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atribuigdes legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea gp, e art. 183, 
inciso II, da lei complementar 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 
— Lei Organica e Estatuta do Mimistério Publico do Estado do Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR O(A) DRA. MARIA DO CARMO DE 

OLIVEIRA DAMASCENO, Promotor (=) de Justica titular da 2" 

Promotoria de Justica da Comarca de Pacatuba para, sem prejuizo de 
suas atribuicdes, acompanhar o Processo n* 2000.0212.1187-7, em 
curso na Comarca de Itaitinga, fazendo jus a didria (s). 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 03 de novermbro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 

Procuradara-Geral de Justica 

PORTARIA N° 3237/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigées legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea g, e art. 183, 

inciso JIE, da lei 72/2008, de 12 de dezembro de 2003 — Lei Orpanica 

e Estatuto do Ministério Publico do Estado do Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR © (A) DRA. JULLANA CRONEMBERGER 

DE NEGREIROS MOURA, Promotora de Justica titular da 1° 
Promotoria de Justi¢a da Comarca de Sobral para, sem prejuizo de suas 
atuais atribuicbes, representar o Ministétio Publico junto 4 Promotoria 

de Justica da Comarca de Massapé, em face das férias do (a) Promotor 
(a) de Justica titular, DR. IRAPUAN DA SILVA DIONIZIO JUNIOR, 
no periodo de 17/11/2009 a 16/12/2009, fazendo jus a didria(s). Fica 
sem efeito parcialmente o item 17 do ANEXO UNICO DA PORTARIA 

N° 3792/2008, no que pertine a respondéncia pela Promotoria de 
Justiga da comarca de Massapé para o periodo de 15/11/2009 a 14/12/ 
2009, 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, 

aos 04 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétue Socorro Franca Pinte 
Procuradora-Geral de Justica 

PORTARLA N° 3255/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIA, no uso de suas 

atribuigdes lepais, na forma do art. 26, inciso XXXII, da Lei 
Complementar n° 72/2008, de 12 de.dezembro de 2008 — Lei Organica 
e Estatuto do Ministério Publica do Estado do Ceara, 

RESOLVE REVOGAR parcialmente o item 05, da Portaria n° 3803/ 
2008, datada de 29/12/2008, que DESIGNOU O(A) DR. 

FRANCISCO JOSE DA SILVA CAVALCANTE, Promotor de 

Justiga para, sem prejuizo de sua titularidade, representar o Ministério 
Piblico junto 4 5* Promotoria de Justica de Familia da Comarea de 
Fortaleza. 

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

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 6 de novermbro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Frang¢a Pinto 

Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA N® 3257/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes lepais, na forma do art. 26, inciso XII, e/e o art, 193, da Lei 
72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Piiblico do Estado do Ceara, e tendo em vista o que consta 
do Processo n° 6165/2009-4, 
RESOLVE CONCEDER A (AO) DR, FRANCISCO DE ASSIS 

BARBOSA, Promotor (a) de Justi¢a titular da 4° Promotoria de 

Justi¢a Auxiliar do Crime da Comarea de Fortaleza, 15 (quinze) dias de 
férias remanescentes do 2° periodo de 2009, para usufrui-las no periodo 

com inicio em 04/12/2009 e término aos 18/12/2009.   

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 
Fortaleza, aos 6 de novembro de 7009. 

Maria do Perpetuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA NE? 3261/2009   
A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA/GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuicdes legais, na forma do art. 26, iciso XIX, alinea g, da lei 72/ 
2008, de 12 de dezembro dle 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Piblico do Estadg do Ceari, 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. FRANCISCO BRAGA 

MONTENEGRO NETTO, Promotor de Justica titular da 1° Promotoria 
de Justica Auxiliar do Crime da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo 
de suas atribuicées, representar © Ministério Piblico junto 4 1° 
Promotoria de Justica de Delitos sobre Crimes de Drogas da Comarca 
de Fortaleza, no periodo de 04/12/2009 a 18/12/2009, em face das 
férias do(a) Promotor(a) de/Justiga respondendo, DR. FRANCISCO 
DE ASSIS BARBOSA, sem onus para a Procuradoria-Geral de Justiga. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 
Fortaleza,.aos 6 de novembro de 2009, 

Maria da Perpétuo Socorro Franga Pinto 

Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA Né 3272/2009   
A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADO | GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicgGes lepais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea p, da lei 72/ 
2008, de 12 de dezembro/de 2008 — Lei Orginica e Estatuto do 
Ministénio Piblico do Estado do Ceara, | 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. LEO CHARLES HENRI 

BOSSARD I], Promotor de}Justica titular da 3" Promotoria de Justica 
Civel da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo de suas atribuicdes, 
responder pelo o Niicleo de tutela de fundacdes e entidades de interesse 
social, vinculado 4 27" Promotoria de Justig¢a Civel da Comarca de 
Fortaleza, sem Gnus para a Procuradoria-Geral de Justica. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCU ORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria da pence Socorra Franca Pinto 

Procuradora-Geral de Justicga 

PORTARIA N® 3273/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIGA, no uso de suas 
atribuigdes legais, na forma [do art. 26, inciso XIX, alinea p, da lei 72/ 
2008, de 12 de dezembro, de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Pablico do Estado do Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR|G (A) DR. LEQ CHARLES HENRI 

BOSSARD II, Promotor de Justiga titular da 3° Promotoria de Justi¢a 
Civel da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo de suas atnbuicdes, 
responder pelo o Nicleo de tutela de fundagdes ¢ entidades de interesse 
social, vinculado 4 28° Promotoria de Justiga Civel da Comarca de 
Fortaleza, sem 6nus pata a/Procuradoria-Geral de Justia. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIGA, em 

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 
Procarafiors Gera de Justica 

PORTARIA N° 3274/2009 

A DOUTORA MARIA po PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigdes legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea g, e art. 183, 
inciso IIL, da lei complementar 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 

— Lei Orpanica e Estatuto Ho Ministério Pablico do Estado do Ceara,
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RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. MARCUS VINICIUS DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO, Promoter: (a) de Justiga titular da 

Promotoria de Justica da Comarca de Pereiro para, sem prejuizo de 
suas atribuicgdes, acompanhar o Processo n° 843/2002, que tem por 
objeto Acao de Retificagdo Judicial de Area de Imével, em curso na 
Comarca de Nova Jaguaribara, fazendo jus a didria (s). 

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

Fortaleza, aos 06 de novembro de 2009- 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinte 

Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA N® 3275/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PFROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicGes lepais, na forma do art. 26, inciso XDX, alinea g, da lei 72/ 

2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 

Ministério Piblico do Estado do Ceara, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. LEO CHARLES HENRI 

BOSSARD II, Promotor de Justica titular da 3° Promotoria de Justica 

Civel da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo de suas atribuicdes, 

responder pelo o Niicleo de tutela de fundacgdes e entidades de interesse 
social, vinculado 4 30° Promotoria de Justi¢a Civel da Comarca de 

Fortaleza, sem Gnus para a Procuradoria-Geral de Justica. 
Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 6 de novembre de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 
Procuradara-Geral de Justic¢a 

PORTARIA N.° 3277/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes legais, na forma do art. 26, inciso XXXII, da Lei 
Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica 

e Estatuto do Ministério Publico do Estado do Ceara 
CONSIDERANDO a necessidade do servico publico, 
RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portarta n° 3036/2009, de 19 

10/2009, que concedeu a{a0) DR. HUMBERTO IBIAPINA LIMA 
MAIA, Promotor de Justi¢a de Entrancia Final, titular da 3* 

Promotoria de Justica do Jivi da Comarca de Fortaleza, 30 (immta) dias 
de férias, alusivas ao 2° periodo aquisitive de 2009, para usuffui-las no 
periodo com inicio em 09/11/2009 e término aos: 08/12/2009. 
Registre-se. Publique-se. Cunipra-se. 
GABINETE DO PROCURADGR-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 
Procuradora-Geral de Justi¢a 

PORTARIA N° 3278/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes lepais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea f, da lei 72/ 

2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Piblico do Estado do Ceara, 

RESOLVE DESIGNAR O(A) DR. MARCELO YURI MOREIRA 

MARTINS, Promotor de Justiga titular da 2" Promotoria de Justiga da 

Comarca de Tiangua para, sem prejuizo de suas atuais atribuicées, 
funcionar no Processo n° 2008.0000.1324-9 (1016), em curso na 1? 
Promotoria de Tustica da Comarca de Tiangua, até ulterior deliberapao, 

sem nus para a Procuradoria Geral de Justiga. 
Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADGRA-GERAL BE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 06 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justi¢a   

PORTARIA N 3278/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes lepais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea g, da lei 72/ 

2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Piblico do Estado do Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DRA. SONIA MARIA MEDEIROS 

BANDEIRA, Promotora de Justica titular da 12" Protmotoria de Justica 
do Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca de Fortaleza para, 
sem prejuizo de suas atribuicées, representar o Ministerio Publico 
junto 4 17" Promotoria de Justica do Jnizado Especial Civel e Cnminal 
da Comarca de Fortaleza, neo periodo de 10/11/2009 a 02/12/2009, em 
face das férias do (a) Promotor (a) de Justia titular, DR. FRANCISCO 
EDSON DE SOUZA LANDIM, sem 6nus para a Procuradoria-Geral de 
Justiga. 

