“de deficiência fisica, mental. ou, sensorial, interditadas ou não; VII - 

“dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

- infrativa pratidada aproveitando-se, 1 o infrator de grave crise econômica 

1 

|, ou da “condição cultural, .Social ou econômica da vitima, ou, ainda, por 
n - ocasião de calamidade: 

- Assim, aplica-se à TELEMAR: NORTE LESTE S.A as agravantes dos 
incisos T, IV; senão, vejamos: conforme se constaton em análise neste 

órgão, tal reclamada já foi condenada por práticas infrativas às relações , 
- de consiimo; a consumidor entrou. em contatorcom a operadora para 
-comunicar o fato; é esta não teve a. preocupação em solucionar 0. 
problema e nem nas possíveis consequências: ê “prejuizos caso não fosse ' 

“resolvido. - . 
- Para mensutar-o. quantum, Nevamos, em consideração,” além das 

circunstâncias atenuantes e. agravantes, conforme, «dispõe o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da' prática infrativa, a- extensão dô danó' 
causado aos consumidores, a vantagem auferida com-o-ato infrativo e * 

«-a condição econômicã do infrator, respeitados os parâmetros 

A “estabelecidos; no parágrafo único do art, 57 dá.Lei nD 8.0787 de 1990. 
. Assim, arbitramos, inicialmente, a a“multa em. 400 Aquatr ocêntos) | 

“a a r 

£ aplicáveis: ão caso, hei pórsbem multiplicar a pena base) por seu dobro: 

ANTE O EXPOSTO, com base' nos dispositivos áludidos na Lei nº 

* 8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como, norteador o Decreto = 
- nº 2. 181/97. para mensurar o quantim, qualífico como fundamentadá a 

presente reclamação para ao “fim apenar-a reclamada ao pagarnento de. 

sanção pecuniária no valor de. 800 (oitocentos) UTIRSCE, nos: 

termos do art, 41-da Lei Complementar nº 30 de 26 de, julho de 2002, 
A QUAL. deverá ser convértida em reais é » depositada na contã corrente . 

Nº'23.291-8 DA GAIXÁ ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 919 
ALDÉOTA —. OPERAÇÃO 006 .- — conta perténcente ão EDÍD, Fundo 

. de Defesa do Consumidor, ou se “desejar, apresentar Recurso - 

“ Administrativo no prazo legal, dentro dop prazo de 10 (dez) dias. Ressalte- 
se. que valor” árual da UFIRCE é é R$ 24257. 

Tornando-se definitiva a decisão administrativa, inclua-se. o.nome e da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, com 
publicação no Diário-da Justiça, cumprindo-se as demais. determinações” ', 
contidas-nos'aris. 27, 34.e segyínies, da Lei. Estadual Complementar 304 
02. hd . . 

+ Não senda' recolhido ovalor de, multa nos prazo de-tnnta dias, inscreva” 

+ 

=. "s e Fo. - 

cobrança executiva “forma do art, 39, da Lei Estadual Complementar 

30/2002. = 

Cumpram- se- os expedientes necessários. 

- PRI, < Fortalêza-Ce, 10 de fevereiro deco | 
. “ANTÔNIO CARLOS.AZEVEDO COSTA" , , 

o Promotoria de Defesa do, Consumidor . 

ai a 

44
   

- Obrigações deixam de clitir portanto cabível o pedido de fesolução do "! 

. 

“e o 

“aténuantes e agravantes;-e 08 antecedentes do, infrator, nos termos do - 

+ ' 

| UFIRSCE. Contudo, levando-em' consideração as duas agravantes 1 

A 

"a 

ad 

“-$e seu valor na “divida ativa do Estado do Ceará, para Subsegijente - ve 

pá A
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DECON/PROCON-CE ' 

+ . V. de .n É a rr o 

á Ê É 14 ' 

o + . ns 
DECISÃO ADMINISTRATIVA : N 
Processo Administrativo n. 0109-028. 229-7 ts 

ja 

L 
Reclamante: MARIA MIRTES ANDRADE DE MATOS 

Reclamado: BCP SA. 
'L= DO RELATÓRIO - a 
Procedimento administrativo instaurado pela Sra. MARIA MIRTES 
ANDRADE DE MATOS, sob a alegativa de que firmou contrato com 
a operadora BGP S/A referente à serviço de intémet Claro 3G através > 
do acesso 85 9231. 0856. Declara que após algum tempo de utilização a 
do serviço, óbservoú que este mantinha conexão. deveras lenta com aí 
rede de internet. Entrou em contato com a empresa de telefonia para 
tentar resolver deforma menos onerosa a situação, porém encontrou 

óbices em sua pretensão, Desta feita, “compareceu a este Órgão de, 
” Proteção e Defesa do Consumidor pleiteando esclarecimientos por parte 

da empresa, a regularização da situação e por-fim, o: cancelamento do 
serviço sem qualquer ônus referente, tendo em vista o fato do serviço, . 

jamais ter sido: “prEstado da forma como fora inicinjmente ofertado. 
Notificada tegulatmente, - a réclâmada. não contestou o feito: á priofi. 