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

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA N° 3279/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes legais, na forma do art. 26, inciso XOCXTL, e/c o art. 183 

inciso III, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 

2008 - Lei Organica e Estatuto do Ministério Publico do Estado do 
Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. WANDER DE ALMEIDA 

TIMBO, Promotor (a) de Justica titular da 2* Promotoria de Justica da 
Comarca de Itapajé para, sem prejuizo de suas atuais atribuicdes, auxiliar 
a 1* Promotoria de Justica da Comarea de Itapipoca, funcionando na 
Sess4a do Tribunal do Iiri daquela Comarca, dos dias 19/11/2009, 24/ 
11/2009, 25/11/2009 e 03/12/2009, fazendo jus a diaria (s). 

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

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria doa Perpétuo Socorro Franga Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA N° 3281/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuigdes legais, na forma do art. 26, inciso XXXH da Lei 

Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 7008 — Lei Organica 
e Estatuto do Ministério Piblico do Estado do Ceara, 
RESOLVE REVOGAR a Portaria n° 1041/2009, de 4 de maio de 
2009, que DESIGNOU 0 (A) DR. PLINIO AUGUSTO ALMEIDA 

PEREIRA, Promotor (a) de Justica, titular da Promotona de Justi¢a da 
Comarca de Tabuleiro do Norte para, sem prejuizo de suas atnibuigdes, 
representar o Ministério Publico junto a Comarca Vinculada Altaneira. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 

Procuradora-Geral de Justica 

PORTARLA N? 3283/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuicdées legais, na forma do art, 26, inciso XTX, alinea pg, da lei 72/ 
2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Publico do Estado do Ceara, 

RESOLVE DESIGNAR O (A) DRA. EDNEA TEIXEIRA 
MAGALHAES, Promotora de Justia titular da 11° Promotoria de 
Justic¢a Civel da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo de suas 
atribuicées, representar o Ministério Publico junto 4 17° Promotoria 
de Justica Civel da Comarca de Fortaleza, no periodo de 09/11/2009 a 
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02/12/2009, em face das férias do (a) Promotor (a} de Justiga titular, 

DR. ANTONIO ARCELINO DE OLIVEIRA GOMES, sem Guus para a 

Procuradoria-Geral de Justiga. 
Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 6 de novembro de 2009. 

Maria da Perpétuo Socorro Franga Pinto 
Procuradora-Geral de Justi¢a 

PORTARIA N® 3285/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuicdes legais, na forma do art. 26, inctso XXXII, da Lei 

Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 -— Lei Organica 
e Estatuto do Ministerio Publico do Estado do Ceara, 
CONSIDERANDO os termos da Resolugdo n° 01/2007, art. 2°, inciso 
IX, articulado com o art. 13 do mesmo Ato Normativo e as disposigées 
insertas na Resolugdo o° 13/2006, do CSMP, 
RESOLVE instituir O GRUPO DE ATUACAO ESPECIAL DO 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, constitnido 

pelos Promotores de Justica FRANCISCO ANDRE KARBAGE 
NOGUEIRA, HUMBERTO IBIAPINA LIMA MAIA, JOSE 

GILVANE MOREIRA COSTA E FRANCISCO OSIETE 

CAVALCANTE FILHO, Promotores de Justica dé Entrancia Final 
para, sob a presidéncia do primeiro, desenvolverem as a¢ées legais 
necessarias 4 apuragao dos fates noticiades em toda extensdo do 
Processo n° 19202/2009-0-SP/PGJ, com a respectiva responsabilidade 
civel e criminal, até ulterior deliberagio, sem Gnus para a Procuradoria 
Geral de Justica. 

Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 06 de novembro de 2609. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA N? 3286/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes lepais, na forma do art. 26, inciso XXXII da Lei 
Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica 
e Estatuto do Ministérto Piblico do Estado do Ceara, 
RESOLVE REVOGAR a Portaria n° 3111/2008, de 8 de outubro de 

2008, que DESIGNOU O (A) DR. PLINIO AUGUSTO ALMEIDA 

PEREIRA, Promotor (a) de Justica, titular da Promotona de Justica da 
Comarca de Tabuleiro do Norte parr, sem prejuizo de suas atribuigdes, 
auxiliar o Ministério Piblico junto a Coordenadoria Regional do 
DECON Juazeiro do Norte e Coordenadoria da 13" Unidade Regional 
coin sede em Juazeiro do Norte. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 10 de novembro de 2009, 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

PORTARIA N2 3297/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SGCORRO FRANCA 
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIC€A, no uso de suas 

atribuicdes legais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinea f, da lei 72/ 
2008, de 12 de dezembro de 2008 -— Lei Organica e Estatuto do 

Ministério Publico do Estado do Ceara, 
RESOLVE DESIGNAR O(4}) DR. REGIO LIMA 

VASCONCELOS, Promotor de Justica, titular da 11° Promotoria 

de Justi¢a Criminal da Comarca de Fortaleza para, sem prejuizo de suas 
atnibuigdes, acompanhar a Sindicancia sob o n° 09551624-7, instaurada 

uo ambito da Corregedoria dos Orpios da Seguranca Publica e Defesa 
Social, tendo por objeto apurar as demincias dos presos, Otacilio Siqueira 
Jinior, o “Iinior Paulista”, Gilson Lopes Justino, o “Meia-Luz” e 

Francisco Lopes Justino, sobre possiveis atos de tortura imputados aos 
Delegados de Policia Civil, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira e   

Maria Alexandra Oliveira de Medeiros e o Inspetor de Policia Civil 
Francisco Fernando Cavalcante Nogueira, até ulterior deliberacdo, sem 
Gnus para a Procuradona Geral de Justiga. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 
Fortaleza, aos 10 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 

Procuradora-Geral de Justica 

  
PORTARIA N° 3305/20 jf 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, uo uso de suas 
atribuic¢ées lepais, na forma do art. 26, inciso XIX, alinéa g, e art. 183, 
inciso II, da lei 72/2008, de|12 de dezembro de 2008 — Lei Organica 
e Estatuto do Ministério Publico do Estado do Ceara, 
RESGLVE DESIGNAR ©! (A) DRA. ROSINA LUCIA FROTA 

ARAGAO, Promotora de Justica titular da 3° Promotoria de Justica 
da Comarca de Sobral para,|sem prejuizo de suas atuais atribuicdes, 
representar o Ministério Publico junto 4 Promotoria de Justic¢a da 
Comarca de Urudca, em face das férias do{a) Promotor{a) de Justicga 
respondendo, Dr. Irapuan da|Silva Dionizio Junior, no periodo de 17/ 

11/2009 a 16/12/2009, fazendo jus a diaria(s). 
Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, 
aos 11 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Sacorro Franga Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 240/2009 

Recurso Administrativo 0° 646-0109-0206.121-0 

Processo Administrativo n° 0109-020.121-0 

Recorrente: Telemar ie Leste S/A — O1 Fixo 

  

Recorrida: Francisco Klemberg Moreira Batista 

Relatora: PROCURADORA!' DE JUSTICA OSEMILDA MARTA 

FERNANDES DE OLIVEIRA 

Pedido de Vista: PROCURADORA DE JUSTICA ROSEMARY 

DE ALMEIDA BRASILEIRO 
EMENTA - DIREITQO DO CONSUMIDOR. SERVICO DE 

PROVEDOR DE INTERNET. AJUSTE PREVIO DAS 

MENSALIDADES. COBRANCA DE VALORES DIVERSOS DOS 

PREVISTOS NA OFERTAL DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. 

PRELIMINAR DE FALTA DE ELEMENTOS MINIMOS DE 

CONVICCAO NA RECLAMACAO INICIAL NAO ACOLHIDA. 

INFRACAO AOS ARTS. 4°! I; 6°, IIL, IV E VI; 14; 30; E 35, D1 DO 
CODIGO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 
IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrative n° 646-0109-020.121-0 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protegiio e Defesa 
ao Cousumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
o Recurso interposto por Telemar Norte Leste S/A — Oi Fixo, para 
desacolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-ihe provimento, 
mantendo a imulta de 350 (trezentos e cinquenta) UFIRs-CE aplicada 

em primeiro prau, conforme o voto da Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 241/2009 
  

Recurso Administrativa n*_205-139-1/97 
  

  

Processo Administrative |n® 139-1/07 
Recorrente: Banco Itai de Cartées S/A 
Recorrido: Levi Mendonga Cavalcante 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA MARIA GLEUCA 

PINHEIRO VIANA MARTINS 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTAO DE 

CREDITO. COBRANCA POR TITULO DE CAPITALIZACAO NAO 
SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. NAO APLICACAO DO ART. 
26, II DO CDC AO CASO. DECADENCIA NAO VERIFICADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTO OU 

SERVICO SEM PREVIA SOLICITACAO DO CONSUMIDOR. 

COBRANCA INDEVIDA DAS MENSALIDADES. COMETIMENTO 

DE METODO COMER DESLEAL E DE PRATICA ABUSIVA. 

INTELIGENCIA DOS ARTS. 4°, I, 6°, TV E VI; E 39, I, DA LEI N° 
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8,078/1990. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGLADA - Vistos, relatados ¢ discutidos estes autos 

do Recurso Administrative n° 205-139-1/07 Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Protecio e Defesa ao 

Consumidor —- JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
do Recurso interposto pelo Banco Itai de Cartées S/A, para negar-lhe 
provimento, mantendo a muita de 2.000 (dois mil) UFIRs-CE aplicada 

em primeiro grau. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 242/2009 
  

Recurso Adiministvativo n° 657-0108-008.117-0 
  

Processo Administrative n° 6108-008.117-0 
Recorrente: Banco IBI S/A 
Recarride: Valéria Maria Saraiva Aratijo 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA OSEMILDA MARIA 

FERNANDES DE OLIVEIRA 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTAO DE CREDITO. 