Em audiência realizada no dia 26.01, 2010, comparéceram às partes 

reclamante e reclamada. 6) Consumidor reiterou todos os termos da 
exordial. A empresa, por'cutro lado, declarou jqueo serviço encontra-se 
cancelado desde 27/07/2009, porém que constã uq saldo devedor em 
aberto decorrente de um resíduo cobrado por meio da fatura de agosto. T 

Nesse momento,. a consumidora declarou não estar de acordo com as 

+ informações apresentadas e atimou que desde abril de 2009 não-ntiliza 
“o citado serviço. Também afirmou que solicitou o cancelamento do 
«contrato por; 4 (quatró) siluações distintas , tendo pago todo o saldo.; 

devedor no ato da última solicitação de cancelamento: “Apesar de: tudo, 
as partes não firmaram acordo amigável. | 

É o Relatório êm-síntese, . Vo 

W - 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 Cesrá, 
como fim précipuo de coorderiar a Política do. Sistema Estadual dê 
Proteção e Defesa do Consumidor, com competência, atribuições e 
atuação administrativa em toda a área do Estado do Ceará, conferidas, 
pela Lei Estaduál Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, dé 11 de: 
Setembro de 1990 é Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
parágrafo único do art. 56 do CDC, e no art. 18, parágrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 
final assinados; +' 
O art. 2º, capri, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
qualifica de. consumidor * “toda pessoa fisica ou jurídica que adquire 
ou itilizã próduto ou serviço como destinatário final”. Os artigos 20, * 

inciso IÍ da referida lei e 475 do Código Civil tratam de duas matérias de” 
suma importância na esfera consumerista: a idéia de vicio de serviço - 

e a resolução , contratual derivadã de inadimplemênto. -O 
primeiro, revela de maneira inquestionável que estará viciado.o serviço, 

na hipótese do consumidor não vislumbrar o binômio segurança” 

efetividade em seus resultados, posteriormente caracterizando uma 

* inadequação total por impropriedade do serviço. Tal interpretação do . 
legislador ordinário foi 'a de resguardar;mais uma vez os interesses do 
consumidor, elevândo estes a" úm patamar superior, Em relação ao = 
segundo, este “artigo draz à tona a possibilidaile de ser minimizado os 

cefeitos do “Pata Sum! Servanda? entre as partes contratantes quando 
se verificar inadimplemento eontratual visivel, não restando/ao 
consumidor margem de dúvida acerca de sua aplicação em situações nas 
quais os fomecedores deixem de arcar com suas obrigações. 
A cônsumidora, ac ter-contratado 6 serviço, esperava a excelência de 
seu funcionainento, entretanto não foi é que aconteceu de. fato. 

Conforme observado de análise material dos autos, verifica-se que restóu 

patente a pêssinia qualidade de fruição do. serviço móvel, 3G de-inteniet, 

logo, visível é à caracterização de vicio de serviço, Cônforme. teor do” 
art. 20, inciso II do CDC, será assegurado ao fômecedor o direito de” sé, 

resguardar ao ser constátado um vício ha prestação de serviço, VICIO 

este que deverá ser pronlamente regularizado para atender os ditames * 
legais, ipsis fitteris: ” 
Art. 20: O Tornêcedor de serviços responde pelos vícios de 

“qualidade que os tornem impróprios dó consumo ou. lhes   

diminuam o valór, assim conio por aijúeles decorrentes da 

“disparidade, com. as indicações constantes da ofertã ou 
+ mensagéêm publicitária, podendo o “consumidor exigir, 

alternativamente. e A sua escolha: a 4 

I- a reexecução dos. serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; i N 
HW -— a restituição imediata da quantia paga, monetarinmente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

II — ” abatimento proporcional do preço. ' 
Nos casos relacionados a vício de serviço, assevera-se que “A nova 
“déia de vício de serviço, capaz de originar até a rescisão do contrato; 

facilita a satisfação: do contratante e agiliza 9 processo. de, cobrança 
“da prestação ou -da reêxecução do serviço, isto porgue concentra-se 
“no funcionalidade, na adequação ; do serviço prEstádo é não ha « 

, stbjetiva” existência da diligência normal ou de uinta eventitdl 
negligência.do prEstador de serviços e-de. seus prepostos.” ' 
Não obstante, o casq; sub examine também vicla disposição do Código . 
Civil, no tocante a: - relativização dos contratos, quando Nagrante o 
descumprimento das obrigações dos fomecedores, ir verbis: ! 
Art. 475. A parte. lesada pelo: inadimplêmento pode pedir a , 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o º 
cumprimento, cabendo, eni qualquer "dos casos, indenização 

por, perdas e danós. 
Por fim, inegável: idestacar a falta dé compromisso e com a oferta 
constituída em mamento pré- -contratual. Nos casos de visivel 

descumprimento de: oferta, a rescisão contratual é uma das prerrogativas 
que” o-consumidor fãz-jus quando constatada” ' . 
"Art. 35. Seo fornecedor de produtos ou serviços recusar 

“cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o, 

a 

a 

> consumidor poderá, alternativamente e à 'sua livre escolha: 

+ UI + rescindir.o contrato; com direito à restituição da quantia 

eventualmente antecipáda, nionetariamente atualizada, e a 

perdas c danos. a 
De suma importância tecer algumas considerações sobre o caso sub 
oeuli. A consumidora, como 'se observa nos autos, optou. pelo 

“cancelamento imediato “do serviço contratado em razão da sua má” 
prestação. A reclamada, todavia, apesar de ciente de eventual sanção a 
ser aplicada em casos de descumprimentô de oferta, em momento 

. algum se mostrou apta, a diálogo no qual se vislumbrasse. enteridimento 
cordial entre ambásias partes e amenizasse a diferença de pontos dé, 

vista, Pelo côntrário, em sede, de audiêiicia: limitou-se a enfatizar que - 
«ainda existia saldo: devedor da consumidora à -ser “quitado, saldo essé 

supostametnte proveniente da fatura do mês de agosto, se posicionando . 
de maneira negativa ão pleito da consumidora. Apesar de esclarecimentos 

o ponto principal do pleito não foi devidamente focado: a má- qualidade 
do serviço de internet móvel denominado 3G Ficou demonstrado que . 

tal tecnologia, ainda que-ófereça relativa margém de uso para boa ' 

. parcela da população, não se consolida como serviço que deva - 

Em 

“ 

N 

” 

. 