EXIGENCIA DA CONSUMIDORA DA APRESENTACAO DA 
PLANILHA DA EVOLUCAO DO DEBITO. ALEGACAO DA 

RECORRENTE DE QUE TODAS AS INFORMACOES REFERENTES 

A TAXAS DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS FORAM 

PRESTADAS A CONSUMIDORA. ALEGACAO NAO 
COMPROVADA NOS AUTOS. INTELIGENCIA DOS ARTS. 4°, I; 6°, 

IDE 39, V DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de recurso administrativo n® 657-0108-008.117-0 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protecio e Defesa 
ao Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
o Recurso interposto por Banco IB] S/A, para negar-lhe provimento, 
mantendo a multa de 400 (quatrocentos) UFIRs-CE, aplicada em 

primeiro pran. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N® 243/2009 

PROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes 
autos de Recurso Administrativa n° 671-0108-007.554-0 Acordam 
os membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protegdo e 

Defesa ao Consumidor — JURDECON, por imanimidade de votos, em 
conhecer o Recurso interposto por UNIMED - Fortaleza para 
desacolher a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial 

provimenta, reduzindo a multa aplicada na decisio de primeiro prau, 
de 26.000 (vinte e seis mil) para o montante de 16.000 (dezesseis mil} 

UFIRs-CE, conforme o voto da Relafora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N® 245/2009 
E ns Administrative n° 985-0109-019.677-0   

  

Processo Administrative n° 0109-019.677-0 

Recarrente: BCP S/A - Claro 
Recorrida: Maria Marilene Gomes Coutinho 
Relatera: PROCURADORA DE JUSTICA MARIA GLEUCA 

PINHEIRO VIANA MARTINS 
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVICO DE 

PROVEDOR DE INTERNET FORNECIDO PELA EMPRESA BCP 
S/A - CLARO. DIFICULDADE DA USUARIA EM ESTABELECER 
CONEXAO COM A INTERNET. PROBLEMAS DE COBERTURA 

DO SERVIGO NA AREA DA RESIDENCIA DA CONSUMIDORA. 
DEFEITO TECNICO NA PRESTACAO DO SERVICO. 
INTELIGENCIA DOS ARTS. 4°, I, 6°, IM EIV E 20 DA LEI N® 8,078/ 
90. RECURSO IMPROVIDO. 
DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrativo n° 585-0109-019.677-0 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Proteciio e Defesa 
ao Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
o Recurso interposto por BCP S/A - Claro para nepar-lhe provimento, 
manotendo 4 multa aplicada em primeiro gran, no montante de 660 
(seiscentos e¢ sessenta) UFIRs-CE, conforme o voto da Relatora. 

  

Recurse Administrativo n° 679-076/2008 CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 246/2009 
  

Processo Administrative n° 076/2008 - Juazeiro do Norte 

Recorrente: JER Méveis e Eletrodomeésticos LTDA 
Recorrida: Eridanta Ferreira Moreira 

Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ROSEMARY DE 
ALMEIDA BRASILEIRO 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE 
TELEFONIA CELULAR. ViCIO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA NAO ACOLHIDA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE FABRICANTE E 
FORNECEDOR (COMERCIANTE). INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, 
VIE 18, § 1°, 11 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICACAO DA SUMULA N° 03 DA JURDECON. RECURSO 
IMPROVIDO. 
DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados ¢ discutidos estes autos 

de recurso administrativo n° 679-076/2008 Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Prote¢ao e Defesa ao 
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso interposto pela empresa JER Moveis e Eletrodomésticos 
LTDA, para desacolher a preliminar suscitada e, no mérito, improver 
o recurso, mantendo a multa aplicada no valor de 1.500 (mil e¢ 

quinhentos) UFIRs-CE, ua conformidade do voto da Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 244/2009 
  vs 8 " " S54. 

  

Pracesso Administrative n° 0108-007.554-0 

Recorrente: Unimed - Fortaleza 
Recorrido: Edmilson Alves da Cunha 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ZELIA MARIA DE 
MORAES ROCHA 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAUDE. 

NEGATIVA DE AUTORIZACAOQ DE PROCEDIMENTO 

CIRURGICO. COBRANCA PARA REALIZACAO DO 

PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE MULIDADE NAO 

ACOLHIDA. FALTA DE COBERTURA CONTRATUAL DO 

PROCEDIMENTO. CONTRATO ANTERIOR A LEI 9656/98. 

APLICACAO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INFRACAO AOS ARTS. 6° IE IV, 39, V. 51, TIVE XVE 61 DO CDC 

EITEM 2 DA PORTARIA SDEMI N?® 3/1999. REDUCAO DAMULTA 

APLICADA EM PRIMEIRO GRAV. RECURSO PARCIALMENTE   
  

Processo Administrativo n° 0653/2008 — Juazeiro do Norte 

Recorrente: Lojas Americanas S/A 
Recorrida: Geraldo Paulino da Silva 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTIGA OSEMILDA MARIA 
FERNANDES DE OLIVEIRA 
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE 

TELEFONIA CELULAR. DEFEITG. VICIO DO PRODUTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE FORNECEDOR E 
FABRICANTE. DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS PELO 
PRODUTO. DEMORA NA EFETIVA REPARACAO DO DANO. 
ATENDIMENTO PARCIAL AOS ARTS. 6, VIE 18, §1°, INC. 1 DO 
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUCAO DA MULTA 
APLICADA PELO DECON, RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de Recurso Administrativo n° 681-053/2008 Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Protecio e Defesa ao 
Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso interposto pelas Lojas Americanas S/A para para dar-lhe 
parcial provimento, reduzindo a multa aplicada em primeiro grau, de 
600 (seiscentos) para 200 (duzentos) UFIRs-CE, conforme o voto da 

Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 247/2009 

Recurso Administrative n° 664-032/2007 
  

  

  

Processo Administrative n° 032/2007 — Juazeiro do Norte 

Recorrente: Lojas Americanas S/A 
Recorrida: Maria Sandra Gomes 

Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ROSEMARY DE 

ALMEIDA BRASILEIRO 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE 

TELEFONIA MOVEL. DEFEITO. VICIO DO PRODUTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE FORNECEDOR E 

FABRICANTE. INTELIGENCIA DOS ARTS, 4°, I, 6°, VIE 18, § 12.0 
DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICACAO DA 

SUMULA N? 03 DA JURDECON. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de recurso administrativo n° 664-032/2007 Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Protegaéo e Defesa ac 
Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer
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do recurso interposto pelas Lojas Americanas S/A, para imprové-to, 
nos termos do voto da Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 248/2009 

Recurso Administrativo n° 680-088/2008 

Processo Administrative n° 088/2008 — Juazeiro do Norte 

Recorrente: Lojas Americanas S/A 
Recorrido: Francisco Nunes Ferreira 

Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ZELIA MARIA DE 
MORAES ROCHA 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR, CAMERA 

FOTOGRAFICA DIGITAL. DEFEITO. VICIO DO PRODUTO. 

RESPONSABILIDADE SOQLIDARIA ENTRE FORNECEDOR E 

FABRICANTE, INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, VIE 18, $1°, INC. I 
DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SUMULA N® 03 DA 

JURDECON. REDUCAO DA MULTA APLICADA PELO DECON. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, 

DECISAO COLEGLIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrativo n° 680-088/2008 Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Protecio e Defesa ao 
Consumidor —- JURDECON, por maioria de votos, em conhecer do 
recurso interposto pelas Lojas Americanas S/A para para dar-lhe parcial 
provimento, reduzindo a multa aplicada em primeiro grau, de 1.500 

(mil e quinhentos) para o montante de 1.000 (mil) UFIRs-CE, 
conforme o vote da Relatora, vencida a Procuradora de Justi¢a Dra. 
Maria Gleuca Pinheiro Viana Martins, que votou pelo improvimento 
do recurso. 

  

  

  

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGLADA N° 249/2009 
  

Recurso Administrative w° 533-0107-003.522-6 

Processo Administrative n° 0107-008.522-6 

Recorrentes: Fortal Automdéveis LTDA e Ford Motor Comany 

Brasil LTDA 

Recorrida: Francisca Liliane Pereira da Costa 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTIGA MARIA GLEUCA 

PINHEIRO VIANA MARTINS - 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOMOVEL. VICIO 

BO PRGODUTO, RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 

FABRICANTE E FORNECEDOR. INTELIGENCIA DOS ART. 6° IV 

EVIE 18, DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrativo n° 533-0107-008.522-6 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protegiio ¢ Defesa 
ao Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votes, em conhecer 
do recurso interposto por FORTAL AUTOMOVEIS LTDA, para negar- 
lhe provimento, mantendo a multa de 2.000 (duas mil) UFIRs-CE, e 
também conhecer do recurso interposta por FORD MOTOR 
COMPANY BRASIL LIDA para dar-lhe parcial provimento, reduzindo 
a multa de 2.000 (duas mil) UFIRs-CE, aplicada pelo érgiio de primeiro 
prau, para 700(setecentos) UFIRs-CE, conforme o voto da Relatora. 

  

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 250/2009 
  

Recurso Administrative n° 466-0108-012.571-6 
  

  

Processo Administrative n° 0108-012.571-6 
Recorrente: Eletro Shopping Casa Amarela LIDA 
Recorrida: Sandra Souza da Silva 
Relatora;: PROCURADORA DE JUSTICA OSEMILDA MARIA 
FERNANDES DE OLIVEIRA 
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. REFRIGERADOR. 