E 

LS 

é 

propriamente estar à disposição dos consumidores no mercado já que 
patente a sua falta: de efetividade. e consegilêniemente, sua fruição. 

Consoante” entendimento público e notório, é uma tecnologia 

promissora e nova no mercado de consuíno,, porém que “não faz jus à: 

forma como tem sido veiculida por parte dos'fomecedores de serviços, — 
a exemplo da operadora. de telefonia! supra. Necessário se faz mencionar 
a força do “Pacra Sunt Servando”; o qual, depois de ser acordado por 
ambas as partes, tem força de lei. O contrato de prestação em questão 

tem como objeto à boa: prestação do. serviço de internet móvel, devendo, 

portanto, que ambas as partes contratarites. arquem com o cumprimento 
de suas obrigações, náturáis, Sendo assim, imprescindível salientar que , 
tal contratoinão :só. pode como deve ter seus efeitos rélativizados 

quando fidar evidenciado que uma das partes não arca com suáã pr estação, 
que no caso corresponde à empresa Claro, a qual não fez, valer o- 

| cumprimento da oferta que posteriormente se constituiu em obrigação 

contratual. Tendo sua força relativizada, seus efeitos e.obrigações deixam. 

de existir, portanto. «cabivel o pêdido, de resolução do contrato: Deve, 

portanto. ser sancionada para que eventuais incidentes como esse não 
ocorram novamente. 
No SINDEC, — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, sistema o qual pertence áestrutura do DPDC 

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO - E DEFESA DO 

a q 

CONSUMIDOR, a presente reclamação foi classificada como -. 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. Ou séja, restou comprovado 

que o pleito do consumidor fora legitimo ed “fornecedor não 

" atendea suas expectativas de resolução conciliatória ao longo 
do procedimento, ; administrafivo. Infringiu; portanto o Código 

«de Defesa do Consumidor em seus artigos 20, TI, 35, [1. Também 

se aplicou o Artigo 475 do Código Civil, aínda quê 

, “q a v
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subsidiariamente, por gozar o procêésso, administrativo de . 
k 

particularidades inerentes à sua composição, dentre às quais 

esta. Desta feita, que sejam tómadas as medidas cabíveis: « 

  

De“acordo com o Decreto 2.181/97, para a aplicação da penalidade; 

deverão -ser considerados” os seguintes aspectos: as circunstâncias 
atenuantes e agravantês; e os antecedentes do infrator, tdos termos do 

am. 24 daqhele decreto. ' 

Dentré as condições atenuantes, nos termos dó Att: 25 deste mesmo 
decreto, enumera-se: 1 - à ação do infrator não ter sido fundamental 

: para a consecução do fato; H - ser o infrator primário e. Il - tér 6 

infrator adotado as právidências pertinentes para: minimizar ou de 
imediato reparar os efeitos dó ato lesivo. - 

No caso, à infratora não tem a favor de si, nenhuma atenuante. : 

Quanto às. cireunstâncias agravaniês, nos termos o Decreto em é 
referência dispõe, no seu art. 26, que se Constituem agravantes: 1 - ser 

o infrator reincidente; 11 - ter 6 infrator, comprovadamente, cometido 
ã prática infrativa para obter vantagens indevidas: NÍ - trazer a- prática 

infrativa tonsegilências danosas à saúde on à segiifança do Consumidor; 
IV --deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as- 
providências para evitar ou mitigar: suas consequências; V -“fer-o infrator 
agido .com dolo; VI, - ocasionar: a prática infrativa dano coletivo ou ter 
"caráter repetitivo; VI - ter-a prática “infrativa ocorrido em detrimento 
de menor-dê dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiência fisica, mênta] ou sensorial, interditadas ou não; vil - 

diksimnlar-se a nálureza ilícita do ato ou atividade: IX - ser a conduta 

infrativa praticada dproveitando-se 6 infrator de grave erisé econômica 
ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por' 
ocasião de calamidade. - r ' 
Assim, aplica-se à BCP S/A as agrávantes, dos incisos'I, IV; senão, 

, vejamos: conforme se cónstatou: em análise neste órgio, tai, reclamada 
já foi condenada por práticas infrativas às relações de consumo; à” 
consumidor entrou em contato com à operadora. para comunicar e 

fato, e esta não teve a preocupação em solucionar o problema e nem 
nas possíveis consequências e prejuízos caso não fosse resolvido. 
Para merisurar o quantum, lévamos em consideração, além: das 
circunstâncias atenvantes e agravantes, conforme dispõe.o artigo 28 

do mesmo decreto; à gravidade da prática infrátiva, a exténsão do dano 

causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato inirativo e 

a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros 
estabelecidos no parágrafo único dó art. 57 da Lei no 8.078, de- 1990. 
Assim, arbitramos,. inicialmente, a multa em 400 (quatrocentos) 

UFIRSCE. Contudo, pára a majoração da petia forain levadas em . 
consideração as dias agravintes aplicáveis ao cãso, bem como a situação 

privilegiada da empresa no mércado de consumo. » 

TP ANTE'O EXPÓSTO, com base nos dispositivos aludidos-na Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomado como norteador o Decreto 

nº 2.181/07 para mensurar O quantum, qualífico como fundamentada a 

presente réciamação para ao fim apenar a reclamada ao pagamento de ” 

sanção pecuniária no valor de 1200 (mil e duzentos; UFIRSCE, 
nos termos do art, 4) da Lei Complementar nê 30 de 26 de julho de 

2002, A A QUAL deverá ser convertida em reais é depósitada na conta 
corrente “Nº 23.291:8 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 919 ALDEOTA — OPERAÇÃO 006 — conta pertencente 

ao FDID, Fundo. de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar 

Recurso Administrativo no prazo legal, dentro do prazo de. 10 (dez) 

* dias. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE é R$ 2,4257. 
Tornando-se definitiva a decisão, administrativa, inclua-se ô nome da 

empresa infratorá no Cadastro de Reclamações, Fundainentadas, com 
publicação no-Diário da Justiça, cumprindo-se, as demais deierminações 

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 séu valor nia dívida ativa do Estado do Ceará, para subsegiente 
cobrança executiva, na forma do art. 29, dá Lei Estadual Complementar 

30/2002. E o 
-Cumpram-ie as expedientes necessários. r 

BR. - Forialza-Ce. 10 de fevereiro" dé 2010. . 
ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO COSTA E 

2% Promotoria de Defesa do Consumidor: ' - 

  

DECON/PROCON-CE , 1 

DECISÃO ADMINISTRATIVA , , - no 

Processo Administrativo nº, 0109.029,318-3 tor 

* Reclamante: FRANCISCO EISTEIN DO NASCIMENTO 
Reclamado: LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA.   