Viclo DO PRODUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NAO 
ACOLHIDA. DANOS CAUSADOS DURANTE O TRANSPORTE DO 

PRODUTO, RESPONSABILIDADE SOLIDARIA E OBJETIVA 
ENTRE FABRICANTE E FORNECEDOR. INTELIGENCIA DOS 

ARTS. 6°, VIE 18, § 1°, Il DA LEI N° 8.078/90. RECURSO 
IMPROVIDO. 
DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrativo n° 466-0108-012.571-6 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protecfio e Defesa 
ao Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
0 recurso interposto por Eletro Shopping Casa Amarela LTDA para 

desacolher a preliminar suscitada e, no mérito, para nepar-lhe 

provimento, mantendo a multa aplicada em primeiro grau, no montante 
de 400 (quatrocentos) UFIRs-CE, confonme o voto da Relatora.   

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N® 251/2009 

Recurso Administrative n° 676-061/2088 

Processo Administrativo n°® 061/2008 — Juazeiro do Norte 

Recorrente: Gradiente/Philco Eletrénica S/A 

Recerrido: Inicio Carvalho|Lima 
Relatora: PROCURADORA|DE JUSTICA ROSEMARY DE 

ALMEIDA BRASILEIRO | 

EMENTA - DIREITO DO|/CONSUMIDOR. APARELHO DE DVD. 

VICIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 

COMERCIANTE E FABRICANTE. INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, 

Vile 18 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: APLICACAG 

DA SUMULA NP 03 DA JURDECON. MANUTENCAO DA MULTA 

APLICADA PELO PROCON/DECON DE JUAZEIRO DO NORTE. 

RECURSO IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - \Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de recurso administrativo n° |676-061-2008, Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Protegio e Defesa ao 
Consumidor — JURDECON, nor unanimidade de votos, em conhecer 

do recurso interposio pela empresa GRADIENTE/PHILCO 
ELETRONICA S/A, para negar-lhe provimento, mantendo a multa 
aplicada pelo PROCON/DECON de Juazeiro do Norte, fixada no valor 
de 600 (seiscentos) UFIRs-CE, nos termos do voto da Relatora, 

  

  

  

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N® 2752/2009 
  

Recurso Administrativo_ n° _652-0109-025.020-7 
  

  

Processo Administrativo n° 0109-025.020-7 

Recorrente: Unimed - Fortaleza 

Recorrido: José Iran de Abreu 
Relatora: PROCURADORA| DE JUSTICA ZELIA MARIA DE 
MORAES ROCHA 

EMENTA - DIREITO DQ CONSUMIDOR. PLANO DE SAUDE. 

NEGATIVA DE AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO IMPORTADO. FALTA DE COBERTURA 

CONTRATUAL DO PROCEDIMENTO. CONTRATO ANTERIOR 

A LEI 9656/98. APLICACAO DO CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INFRACAO AOS ARTS. 4°, I, 6° III, 46, 47 E 51,1 
DO CDC E ITEM 2 DA PORTARIA SDE/MJ N® 3/1999. RECURSO 

IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA -! Vistos, relatados e diseutidos estes autos 
de Recurso Admunistrativo n® 652-0109-025.020-7 Acordam os 

membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protecao e Defesa 
ao Cousumidor - JURDECO} , por unanimidade de votos, em conhecer 
o Recurso interposto por UNIMED - Fortaleza para negar-Ihe 

provimento, mantendo a multa aplicada na decisio de primeiro grau, 
no moutante de 3.000 (trés mil) UFIRs-CE, conforme o voto da 

Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N® 253/2009 
  

Recurso_ Administrative n° 653-0108-008.943-5 
  

Processo Administrative n° 0108- -008.943-5 
Recorrente: Fortaleza Acessérios LTDA - ME 
Recorvido: Alessandro Souza Lima 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTIGA MARIA GLEUCA 
PINHEIRO VIANA MARTINS 

EMENTA - DIREITO| DO CONSUMIDOR. SERVICO DE 

MANUTENGAO EM enn DE GAS COMBUSTIVEL 

VEICULAR. VICIO DE QUALIDADE NO SERVICO PRESTADO. 

RESPONSABILIDADE DG FORNECEDOR. INTELIGENCIA DOS 

ARTS. 6° IV E 20, DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RECURSO IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA + Vistos, refatados e diseutidos estes autos 
de Recurso Administrative n° 653-0108-008.943-5 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estaciual de Proteco e Defesa 
ao Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votes, em conhecer 

do recurso interposto pela empresa recorrente para negar-lhe 
provimento, mantendo a inulta de 400 (quatrocentos) UFIRs-CE, 
individualmente aplicada pelo éreio de primeiro grau, 4 empresa 

FORTALEZA ACESSORIOS LIDA, conforme o voto da Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 2534/2009 
  

Recurso Administrative ‘n° 678-002/2008 
  

Processo Administrativo|n° 002/2008 — Juazeiro do Norte 

Recorrente: Lojas Ameridanas S/Ae Gradiente/Philco Eletronica 
S/A 
Recorrida: Kathynne Furtado Oliveira Nobre 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA OSEMILDA MARIA
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FERNANDES DE OLIVEIRA 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE DVD. 

VICIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 
COMERCIANTE E FABRICANTE. INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, 

Vle 18 DO CODIGO DE DEFESA DD CONSUMIDOR. APLICACAO 
DA SUMULA N° 03 DA JURDECON. REDUCAO DA MULTA 

APLICADA PELO PROCON/DECON DE JUAZEIRO DO NORTE. 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidas estes autos 
de recurso administrativo n° 678-002-2008, Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Protecio e Defesa ao 
Consumidor - JURDECON, por maioria de votos, em conhecer dos 

recursos interpostos pelas empresas LOJAS AMERICANAS S/A E 
GRADIENTE/PHILCO ELETRONICA S/A, para dar-Ihes parcial 

provimento, reduzindo a multa individualmente aplicada pelo 
PROCON/DECON de Juazeiro do Norte, fixada no valor de 1.500 (mil 

@ guinhentos) UFIRs-CE para 1.000(mil} UFIRs-CE, nos termos do 
voto da Relatora, vencida a Procuradora de Justica Dra. Rosemary de 

Almeida Brasileiro que votou pelo improvimento dos recursos. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 2553/2009 
  

Recurso Administrativo n° 673-0107-002.820-6 
  

  

Processo Administrative n° 0107-002.820-6 
Recorrente: LG Eletronics da Amazénia LTDA 
Recorride: Augusto Carlos Vieira da Silva 
Relatara: PROCURADORA DE JUSTICA ROSEMARY DE 

ALMEIDA BRASILEIRO 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TV 

ADQUIRIDO PELO CONSUMDOR, VERIFICACAO DE ViCIO DO 
PRODUTO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA EMPRESA 

RECORRENTE REFERENTES AS ALEGACOES DE MAU USO DO 

PRODUTO E NAO OBEDIENCIA AO PRINCIPIC DA 

PROPORCIONALIDADE NAO ACOLHIDAS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE FABRICANTE E 

COMERCIANTE. INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, Vle 18 DO 

CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICACAO DA 

SUMULA N° 03 DA JURDECON. MANUTENCAO DA MULTA 

APLICADA PELO PROCON/DECON. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes avtos 
de recurso administrativo n° 673-0107-002.820-6,Acordam os 

membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protegio e Defesa 
ao Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso interposto pela empresa LG ELETRONICS DA AMAZONIA 

LTDA para desacolher as preliminares suscitadas e, no mérito, negar- 
lhe provimento, mantendo a multa aplicada pelo PROCON/DECON, 
no valor de 500 (quinhentos) UFIRs-CE, nos termos do voto da 
Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 2356/2009 
  

Recurso Administrative n° 662-166/09 
  

Auto de Infracio n° 166/09 

Recorrente: Silvia Maria de Souza Lima — ME (Side by Side) 

Recorrido: Programa Estadual de Proteciio e Defesa do 
Consumidor - DECON/CE 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ZELIA MARIA DE 

MORAES ROCHA 
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPOSICAOG DE 

PRODUTOS SEM A ADEQUADA FIXACAO DE PRECOS. 

INTELIGENCIA DO ART. 6°, II, DO CDC, C/C ART. 2°, I, DA LEI 
10.962/04 E ARTS. 2°, 4° E 5°, DO DECRETO FEDERAL N® 5,903/ 

06. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrative 0° 662-166/09, Acordam os membros da 
Junta Recursal do Programa Estadual de Prote¢gfo e Defesa ao 
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 

do recurso interposto pela empresa SILVIA MARIA DE SOUZA LIMA 
— ME (SIDE BY SIDE), para negar-lhe provimento, mantendo a 
multa fixada no valor de 200 (duzentos) UFIRs-CE, nos termos do 
voto da Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 257/2009 
  

Recurso_Administrativo_ n° 613-0108-014.016-0 
  

Processo Adininistrativa n° 0108-014.016-0 

Recorrente: Fiat Automdéveis S/A 
Recorrida: Maria Aldeniza Medeiros 

Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA MARIA GLEUCA 

PINHEIRO VIANA MARTINS 
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOMOVEL. VICIO   

DO PRODUTO. PRELIMINAR NAO ACOLHIDA. MAU USO DO 
CONSUMIDOR NAO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDARIA ENTRE FABRICANTE E _ FARNECEDOR. 
INTELIGENCIA DOS ART. 6° IVE VIE 18, DO CODIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. 
DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Recurso Administrativo n° 613-0108-014,016-0 Acordam os 
membros da Junta Recursal do Programa Estadual de Protegdio e Defesa 
ao Consumidor — JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 

do recurso interposto por FLAT AUTOMOVEIS S/A para negar-lhe 
provimento, mantendo a multa de 8.000 (oito mil) UFIRs-CE aplicada 
pelo orgiio de primeiro grau, conforme o voto da Relatora. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N° 258/2009 

Recurso Administrative n° 675-003/2008 
  

  

Processo Administrative n° 008/2008 - Juazeira do Norte 
Recorrente: Gradiente/Philco Eletrénica S/A 
Recorrida: Cicera Aparecida Ferreira Estevio 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTIGA OSEMILDA MARIA 

FERNANDES DE OLIVEIRA 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. 

VICIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 
COMERCIANTE.E FABRICANTE. INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, 

Vle 18 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICACAO 

DA SUMULA N° 03 DA JURDECON. REDUCAO DA MULTA 

APLICADA PELO PROCON/DECON DE JUAZEIRO DO NORTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de recurso administrativo n° 675-008-2008, Acordam os membros da 

Junta Recursal do Programa Estadual de Proterio e Defesa ao 
Consumidor — JURDECON, por maioria de votos, em conhecer do 
recurso interposto pela empresa GRADIENTE ELETRONICA S/A, 
para dar-lhe parcial provimento, reduzindo a multa aplicada pelo 
PROCON/DECON de Juazeiro do Norte, fixada no valor de 1500 (mil 
e quinhentos) UFIRs-CE para 1,000(mil) UFIRs-CE, nos termos do 
voto da Relatora, vencida a Procuradora de Justiga Dra. Rosemary de 

Almeida Brasileiro que votou pelo improvimento dos recursos. 

  

CONCLUSAO DE DECISAO COLEGIADA N® 259/2009 

Recurso_Administrativo_ n° 682-079/2008 
  

  

Processo Administrative n* 079/2008 

Remessa Oficial: DECON — Juazeiro do Norte 

Interessada: Cinaira Ellen Queiroz Gomes 

Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ROSEMARY DE 

ALMEIDA BRASILEIRO 
EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. 

Viclo DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 

FABRICANTE E COMERCIANTE. COMPOSICAO AMIGAVEL 
ENTRE FABRICANTE E CONSUMIDOR ANTES DA 
INSTAURAGAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINCACG 

DO PROCESSO SEM COMINACAO DE MULTA AS EMPRESAS 

RECLAMADAS. RECEBIMENTO E IMPROVIMENTO DA 

REMESSA OBRIGATORIA. 
DECISAO COLEGLADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
adminisirativos n° 682-079/2008, Acordam os membros da Junta 
Recursal do Programa Estadual de Protec e Defesa ao Consumidor — 
JURDECON, em conhecer da remessa de oficio oriunda da Promotoria 

de Justica de Juazeiro do Norte (Grpdo de defesa do consumidor), sendo 
interessada Cinaira Ellen Queiroz Gomes, para o fim de manter a 

decisio de arquivamento do procedimento administrativo. 

  

CONCLUSAO DE DECISAG COLEGIADA N° 260/2009 

Recurso Administrative n° 677-053/2008 
  

  

  

Processo Adininistrative n° 058/2008 — Juazeiro do Norte 

Recorrentes: Magazine Liliani S/A e Gradiente/Philco Eletrénica 
SA 
Recorrido: Armaldo Resende Silva 
Relatora: PROCURADORA DE JUSTICA ZELIA MARIA DE 

MORAES ROCHA 

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE DVD. 

VICIO DO PRODUTO, RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 

FABRICANTE E COMERCIANTE . INTELIGENCIA DOS ARTS. 6°, 

Vie 18 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICACAG 

DA SUMULA N° 03 DA JURDECON. MANUTENCAO DA MULTA 

APLICADA PELG PROCON/DECON DE JUAZEIRO DO NORTE. 

RECURSOS IMPROVIDOS. 

DECISAO COLEGIADA - Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de recurso administrativo n° 677-058-2008, Acordam os membros da
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Junta Recursal do Programa Estadual de Protegio e Defesa ao 
Consumidor - JURDECON, por unanimidade de votos, em conhecer 
dos recursos interpostos pelas empresas MAGAZINE LILIANI S/A E 
GRADIENTE/PHILCO ELETRONICA S/A, para negar-Ihes 

provimento, mantendo a multa aplicada pelo PROCON/DECON de 
Juazeiro do Norte, fixada no valor de 600 (seiscentos) UFIRs-CE, nos 

termos do voto da Relatora. 

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO BE CONDUTA que celebram de um lado a 2.7 
Promotoria de Justig¢a do Meia Ambiente e Planejamento 
Urbano de Fortaleza, e de outro o CONDOMINIO SHOPPING 

BENFICA. 

Aos 15 (quinze) dias do més de setembro de 2009, nesta Cidade e 
Comarca de Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede 

da Procuradorta Geral de Justica, nas salas das Promotomas de Justic¢a 

do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, as 
10h20, onde presente se achava o Promotor de Justica, Dr. Jasé 
Francisco de Oliveira Filho, titular da 2*. Promotoria de Justica do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbana da Comarca da Capital, 
aqui denominado AJUSTANTE, com amparo nos termos do art. 129, 
IX, da Constituigaéo Federal e/c o art. 130, LX, da Constituicgao do 
Estado do Ceara; o art. 25 da Lei Orginica Nacional; o art. 52, XX, do 
Cédigo Estadual do Ministério Publico, ¢ o art. 4° e sepuintes da Lei 
Estadual o° 13.195/2002, compareceu a Sra, MARCIRLENE 
PINHEIRO GOMES, brasileira, separada judicialmente, 
administradora de empresas, residente e domiciliada na Avenida Des. 
Moreira, n° 1984, apto. 602, Aldeota, nesta cidade, representante 
legal da empresa denominada Condominio Shopping Benfica, 
localizada na Av. Carapinima, n® 2200, Benfica, nesta urbe, doravante 
denominado Compromissario, acompanhada pelo Dr, Paulo André 
Lima Aguiar, advogado, OAB/CE n° 10.630 e pelo Sr. Jorge Manuel 
Goncalves Melao, engenheiro civil, CREA-CE 40181D, informando 
conhecer o contetido dos autos do Processo Administrativo n.° 0596/ 
2007, em tramitacio perante a 2.* Promotoria de Justi¢a do Meio 
Auobiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que apura 
demincia de poluigao sonora, em desacordo com a Lepislagaio Municipal; 
firmam as partes, entre si, o presente ADITIVO para a modificagiic da 
Clausula Primeira, do TAC originario, a qual passara a ter a seguinte 
redacdo: 

Cliusula Primeira — © Compromissdrio reconhecendo a 
necessidade de solucionar os niveis de ruidos causados pelos 
equipamentos de ar-condicionado (Chiller’s), no entanto a execucio 
da obra para sanar o problema de Poluigio Sonora é complexo, face 
que a instalacao originaria ocorrera no pavimento térreo, devendo, 

agora, ser remevido para a estrutura de coberta, sendo necessiria a 
execucdo de estruturas intermediirias para snportar a carga de 34 
(trinta e quatro} toneladas relativa somente ao maquinario, 
demandando, portanto, de periodo nao inferior a 12 (doze) meses, 
aproximadamente, razio pela qual, ao celebrar este Termo de 
Ajustamento de Conduta com o orgio do Ministério Piblico, o faz se 
comprometenda de dar continuidade ao projeto e conclui-lo no dia 30 

(trinta) de maio de 2010, prazo prorrogado perante o Ministério 
Publico, face que o nao cumprimento do prazo inicial deveu-se a 
motive de forea maior. 

Nada mais havendo a tratar, foi determinado por esta 2.° Promotora 
de Justic¢a do Meio Ambiente e Planejamento Urbano que se encerrasse 
© presente ADITIVO ao Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta, impresso em 3 (trés} vias de igual teor e forma, feito na 
forma e observaciio 4s formalidades legais. Do que, para constar, lavrei 
0 presente que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado 

pelas partes celebrantes. Eu, 
Almeida Montenegro, Assistente Ministerial, o subscrevi. 

  

José Francisco de Oliveira Filho 
Promotor de Justi¢a do Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano 

Marcirlene Pinheiro Gomes 
Representante Legal da Parte Compromissaria 

Paulo André Lima Aguiar 

Advogado, OAB/CE n° 10.630 

Daniella.   

estemunha 

Testemunha 

Estive presente e fui de acordo. 

Inalva Lucia Queiroz Martins 

Parte Reclamante 

ADITIVG AQ TERMO DE COMPROMISSG DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA que celebram de um lado a 2.’ 

Promatoria de Justic¢a do Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano de Fortaleza, e de|outro a Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus — Alto Jerusalém. 