- ' ” v 

[- DO RELATÓRIO 
- Procedimento administrativo, instaurado pelo Sr. FRANCISCO 
EISTEIN DO: NASCIMENTO em face da reclamada LG 
ELETRONICS DE' SÃO PAULO LT'DA.. com o-propósito de obter a 

restiliição do valor pago por produto defeituoso, corrigido 

monetariamente. O reclamante alega ter comprado um televisor de 
- LCD no valor de R$ 4.699,00 (quatro mil reais é seiscentos & noventa 

e nove reais), de maneira que anteriormente deu início a um. 

procedimento administrativo; registrado através da FA 0109-022.093- 
3. e conseguido, em sede dé audiência, a devolução, do valor pago pelo 
produto defeituosos porém alega que tal valor não foi corrigido, 

monetariamente. Tentou resolver a situação de: forma menos onerosa, 

porém revela que encontrou óbices em suá pretensão. Désta feita, , 
“compareceu à este órgão de Proteção e Defesa do Consumidor requerendo 
a solução para o seu problema, a saber: à correção monetária devida do 

valor depositado pela empresa reclamada. - R 

Notificada regularmente em seu endereço, a reclamada não contestou o. 
feito preliminarmente. ' 

  

Em audiência designada pára 9 dia 03. 12.2009, as partês reclamante elo 

“reclamada comparecerâm a'sessão conciliatória- O reclamante, 
novamente e dessa vez diante dy empresa reclâmada, reafirmob os 

terinos da exordial, afirmando. que adquiriu à “direito de ser restituído: 
. pelo valor pago pelo Produto viciado, -contudo revela que à correção 

monetária respectiva” não foi feita pela empresa reclamada. A parte. 

reclamada, através de sua advogada, Dra. Belisa Maria Cavalcante de 

Oliveira, OABCE nº 22.215, informou que ô valor depositado está em 
conformidade com o acotdo firmado na audiência ocorrida em.31 de . 

julho de 2009, não sendo consignado no termo respectivo que o valor . 
séria corrigido mMonetáriamenté. Nesse momento, o reclamante se 

“ manifestou e declarou não aceitar tal resposta, afirmando que na audiência 
de, conciliação « da data anterior mencionada não foi "apresentada pela 
empresa a proposta. de restituição do valor pago sem a correção. Apesar! 

de ter-sido tentado à; «acordo de vontades entre as partes pbjetivando o 

acordo amigável, este não foi firmado. : 
É o Relatório em sintése. 

I-= DO DIREITO - 

O Programa Estadual dé Proteção e Deltsa do Consunidor —- DECON- 

CE, órgão integrante, pelo Estado do Ceará, do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa do Consumidor - SNDC, criado ho âmbitó das 

Promotorias "dé 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 todaa área do Estado do Ceará, conferidas 

péla Lei Estadual Complementar 30, de 26. de julho “de 2002, com 
previsão nas Constiuições Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

= ” , 

E Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

parágrafo único do art. 36 do CDC, e no ar. 18, parágrafo primeiro do 

Decretô Federal 2181/97, tendo, portanio, cornipetência para dirimir a” 
matéria e aplicar sanções administrativas. a , 
Analisando inicialmente 05 fatos delineadores da demanda, se cónstata 

Ser únais um caso de cómipra de veículos viciados. Inicialmente, válido 
destacar que o adquirente configura-se como consumidor e-coma tal, 

“ faz juz à suas prerrogativas (máxima: proteção), ionforme, estabelece o 

«art. 4º, inciso [ do CDC, deve ser acatado 6 seguinte, principio 
fundamental: = 

Art. 4º A Política Nacional das Relaçõés de Cônsumo tem por ” 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoriã da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
» atendidos 6s seguintes princípios: o = 

I - reconhecimento ala vulnerabilidade do consumidor us 

mercado de consumo” 

Acerca da consideração da vulnerabilidade nos esclarece Antônio 

Herman V. Benjamin ao prefaciár o livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: Po 

= “O princípio da vulnerabilidade represênta a peça fundamental 

no mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. 
É Jícito até Uizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de 
toda a Teoria Geral dessa, nova disciplina juridica (..) “À 

. compreensão do principio, assim, é pressupostopara o-correto 
conheciniento do Direito do cônsumidor e para a aplicação da. 

lei, de qualquer lei, que se ponha à salvaguardar o consumidor " 

* MORAES, Paulo Valério Dal Pai.+ “Código de defesa do 
“eonsumidor:” o pr incípio da vulnerabilidade no contrato, na 

publicidade, nas“demais práticas comerciais,- Porto Alegre: 

- Síntese, 1999. | Es 
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Se evidenciou que a empresa reclamada não observou úm pressuposto 

básico que torna, básico que torna fundamental a formação de todo” 
negócio jurídico, principalmente aquele que tem tomo objeto bem de 
valor elevado. Segundo a Lei 8.078/90, a boa condição do produto 

adquirido é reflexo de-boa-fé e fundamento de validade de qualquer 
relação que beneficie consumidor e fornécedor, à medida de suas 

prestações. Decorie de obrigação do fornecedor, o qual deve primar 

pela excelência de sens produtos e serviços, os quais devem estar de 

acordo-cóm as especificações devidas e observância estrita às normas 
técnicas tidas como aceitáveis no território nacional, sob pena de 

configurar o-chamada vício de produto ou de qualidade. Subtende-se que 
. nas otasiões em que este preceito não é respeitado. da forma como - 

devéria, cabe ao consumidor, ou Seja, a parte adquirente, litigar 
diretamente contra tal fato, já que fere o requisitô de veracidade 
“intrínseco numa felação de consumo. Consequentemente, tais situações 
estão imbuídas de altas doses de insegurança jurídica e insatisfação 
generalizada, ainda mais no tocante aos produtos duráveis. 
Grave precedente configurar-se-ia caso este órgão não tomasse para si 
o dever de observar pelo cumprimento ir fotum da normatização da 
"Lei nº B.078.90. O produto em questão foi encaminhado para a, 
autorizada e ainda assim não“foi sanado, tenda posteriormente a própnia 

empresa reconhecido a procedência da reclamação, porém não atentou 

para detalhe importante e que se depreende do CDC, deixando bem 
claro. que à moeda, quando da devolução do valor, deverá estar corngida 

IMPRETERIVELMENTE: ' : 
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo. duráveis ou 
não duráveis respondem solidariamente pelós vícios de 
qualidade ou quantidade que ós tornem impróprios od, 

inadequados ao consuúnmio-a que se destinam ou lhes diminuam 
o valor, assim como, por aqueles decoryerites da disparidade , 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagém ou ménsagem. publioitária, respeitadas as variações | 

décorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. a 
$.1º Não sendo o vicio Sanado no prazo máximo de trinta dias, 
pode o consumidor exigir, alternativamente, e à sua escolha: 

1 — a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuizoide eventuais perdas e danos; 

Após.não ter efetuado os reparos que entendeu. serem necessários em 

sede de manifestação a este órgão, â 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 tambéri 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, ingiso. JI Ido CDC, 

“imste ditteris: . 
Art. 39. E vedado ao fornecedor de pr odutos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: - 

II — recusar atendimento às ilemandas dos consumidores, na 

exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, de 
conformidade com 95 usos & costumes, 

  

  

  

  

De seu mister tecer considerações sobre o caso sub ocull, uma vez que, 
resiôu caracterizado o ofensa ao direito material do consumidor Segundo 

o que foi apurado, houvera: um procedimento administrativo anterior à 
esse e que obtivera a procêdência do pedido, tendo sidô estabelecido. que 
a reclamada deveria proceder com a devolução do valor págo a partir 

daquele momento. No entanto, se verficou que a:empresa reclamada 

ciimpriv apenas»parciajmente o que foi acordado.em momento anterior, 
já quê, conforme relato do próprio consumidor, aquela havia deixado 
de aplicar à correção monetária nó ato do depósito em conta corrente. 
Com base nisso, sé, reputa extremamente oneroso para todo e qualquer 

consumidor a sér compelido, de forma antinatural, a arcar com: ônus 
excessivo € indevido quando se, “entender que o "Fornecedor desatendeu 

in sotirm a normatização do microssistema consumerista. Ademais, 

desatendeu princípio fundamental, dispôs no mercado bem viciado e na 
hora de arcar com a devolução do valor pago, não aplicou à correção 
devida na centa do consumidor-reclamante e por fim, se utilizou de 

píática abusiva durante considerável lapso de tempo, e pior, não teria” 
séquer se manifEstado caso o reclamante, num ato de motivação e 

esperança, solicitasse. à tntela deste Órgão de Proteção e Defesa em 

momento oportuno. 
Se denotou; por parte da reclamada, ao longo do processó administrativo 

instaurado, uma postira esquiva, protelatória e indiferente no locanie 

à sua disponibilidade em firmar entendimento razoável acerca da situação 
eassim, atênder o pleito, sem prejuízos para ambas as partes. Ao não 

aténder à tentativa pacífica de resólução conciliatória, a Formnecedora 

de produtos descumpriu visivelmente detenninações do Código de Defêsa 
. + 

r 

  

do Consumidor, Prefériu não se manifestar através de peça contestatória, 

para- somente fazê-lo em momenta posterior. Mais á frente, na sessão 

coneiliatória, sua indiferença foi taminha- que somente limitov-se a 

declarar que no termo de audiência pretérita não ficou consignado quê 

o valor a ser restituído seria corrigido, ocasião em que a própria 

consumidora reirucqu informando que no termo de audiência-passado, 

não foi “registrado que o valor a ser restituído seria. sem à correção 

monetária adequada. - 

Diante de tais fatos, não pode o fornecedor de bens. ignorar as hormas 

de ordem pública a interesse social esculpidas pelo legislador, 

consumerista, especialmente quando se entender que os mesmos foram | 

paútados pela superioridade do interessé econômico, afastando-se assim 

da boa-fé objetiva ' que deveria ter prevalecido. Apesar de ciente de 
eventuál sanção a ser aplicada, a reclamada hão tentou remediar à 

siluação que fora originada em virtude de seu erro “grave ou mesmo, 
assimilar quaisquer argumentos: favoráveis ão consumidor; Conctuíram- 

se como sérios os vestígios de violação 'ao direito material do tonsumidor, 
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 utilizados os 

critérios definidos em lei para aplicação da perialidade devida. 