  
Aos 3 (trés) dias do més.de sptembro de 2009, nesta Cidade e Comarca 
de Fortaleza, no Edificio firton Castelo Branco Sales, Sede da 
Procuradoria Geral de Justiga, nas salas das Promotorias de Justica do 
Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, as 
11h15, onde presente se achava o Promotor de Justica, Dr. José 
Francisco de Oliveira Filho,|titular da 2*, Promotoria de Justiga do 
Meio Ambiente ¢ Planejamento Urbano da Comarca da Capital, 
aqui denominado AJUSTANTE, com amparo nos tenmos do art. 129, 
IX, da Constituicgdo Federa ele o art. 130, IX, da Counstituigdo do 
Estado do Ceara; o art. 25 da Lei Organica Nacional; o art. 52, KX, do 
Cédigo Estadual do Ministério Piublico, e o art. 4° e seguintes da Lei 
Estadual n° 13.195/2002, eqmpareceu o Sr, Luiz Bandeira Barros, 
RG n° 209.695 SSP- CE, residénte e domiciliado na Rua Sulamita Portela, 

n° 114 — Quitino Cunha, nesta urbe, pastor responsavel pela Igreja 
Assembléia de Deus, Jocalizada na Rua Sao Lucas, n° 211, Bairro Quitino 
Cunha, nesta capital, dorav: te denominada AJUSTADO, que informa 
conhecer o contetdo dos autos do Processo Administrative n.° 133/ 
2007, em tramitacao perante a 2.° Promotoria de Justica do Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que-apura 
dentincia de poluigao sonora, em desacordo com a Legislacao Municipal, 
firmam as partes, entre si, o presente ADITIVO para a modificaciio da 

Cl4usula Primeira, do TAC 6riginario, a qual passard a ter a seguinte 
redacdo: 

Cliusula Primeira - O AJUSTADO niio procedera, promovera, 
realizara, nem permitira quel se faga qualquer atividade que provoque 

emissdo de rnidos sonoros acima des permitidos nas normas vigeutes, 
bem como se compromete de ajustar a acistica do ambiente onde se 
realizam os cultos, no prazo de 90 (noventa) dias; 

Nada mais havendo a tratar, foi determinado por esta 2." Promotora 
de Justica do Meio Ambiente e Planejamento Urbano que se encerrasse 
0 presente ADITIVO ao Teymo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta, impresso em 3 (trés) vias de igual teor e forma, feito na 
forma e observacio as formalidades legais. Do que, para constar, lavrei 
© presente que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado 
pelas partes celebrantes. Eu, Daniella 
Almeida Montenegro, Assistente Ministerial, o subscrevi. 

  

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 
Promotor de Justi¢a)do Meio Ambiente e Planejamento 

Urbana 

LUIZ BANDEIRA BARROS 

Representante Legal da Parte Ajustada 

(Testemunha 

Testemunha 

PORTIARIA N° 3271/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 
PINTO, PROCURADORS-GERAL DE JUSTIGA, no uso de suas 

atribuigdes legais, na forma do art. 26, inciso V, c/e o art. 204, inciso O, 
da Lei Complementar n° 72] de 12 de dezembro de 2008 (Lei Organica 
e Estatuto do Ministério Publico do Estado do Ceara), c/c o Provimento  
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n? 30/2007, datada de 02 de julho de 2007, e tendo em vista o que consta 
no Processo n®* 18614/2009-7 SP-PGJ/CE, 

RESOLVE DESIGNAR © DR. ANTONIO IRAN COELHO SIRIO, 
Promotor de Justica e Secretario-Geral do Ministério Publico do Estado 

do Ceara, para participar da Reuniiio na sede do Supremo Tribunal 
Federal em Brasilia-DF, sobre as nonmas da Resolucio 404-STF, de 07 de 
agosto de 2009, com saida agendada para o dia 11 de novembro e 
retommo para o dia 13 de novembro do corrente ano, concedendo-lbe o 
pagamento de 02 (duas) didrias no valor unitario de RS 700,18 (setecentos 
reais e dezoito centavos), perfazendo um valor total de RS 1.400,36 
(bum mil, quatrocentes reais e tanta e seis centavos), ajuda de custo no 
valor de R$ 350,09 (trezentos e cinquenta reais e nove centavos), bem 
como passapens aéreas para o trecho Fortaleza — Brasilia — Fortaleza, 

devendo a despesa correr por conta de verba prépria da Procuradoria 
Geral de Justica, 

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

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, 

aos 06 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procumdora-Geral de Justica 
  

ATA DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO 027/ 

2009 

DEPENDENCIA: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 

COMISSAO DE LICITACAO - (CE) 

LICITACAO: (Ano: 2009/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 

/ N® Processo: 13792) 

As 08:41:39 horas do dia 23/09/2009 no enderepo RUA DA ASSUNCAQ, 
1100, bairro JOSE BONIFACIO, da cidade de FORTALEZA - CE, 
reuniram-se o Prepoeiro da Disputa Sr(a). PEDRO HENRIQUE 

CAMINHA DE OLIVEIRA FILHO , e a respectiva Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria n° 235/2009, de 06 de fevereiro de 2009, 

para realizaciio da Sessio Publica de Licitagiio do Pregdo n° 13792 - 
2009/2009-0027 que tem por objeto a contratagdo de empresa para 
fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para 

Procuradoria Geral de Justiga conforme descricio, quantitativos e 
especificacées contidas nos anexos 1 e I-A, Il, III, IV, V, VI, VI e VII, 

do presente edital. 

Abertas as propostas, foram os seguintes os pregos apresentados: 

Lote (1) - A presente licitagdo tem como objeto a contratacao de 
empresa para fornecimento de passagens aéreas nacionais e 
internacionais para Procuradoria Geral de Justica conforme descricdo, 
quantitatives e especificagdes contidas nos anexos I e I-A, I, Ill, IV, 

V, VL, VO e VIL, do presente edital. 

Data-Hora Fornecedor Valor 

09/09/2009 12:13:16:603 VTC TOUR OPERATOR LIMITADA ME 
RS 99,00 
14/09/2009 10:23:46:386 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS 
LIDA RS 99,00 
17/09/2009 15:40:42:574 CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA- 
ME RS 98,48 
08/09/2009 17:57:14:669 PONTE AEREA VIAGENS E TURISMO 
LTDA ME R$ 99,45 
17/09/2009 08:30:49:156 § § VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO 
LIDA RS 99,50 
09/09/2009 14:47:48:726 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS 
TURISMO LTDA-EPP R§ 199.995,00 
09/09/2009 09:23:34:327 LE SOLEIL TURISMO LIDA ME RS 99,90 
17/09/2009 12:43:41:880 MARAFON & PETKOW LTDA ME RS 
199.999,99 
14/09/2009 16:16:09:048 AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA 
RS 99,99 
07/09/2009 02:15:02:313 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS & 
TURISMO LIDA R$ 99,00 

Apos a etapa de lances, foram os seguintes o5 menores pregos 

apresentados:   

Lote (1) - A presente licitacao tem como objeto a contratagéo de 
empresa para fornecimento de passagens aéreas nacionais e 
intemacionais para Proeuradoria Geral de Justica conforme descrigiio, 
quantitativos e especificacdes contidas nos anexos I e I-A, I, I, IV, 

V, VI, VII e VIL, do presente edital 

Data-Hora Fernecedar Lance 

24/09/2009 09:25:48:915 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS 
LIDA R$ 91,50 
24/09/2009 09:21:01:240 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS 
TURISMO LTDA-EPP RS 91,99 
24/09/2009 09:15:38:934 CIELO VIAGENS E TURISMO LIDA- 
ME R§ 95,96 
07/09/2009 02:15:02:813 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA RS 99,00 
09/09/2009 12:13:16:603 VIC TOUR OPERATOR LIMITADA ME 
RS 99,00 
08/09/2009 17:57:14:669 PONTE AEREA VIAGENS E TURISMO 
LIDA ME R$ 99,45 
17/09/2009 08:30:49:156 S § VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO 
LIDA R$ 99,50 
09/09/2009 09:23:34:327 LE SOLEIL TURISMO LTDA ME RS 99,90 
14/09/2009 16:16:09:048 AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA 
R$ 99,99 
17/09/2009 12:43:41:880 MARAFON & PETKOW LIDA ME R$ 
199,.999,99 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a repularidade da empresa 
que oferton o menor preco. Apés confirmada a habilitagdo da 
proponente e examinada pelo Prepoeiro da disputa e a equipe de apoio 
a aceitabilidade da proposta de menor preco, quanto ao objeto bem 
como quanto 4 compatibilidade do preco apresentado com os praticados 
no mercado @ o valor estimado para a contratagdo, o Pregoeiro decidiu: 

No dia 16/11/2009, 4s 12:58:09 horas, no Iote (1) - A presente licitacao 

tem como objeto a contratagao de empresa para fornecimento de 
passagens asreas nacionais e intermacionais: para Procuradona Geral de 
Justica conforme descricdo, quantitativos e especificagées contidas 
nos anexos I e I-A, I, I, IV, V, VI, Vil e VII, do presente edital - pelo 
critério de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a 
empresa CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA com o valor 
R$ 91,56. 

No dia 24/09/2009, 4s 10:23:08 horas, no Iote (1) - A presente licitagio 

tem como objeto a contratacdo de empresa para fornecimento de 
passagens areas nacionais ¢ internacionais para Procuradoria Geral de 
Justiga conforme descricio, quantitativos e especificagdes contidas 
nos anexos I e I-A, I, Il, IV, V, VI, VII e VII, do presente edital - a 

situagao do lote foi alterada para: arrematado. 

No dia 05/10/2009, as 10:55:45 horas, a situagio do lote foi finalizada. 

No dia 05/10/2009, as 10:55:45 horas, no lote (1) - A presente licitagao 

tem como objeto a contratacdo de empresa para fornecimento de 
passagens aéreas naciondis e intemacionais para Procuradoria Geral de 
Justica conforme descricdo, quantitativos e especificagdes contidas 
nos anexos I ¢ I-A, I, IL, IV, V, VI, VII e VII, do presente edital - a 

situac¢do do lote foi alterada para: declarado vencedor. 

No dia 16/11/2009, as 12:58:09 horas, a situagao do lote foi finalizada. 