TI — 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 agravántes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele decreto. ' 

Dentre'as condições. atentiantes, nos termos do Art. 25 deste mesmo 

decreto, enumieta-sé: [ - a ação do infrator não ter sido fundamental 
“para a consecução do fato; II - ser o infrator primário elll- ter o 

  

infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de 
4 Ê 

imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

No caso, 'a infratora não têm 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 reincidente; H - ter o infrator, comprovadimente, cometido 

à prática infrativa para obter vantagens indevidas; “IH - trazer à prática 

infrativa consequências danosas à Saúde ou à segurança do consumidor; 

IV - deixar o inftator, tendo conhecimento do ató lesivo, de tomar as 

providências para evitar oú mitigar suas consequências; V-tero infrator 

agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa danó coletivo ou ter 
" caráter repetitivo, VII - tera prática infrativa ocomido 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 ativitlade; IX - ser à conduta 
infrariva praticada aprovéitando-se o infratór de grave crise econômica 

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

ocasião de calamidade. ' . 
Assim, aplica-se à LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LIDA. as 
agravantes dos incisos 1 e IV, senão vejamos; conforme se apurou) à 

reclamada já é reincidentê quando a esse tipo de prática, o consumidor” 
entrou em contato com a empresa reclamada para comunicar o fato, e 

esta não teve à preocupação em solucionar o problema € nem nas 
possíveis consequências e prejuízos caso não fossé resolvido, * 

Para mensurar o quantum, levamos em consideração, além das 

“cireunstâncias: atenuantes e agravantes, conforme dispõe o artigo 28 

do mesmo decreto, à gravidade da prática infrativa, a extensão do dano 
causado aos consumidores, a vantagem at duferida com o ato infralivo € 
a condição econômica do infrator, Tespeitados os parâmetros 
estabelecidos no parágrafo único do art..57 da Lei no 8.078, de 1990. 
Assim, arbitramos, inicialmente, a mulia em 1.000 (três mil) 
UFIRCEs, tomando come fundaniento, inicialmente, a 
indiferença da empresa em desconsiderar a aplicação de, 
correção em syas operações, fator preocupante para a sua 

própria imagen no mercado. 
Contudo, levando em consideração a agravante aplicãv el ao caso e 

tendo em vista-repercussão do dano caisado a gama de consumidores 
que se reconhecem como vitimas dessas práticas, a pena será multrplicada 

por 3 (três). ' 
DIANTE DE TODO o EXPOSTO, decido “comihar r sanção 

peciniária a LG ELETRONICS DE SÃO PAULO-LTDA. no valor 
de 3.000 (três mil) UFIRSCE, por infração aôs artigos: 4º, inciso 1, 

187 II é 39, inciso II da Lei nº 8. 078490, com fulero no que dispõe o 

art.56, inciso 1, c/c o art.57, 4 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) correspônde a R$ 2,4257. 1 
Intimeise à demandada para, nos termos do art. 4l da Lei 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolhimento 
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sea prezo: de 10 dias. ma CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência'97 

- ALDEOTA, c/c nº 23.291:8, OPERAÇÃO 006 ou se desejar oferecer 
- Recurão Administrativo no praço de 10 fidez) dias. oh 

Tormando-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 é as demais determinações 
contidas. nos arts, 27,34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 30, 

02. - 
Não dendo recolhido o valor de multa no prazo de trinta dias, inscreva- 
se seu valor na divida ativa do Estado do Ceará, para suúbsêguenite 
cobrança executiva, na forma do art. 29, da Lei Estadual Complementar 
30/2002. ) “o o ; 
Cumpra-se 6. disposto no artigo 44 da lei 8.078/90 cominado* tom o + 

artigo 57 do Decreto nº 2181 de'20 de março de 1997, dando-se ciência 
do presente “feito aos demais | drgãos-de Defesa do Consumidor, inclusive 

o DPDC do Ministério di Justiça. A 
Intime-se a infrator desta decisão administrativa. 

Oficie-se à "reclamada. - 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, 
Fortaleza, 22 de fevereiro de 2010. 

Antônio Carlos Azevedo Costa À 

Promotor de justiça: , a 

z Promotoria” de Defesa do Cónsumidor * =! 
a FR 

Fo 

MINISTERIO, PUBLICO DO'CEARA . 
3a PROMOTORIA DE PROÓTEJO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

- DEC ISÃO “ADA [INISTRATIVA . 

. PROCESSO ADMISTRATIVO: 185/2005 , “rs 
RECLAMANTE: MARÍA FRANCISCA BEZERRA MARTINS . À 

' RECLAMADOS: “TÉRRAS DQ'SOL- HOTEIS TURISMO * CLUB E 
OUROCÉRD (BANCO DO BRASIL) “ 
Vistos, ele. ' * E 

Trataise de reclamação admiiistrativa ofertada por MARÍA 
FRANCISCA BEZERRA-MARTINS em desfavor de TÉRRAS DO'SOL 
HOTEIS TÓRISMO CLUB E OUROCARD' (BANCO DO BRASIL), 

envolvendo. suposta prática “infrativa as norimas de consumo e legistaclo 
correlata. - 
O consúniidor procurou este Órgão em O3 de novêmbro de 20034 
requerendo o cancelamento do Contrato de Aquisicao de Título de 
«Socio Rémido Kip « firmado 5 (cinco) dias antes, ou.seja, no dia 28/10/ 
2003, junto à primeira reclamada , com a respectiva devoluíao* dos 
valores pagos, bem como o estonio “de transacão realizada através de" 

' seu cartao de grédito' administrado pelo Banco do Brasil, Alegou sentir-se . 
prejudicada ao constatãr quê"o servido oferecido não correspofidia ao 

“que fora;prometido no ato da contratado, 
Informou .a reclamante «que o contrato” fora firmado fôra 

estabelecimento comercial. ' 
Juntou dos! autos (o) Certificado de «Socio Remido Vip» eo Contrato, de”, 1 
Aquisicas'de Titulé" de «Socio Remido Fipnê . 
Em audiência. conciliatoria realizada em 14 de abril de 2004; ratificou 

a reclamante toda sua reclamação inicial, havendo requisitado que ia 

processo fosse. encaminhado ao, Ministério Público de Pernambuco: 
para fins de investigacao criminal, onde se encentra a sede da empresa, 

Térras do Sel Turismo. - act. 
Pelo preposto da reclamada Banco do Brasil foi ditoque nao pódétia 

: responder-pelo débito questionado, pór nao haver recebido nenhum *- 

pedido de estorno por parte'do estabilecimento comercial” onde foi 

realizada a transação, ” 4 
Inobstante tenhã sido regularmente notificada, à mesma. sessão 

conciliatoria nao compareçen. a parte reclamada- TÉRRAS DÓ SOL, 
"- tampouco juntou defesa aos anlos. Ns] ' 

Instaurou-se processo administrativo, sem que a empresa TERRAS po: 

SOL" tenha apresentado qualquer manifÉstado-. a oa? 
E o relatório. no 
Pela anilise dos autos constata-se haver relação de consumo onde 
figura a. reclamante como destinatario. fiixal dos serviços ôfertados 

pelas demandadas. h No 
« Entende esta Promotoria de Jústicn. -após “detida análise dô caso: ém 

epigrafe, estar-a reclamante. respaldada em suas alegações, havendo-as 

partes reclamadas realmente“infringido dispositivos do Código de Defesa 

do Consumidor, especialmente.a letra do art. 49, in verbis: =" 
Dto) consumidor pode desistir do < coniratoinô pr 
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fempre que a eoitrotação de fornecimento. de produtos e servigos 
  

  

ocorrer fora do estuhelecimento comercial especialmente por telefône : 
a 

, 

“ 

a | 

  

ou a:domiteilio. 
Parágrafo único: Se .o. iconsimidor exercitar” o direito: der 

arrependimerio previsto neste ai Jigo,. as valor es eventiinimente pagos, 

qualQuer tio, durante o prazo de reflexão, serão. devolvidos; 

De imediato, monetariamente atralizados». 

Nesse dispasao, há de se salientar que a“legislação* consumerista não, 
surge para prejudicar os. forfectdores e sim, equipará-lôs aos 
consumidores:“Nao ha dúvidas que os consumidores nao sao somente 

"sujeitos de direitos, mas possuidores, também, de deveres e obrigações, , ' 
devendo desta maneira- atender e atentar para os principios basilares das 

relações jurídicas, principalmente o da boa-fé has contratações, pois 

1 Toe ' ' 
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«casô; contrário, seria iiviável, em todos,os aspêctos, para 08" foriecedorês o , 
comercializarem seus produtos eserviços . 
o Código de Defesa do Consúmidor, em seu art. 4º, inciso HI, versa sobre 

“a harmonização dos interesses dos participantes da relação de tonsumár 
e está nos princípios 'da boa-té e do equilibrio nas contratações. 
O CDC diferentemente dô Código Civil, Jeva.em consideração a boa-fé 

* objetiva. A boa-fé civilista é a subjetiva, onde leva em, consideração a 

“ignorancia de uma pessga'acerca de um: fato modificador, impeditivo 
* pu.violador de seu direito, é a fhlsa crença de que um detêrminado ato é 

lícito, ou'seja, a pessõa contete um' ato ilígito sem sabér. que está 
cometendo: : 
Já à objetiva, seria uma êspecie de regra de conduta, c ou seja, um dever 

de ambas é as partes de! agir, conforme: certos Parâmetros de honestidade ' 
e lealdade, a fim dé. que se estabelécá iim equilibrió fiaé relacoés de 

consumo, pois relaSÕes equilibradas implicâm em sóluçoes' de tratamento 
. equitativo para ambos. , L ' eo 

Por fim a boa-fé -é uma especie “de, pré-cendicão “abstrafa de uíma relacao, 
pois visa garantir a ação sem abusos obstrucao, sem causar lesao à 
ninguém, cooperando e. “visando sempre atingir a finalidade do: Contrato, 

1 
celebrado. V 

= - u “+ ' 

| “Nesse sentido, à Código de Ditosa do Cênstmidor, Lei 8078/90) rito “ 
bem versou Sobre. o direito de arrependimento em seu artigo 49, dando 

a devida protecão ão consumidor para o caso: deste se arrepender do + 
contrato celebrado fora do estabelecimento comercial do fornecedor e-, 
tâmbém estabelecendo um | prazo; para ele exercer este dieito; sob o pena 
'de prejudicar o fornecedor. ada 

Extrai-se, desse artigo que esta norma foi eriada” especifi camente par. "dar 

uma maior protesao àos consumidores que adquirem produtos. e servicos - 
fora do estabelecimento, comercial do fomecedor, ou seja, seu” alcance é 
mais restrito, “pois parte do pressuposto que O consumidor de algumá 

forma sofre pressoes». por parte do vendedor para adquirir produtos 
ou servicos; e neste, cáso, que nao é raro, d encentra desprevenido e 
despréparado - para cômjrar, do” que, se estivesse 'decidido pelá-compra e 'v 

tomasse .a iniciativa de, fazé-la, indo até o, estabelecimento comercial do! 

fomecedor, Além disto,-é a garantia para O consumidor, que as teiacões 
sejam bem-sucedidas, prótegendo” os: consumidores dé compras Pôr 

impulso, ou efetuadas sob forte “apelo publicitario e protegendo a própria. 
decláracao de vontade do consumidor, dando a óportunidade da mesma 

ser decidida e. refletida com um pouco-mais de, enuteja. 
O, direito de arrependimênito, também chamado direito: dé retlexão, 