No dia 16/11/2009, 4s 12:58:09 horas, no lote (1) --A presente licitardo 

tem como objeto a contratagdo de empresa para fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e intemacionais para Procuradoria Geral de 
Justiga conforme descricao, quantitativos e especificagdes contidas 
nos anexos I e I-A, II, Il, IV, V, VI. VII e VII, do presente edital - a 
situagao do lote foi alterada para: adjudicado, 

As 08:54:39 do dia 23/09/2009 as seauintes datas foram alteradas por 
ANTONIO IRAN COELHO SIRIO: inicio do prepio (de 18/09/2009- 

10:00:00 para 24/09/2009-09:00:00) No dia 16/11/2009, as 12:59:59 
horas, a autoridade competente da licitagio - ANTONIO IRAN 
COELHO SIRIO - alterou a situagao da licitasio para homologada. 

Diante do registro de intensao do representante ZENIA MACIEL 

HISSA da empresa CIELO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME no lote 
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(1} - A presente licitagao tem como objeto a contratagio de empresa 

para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para 
Procuradoria Geral de Justica conforme descric¢do, quantitativos e 
especificacSes contidas nos anexos J e I-A, II, Il, IV, V, VI, Vl e VI, 
do presente edital, em interpor recurso o Pregoeiro da Disputa abriu 
prazo legal para apresentac4o formal das razGes e contra razGes do 
recurso. 

Publicada a decisdo, nesta sessio, e nada mais havendo a tratar, o 
Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata 
segue relatério contendo informagées detalhadas sobre o andamento 
do processo. 

PEDRO HENRIQUE CAMINHA DE OLIVEIRA FILHO 
Pregoeiro da Disputa 

ANTONIO IRAN COELHO SIRIO 
Autoridade Competente 

VERA SILVIA BARROS LEAL ROCHA 

Membro Equipe Apoio 

WALKER PINTO DE SOUSA 
Membro Equipe Apoio 

Proponentes: - 
VTC TOUR OPERATOR LIMITADA ME 

CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LIDA 
CIELO VIAGENS E TURISMO LIDA-ME 
PONTE AEREA VIAGENS E TURISMO LIDA ME 
$ S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LIDA 
DISTAK AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LIDA-EPP 

LE SOLEIL TURISMO LIDA ME 
MARAFON & PETKOW LIDA ME 
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA 
PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIDA 

CORRIGENDA AO CONTRATO 053/2009/CPL/PGJ QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARA, POR 
INTERMEDIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E 
JOSE EDISON DOS SANTOS 

A COMISSAO DE LICITACAO DA PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTICA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA REDACAO DA 
CLAUSULA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL BEM 
COMO NA DATA DE CELEBRACGAO DO CONTRATO 053/2009/ 
CPL/PG] QUE CONSEQUENTEMENTE RESULTOU NA 
PUBLICACAO ERRONEA DO SEU EXTRATO NO DJ-DIARIO DE 
JUSTICA, RESOLVE CORRIGI-LO DA SEGUINTE FORMA: 

ONDE SE LE: 

ALUGUEL MENSAL: O VALOR DO ALUGUEL MENSAL 
LIVREMENTE CONVENCIONADO, NESTA DATA, E DE R$ 500,00 

(QUINHENTOS REAIS). 

O OBJETO DESTE CONTRATO SERA PAGO POR CONTA DE 
DOTACAO ORGAMENTARIA DA PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA, A CONTA DA CLASSIFICACAOQ: 
15100001.03.122.400.20821.22, FONTE DE RECURSO 00 E 

ELEMENTO DE DESPESA 3390.39. 

FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2009. 

LEIA-SE: 

ALUGUEL MENSAL: 0 VALOR DO ALUGUEL MENSAL 
LIVREMENTE CONVENCIONADO, NESTA DATA, E DE RS 500,00 
(QUINHENTOS REAIS). 

O OBJETO DESTE CONTRATO SERA PAGO POR CONTA DE 
DOTAGAO ORCAMENTARIA DA PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA, A CONTA DA CLASSIFICACGAO:   

15100001.03.122.400.20821.22, FONTE DE RECURSO 00 E 
ELEMENTO DE DESPESA, 3390.36. 

FORTALEZA, 03 DE NOVEMBRO DE 2009. 

PEDRO CAMINHA 
PRESIDENTE CPL/PGJ   

PORTARIA N° 3298/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA,GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atnibuigdes legais, na forma do art. 26, inciso V, c/c art, 204, inciso IZ, 
da Lei Complementar n° 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orginica 
e Estatuto do Mimistério Pablico do Estado do Ceara), c/c o Provimento 
n® 30/2007, datado de 02 de julho de 2007, e tendo em vista o que 

consta no Processo n° 18950/2009- 5 e 19037/2009-0 SP-PGJ/CE, 

RESOLVE DESIGNAR|O DR. FRANCISCO ROMERIO 

PINHEIRO LANDIM, Promotor de Justica titular da 9° Promotoria 
de Justiga Civel, para participar da 1* Reunifio dos Ministério Publicos 

envolvidos com a fisealizagao e acompanhamento das atividades 
referentes A realizagao da Copa do Mundo de 2014, a ser realizado na 

cidade de Natal — Rio Grande do Norte, no dia 13 de novembro do 
corrente ano, com saida agendada para o dia 12 de novembro, 
concedendo-ihe o pagamenta de 02 (duas) didrias no valor vnitario de 

R§ 700,18 (setecentos reais e dezoito centavos), perfazendo um valor 

total de R$ 1.400,36 (hum mil, quatrocentos reais e trinta e seis 
centavos), ajuda de custo no jvalor de R$ 350,09 {trezentos e cinquenta 
reais e nove centavos),'em| como passageus aéreas para o trecho 

Fortaleza — Natal — Fortaleza, devendo a despesa correr por conta de 

verba propria da Procuradoria Geral de Justiga. 

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

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 10 de novembro de 2009. 

  

Procuradora-Geral de Tustica 
  

PORT. N® 3322/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 
PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigdes legais, na forma do artigo 26, inciso V, da Lei Complementar 

n° 72 de 12 de dezembro de 2008 (Lei Organica e Estatuto do Ministério 
Piiblico do Estado do Ceard)| artigo 34, inciso 1 da Lei'n® 14.043 de 21 
de dezembro de 2007, artigo 1°, pardgrafos 2° e 3° do Provimento n° 
022 de 27 de fevereiro de 2008, c/e Parecer Nonnativo n° 003 de 05 

de maio de 2008, e¢ tendo/em vista o que consta nos Processos n° 

13488/2009-1 e 13225/2009-7 SP-PGI/CE, 

RESOLVE PRORROGAR A CONCESSAO AOS SERVIDORES 

FRANCOIS BLOC e VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR - 

Técnicos Ministeriais, com |lotag¢io na Comarca de Crato, matricutas 
n°? 103494 e 215927, respectivamente, do percentual de Gratifieagio 
de Verba Indenizatdéria de 20% (vinte por cento) sobre seus 

vencimentos-base, para execu¢do de Diligéncias, no periodo de agosto 
de 2009 a Janeiro de —2010, devendo a despesa correr por conta de 
verba propna da Procuradoria Geral de Justica, ficando condicicuado o 
pagamento da verba indenizatéria 4 apresentacao do relatério mensal 

das diligéncias efetuadas, sob forma consolidada, com a indicagao das 
datas ¢ justificativas, em obediéncia ao disposto no Provimento n° 
0223/2008, sob pena de indeferimento. 

  

Repistre-se, Publique-se. Cumpra-se.   
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 13 de novembro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica
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PORTARIA N° 3262/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes lepais, na forma do art. 26, inciso V, c/c art. 204, inciso I, 
da Lei Complementar n° 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Organica 
e Estatuto do Ministério Piblico do Estado do Ceara), c/¢ o Provimento 
n° 30/2007, datado de 02 de julho de 2007, e tendo em vista o que 
consta no Processo n° 18160/2009-1 SP-PGJ/CE, 

RESOLVE BDESIGNAR O DR. LEG CHARLES HENRI BOSSARD 

U, Promotor de Justi¢a, titular da 3° Promotoria de Justica Civel e 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Registros Publicos, 
das Fundagées e das Entidades de Interesse Social, para participar do I 
Encontro Nacional do Ministério Publico com as Fundagdes de Apoto 
eas Instituigdes de Ensino Superior e de Amparo 4 Pesquisa, na qualidade 

de conferencista, a ser realizado nos dias 05 e 06 de novembro do 

corrente ano, na cidade de Cuiabaé — Mato Grosso, concedendo-lhe o 
pagamento de 02 (duas) diarias no valor unitario de R$ 700,18 
(setecentos reais ¢ dezoito centavos), perfazendo um valor total de R$ 

1.400,36 (hum mil, quatrocentos reais e trinta e seis centavos), ajuda 
de custo no valor de R$ 350,09 (trezentos e cinquenta reais ¢ nove 
centavos), com passapgens aéreas custeadas pela Associagdo Nacional 
de Procuradores e Promotores de Justica de Fundagées e Entidades de 
Interesse Social - PROFINS, devendo a despesa correr por conta de 
verba propria da Procuradoria Geral de Justica, 

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

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, em 
Fortaleza, aos 06 de novembro de 2009. 