. 'existente com grandes semeihancas nos. países da União Européia, * 
Sendo a Franca e Alemanha os pioneiros; e nos Estados Unidos/ e sé da 

pelo fato de que, além” do exposto ácima, o consumidor nao: “ttocõm» e 
“nem analisou minuciosamente o produto” para saber se este iria” suprir, 

L q % 

suas êxpectativas e: mecessidades, tampoucô, testou o servico, portante , [o 

sendo perfeitamente, entendido que após este primeiro contato & análise; 
a consumidor queira desistir do negocio: no 
O exercício do, direito de arrependimento éirres terito 

incondicionado, pois independe dá existência de qualquer motivo que 
ó justifique, ou seja, no intimô o cônsumidor pode até ter suas razoes 

-para desistir, mas elas nao, precisam “ficar evidenciadas nem tampouco 
explicitadas. Alias .0-Código de Defesa do Consumidor é de ordem 

* pública e, portante, irenunciável, sendo considerada nao escrita-a cláusula: - 
, contratual que o .conisumidor abre-mão do seu direito de arrepender-se. . 
Diante dá exaustiva & específica motivacão ácima exposta, constatou 

-esta Promotoria de Justica a ren] existência de infracóes as: normas de 
tonisuio, sendo tais" infracóes passíveis. de. “multa. ; 

3 

h : 

Assim, verificamos, pela; análise dos autos, que os foniecedóies TÉRRAS » 
' DO SOL -ROTÉIS TÚRISMO CLUB; E OUROCARD (BANÊO DO . 

BRASIL)- infringiran' os seguinits artigos do Código: -de Defesaido 

Consumidor: Art 4 Mean. 4. 
A DOSIMETRIA DA SANÇAO - 

Para “aplicacão « das sanções administrativas. previstas na ei, g: 078, deve- 

sé levar em consideração o “disposto no Decreto nº 2, 181/97.4 A 
.Em seu artigo ; 24, dispõe o citado dgereto dever considêrarise' para 

aplicacão. da Pena, costa gradação as eifcunstánicias álenuantes e 
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agravantes e aínda os antecedentes do infrator. » 
Analisando as circunstancias ntenuantes elencadas no art. 25 deste 
Decreto, tem-se apenas a primariedade a favor dos reclamados, cu seja, 

o inciso L , 
Quanto as circunstancias agravantes, o Decreto em referencia dispoe, 
no seu art. 26, que se constitilem agravantes: 1 - ser o infrator reincidente; 
H - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa, 

para obter vantagens indevidas; MI -trazer a prática infrativa 
consegiiências danosas a saúde ou à seguranca do consumidor, IV -deixar 
o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providencias para evitar ou mitigar suas conseqgiiêncial; V- 
ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionár a prática infrativa 

daiio coletivo ou ter caráter repetitivo; Vil - ter a prática infrativa 
ocorrido em detrimento de menor de dezóito ou maior de sessenta anos 

“ou de pessoas portadoras de deficiencia física, mental ou sensorial, 

interditadas ou nao; VIII - dissimular-se“a natureza ilicita do ato ou 
atividade; IX'- ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o 

infrator de grave crise económica: cu da condição cultural, social ou 

- econômica da vitima, ou, ainda, por ocasião de calamidade. 
Assim, áplica-se a TÉRRAS DO SOL HOTÉIS TURISMO CLUB E 
OUROCARD (BÂNCO DO BRASIL) as agravantes dos incisos IL-IV e V 
; senão vejamos: cometeram a prática infrativa para obter vantagens 

indevidas, e também, sabendo do ato lesivo, nao houve atitude alguma 

no sentido de evitar ou mitigar as cónsegilências de tal atô. Evidente 
que, por terem tido ciencia do,ato lesivo que estavam praticando e 

continúaren! praticando, houte dolo, moirmente quando desdenharam 
da disposicao legal que garante o exercício do direito de arrependimento 
em 7 dias, a contar da assinatura do contrato, quando ocorrer Tora do 

estabelecimento comercial, como é q caso em tela, 
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Destarte, arbitramos, inicialmente, a multa em 432,35 UFIRCE, 

estipulada em consonância com o valor nomirial do contrato impugnado 

pela consumidora, 
Considerando as agravantes aplicáveis, hei por bem multiplicar à pena 
pelo triplo; entretanto, considerando a primariedade, atenuante 

aplicável, deve-se reduzi-la em 1/6, perfazendo à multa em 1.080,87 
UFIRCE, para cada infrator. 
  

Intime-se a TÉRRAS DO SOL HOTÉIS TURISMO CLUB E. 
OUROCARD (BANCO DO BRASIL) para, nos tennos do art. 41 da Lei 
Complementar nº 30, de 26 de julho de 2002, efetuarem o recolhimento 
no prazo de 10 dias navÁgencia 0008-6, ch nº 23.291 do BANCO DO, 

BRASIL, ouse désejarem, gferecer. Recurso Administrativo, à 
JURDECON - JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE 

PROTEJO E DEFESA DO CONSUMIDOR, no mesmo prazo. 
O recolhimento da muilta deverá ter seu valor convertido em moeda 

nacional, com a atualizaQão monêtaria correspondente. 
Caso as empresas aútuadas nao apresentem recurso da decisão 
administrativa, OU não apresentem o comprovante de pagamento da 

, multa aqui aplicada, ficarão sujeitas as-penalidades do artigo 29 da Lei 
Complementa nº 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
dit. 29, Não sendo, recolhido o valor do pit ulta noprazo “de pinia dias, 

será o débito inscrito em divida ativa para subsegilente cobrmica 

executiva, ! 

Informo, aínda, que o valor atual:-da UFIRCE (Unidade Fiscal de 

Referencia do Ceará) corresponde a RS 2.2204. 
Fortaleza-CE, 28 de maio de 2008 

  

  

Dr. João Gualberto Feitosa Soares 

3” Promotoria de Justiça 
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