Marin do Perpétua Socorro Franca Pinta 

Procuradora-Geral de Justica 
  

PORTARIA N.° 3175/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA 

PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigdes legais, na forma do art. 26, inciso XXXII da Lei 
Complementar n° 72, de 12 de dezembro de 2008, publicada no Diario 
Oficial do Estado de 16 de dezembro de 2008, e tendo em vista o que 
consta no Processo n° 18297/2009-1 SP-PGI/CE, 

RESOLVE AVERBAR na vida funcional do (a) servidor (a) MARIA 
CILENILDA VASCONCELOS, Técnico (a) Ministerial, com lotacao 

na Comarca de Fortaleza, para os devidos fins legais, o tempo de 
contribuicio prestado 4 (ao) Lar Fabiano de Cristo, na funcdo de 

Monitora de Classe, no periodo de 06.04.87 a 20.07.90, ou seja, 03 
anos, 03 meses e 15 dias; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

na fungdo de. Executante Operacional, no periodo de 05.12.90 a 
16.11.95, ou seja, 04 anos, 11 meses e 12 dias, perfazendo wm total de 
efetivo exercicio em 3.007 dins, correspondendo a 08 anos, 02 meses 
e 27 dias. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em 

Fortaleza, aos 28 de outubro de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 

Procuradora-Gerai de Justic¢a 
  

EXTRATO DE TERMO DE CESSAO — PARTES: Procuradoria Geral 

de Justiga e a Prefeitura Municipal de Mauriti. DO OBJETO: © objeto 
deste termo é estabelecer uma parceira entre o municipio de Mauriti e 
a Procuradoria Geral de Justica do Estado do Ceara, visando & 
disponibilidade de servidores, DA VIGENCIA: até 31.12.2012. DATA 

DAS ASSINATURAS: 17.11.2009, Isaac Gomes da Silva Jinior, 
Prefeito Municipal de Mauriti; Maria do Perpétuo Socorro Franca 
Pinto, Procuradora-Geral de Justica. Testemunhas: 1- Francisca 

Maryane do Nascimento Ramalho Furtado 2- Rémulo Tedfilo Silva 
Moura. 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE   

CONDUTA 

Aos 8 (cito) dias do més de agosto de 2009, nesta Cidade e Comarca de 
Fortaleza, no Edificio Airton Castelo Branco Sales, Sede da Procuradoria 

Geral de Justica, nas salas das Promotorias de Justipa do Meio Ambiente 
e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, as 09830, onde presente 
se achava o Promotor de Justica, Dr. José Francisco de Oliveira Filho, 
titular da 27. Promotoria de Justiga do Meie Ambiente e 
Planejamento Urbano da Comarca da Capital, com amparo nos 

termos do art. 129, IX, da Constituigao Federal cfc o art. 130, IX, da 
Constitui¢o do Estado do Ceara; o art. 25 da Lei Organica Nacional; 
o art. 52, XX, do Codigo Estadual do Ministério Publico, e 0 art. 4° e 
seguintes da Lei Estadual n° 13.195/2002, compareceu o Sr. SERGIO 
ROBERTO FIUZA PEREIRA, RG 2005002035016, brasileiro, casado, 
empresario, residente e domiciliado na Rua Ministro Abner Vasconcelos, 
n° 1661, Apto. 603 - Agua Fria, nesta urbe, representante legal da 
empresa RENOVACAR COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA 

LTDA., com enderego 4 Av. Borges de Melo, n.° 15404 — Fatima, 

nesta whe, este doravante denominado Compromissario, que informa 
conhecer o contetide dos autos do Processo Administrativo n° 
2008.154, em tramitacfio perante a 2." Promotona de Justi¢a do Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, que trata de 
poluicéo sonora e atmosférica provenientes da empresa reclamada, 
em desacordo com a Legislagio Municipal, pretendendo ajustar-se aos 
mandamentos legais sem necessidade de ajuizamento da acao civil 

publica de que trata a Lei Federal u. ° 7.347, de 24 de julho de 1985, 
para firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, em verdade titulo extrajudicial, de 
couformidade com o disposto no paragrafo 6.° do art. 5.° , da Lei 

Federal, 7347/85, ¢ art, $85, incisos III e¢ VII,do CPC, nas sepuintes 
condicées: 

Clausula Primeira - O Compromissirie se obriga a naéo mais 

concorrer para produgdo de Poluic&o Sonora e nem Atmosférica, para 
tanto j4 tendo adotado as medidas necessarias 4 prevencio junto a 

SEMAM. 

Parigrafo Primeiro - A presente obrigacdo deverd constar 
obrigatoriamente como cliusula vinculante em eventual futuro 
empréstimo, cessio de uso ou arrendamento do imével da 
comproniissaria, transferindo a obrigagdo constante do presente titulo 
de modo a ser obtida idéntica adequacdo de conduta por parte de 

terceiros, cessionarios e arrendatarios. 

Clausula Segunda — © presente titulo executivo nao inibira nem 
restringira, de forma alguma, as acdes de controle, monitoramento e 

fiscalizagdo de qualquer érgio puiblico, nem limita ou impede o exercicia, 
por ele, de suas atribuicdes legais e repulamentares. 

Pardgrafo Unica — O presente titulo executive ndo eximira o 
Compromissirio de eventual responsabilidade penal por produgio de 
poluicio Atmosférica. 

Cliusula Terceira - O Descumprimento ou vielapdo de qualquer dos 
compromissos ora assumidos implicara, a titulo de clausula penal, o 
pagamento de multa didria correspondente a RS 300,00 (trezentos 

reais), exigivets enquanto perdurar a viclacao; 

Cliusula Quarta — O descumprimento de qualquer das obrigagdes 
assumidas implicari a sujei¢do do Compromissirio 4s medidas judiciais 
cabiveis, incluindo execucio especifica na forma estatuida no paraerafo 

6. ° do art. 5. °, da Lei Federal n. ° 73.47/85 e imcisos II e VIL, do art. 

585, do CPC. 

Clausula Quinta - A fiscalizagio do cumprimento do compromisso 

ora firmado sera realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e Servigos Urbanos - SEMAM e pelas Secretarias Executivas Regionais, 
segundo as respectivas competéncias, ou outro orgéo ambiental. 

Clausula Sexta - A celebraciio deste TERMO de COMPROMISSO e 

AJUSTAMENTO de CONDUTA nao impede que um novo termo seja 
finuado entre 0 MINISTERIO PUBLICO e 0 COMPROMISSARIO, 
desde que mais vantajoso para o meio ambiente e submetido 4 prévia 

apreciacio do Conselho Superior do Ministério Piblico. 

Clausula Sétima - O MINISTERIO PUBLICO, através da 
Promotoria de Justic¢a do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 
podera, diante de novas informacdes ou se as circunstincias assim o 

exigirem, retificar ou complementar o presente compromisso,
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determinando outras providéncias que se fizerem necessdrias, e dando 
prossepuimento ao procedimento administrativo, mediante prévia 
apreciagdo do Conselho Superior do Ministério Publico. 

Cliusula Oitava - Este Termo de Compromisse e Ajustamento de 
Conduta produzira efeitos legais depois de homologado perante o 
conselho Superior do Ministério Publico. 

Cliusula Nona - Fica consignado que os valores eventualmente 
desembolsados deveriio ser revertidos em beneficio do FUNDO de 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARA - FDID. 

Nada mais havendo a tratar, o Promotor de Justica ordenou que se 

encelTasse o presente termo de comproimisso de ajustamento, impresso 
em 4 (quatre) vias, o que foi feito na forma e observadas as formalidades 
legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado pelas partes compromiissarias ¢ 
pelas testemunbas adiante assinadas. Eu, 
Daniella Almeida Montenepro, Técnica Ministerial, o subserevi. 

  

José Francisco de Oliveira Filho 

Promotor de Justica 

Sérgio Roberto Fiuza Pereira 

Compromissario 

Testemunha 

Testemunha 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
SECRETARIA EXECUTIVA 

Processo Administrativo n°. 0107-001.195-7 
Reclamlante: EVERARDO MIRANDA COELHO 

Infratores: UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA 
1 - DQ RBELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado 
por este Orgao ante reclamacio do Sr. Everardo Miranda Coelho, 

por meio da sua curadora Sra. Nubia Maria Maia Rodrigues Coelho, sob 
a alegativa de ser usuario{a) da reclamada UNIMED mediante 0 cartdo 

de n.° 063.002001625841-0, sendo o(a) mesmo(a) portador de diversas 
patologias, conforme atestado médico datado em 23/05/2007 e emitido 
pela Dra, Maria Alzenir Leite Holanda Castelo, CRM 3672. Afirmou, 
ainda, que seu curatelado necessita de alimentacaio especial (Parenteral 
Tntra-dialitica) ministrada durante as sessGes de hemodidlise, cujo 
custeio era coberto pela empresa ora reclamada desde setembro/2006. 
Alegou que o fornecimento desta alimentacio especial fora suspensa 
pela UNIMED de fonna unilateral e sem prévio aviso, razdo pela qual 
requer, em cardter urgéncia, o retorne de fornecimento desta 
alimentaga4o, uma vez que, conforme relatorio médico emitido pelo 

Dr. Evandro Faria (fls. 12), CRM 9643, datado em 25/05/2007, 0 
reclamante necessita desta alimentagio urgentemente ¢ por prazo 
indeterminado. 
© consumidora reafirmou seu pleito na audiéucia ocorrida em 
29.05.2007 as 09:30 horas (fs. 13). No entanto, a demandada, na 
citada audiéneia reeusou-se a atender o pleito autoral, apesar de a 
consumidora estar amparado pelo disposto nos artigos 4°, I; 6°, Ie 
IV; 14; 39, II e V do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC). 
A demanda UNIMED, apresentou defesa escrita (fls. 16/17), e na 
audiéncia realizada no setor de conciliacao, foi dito que foi realizada 
uma pericia médica no paciente, tendo sido constatado pela auditoris 
médica que este aumentou seu peso, engordando e que ja se alimenta 

ei casa, raziio pela qual foi cessado o fornecimento da alimentacdo 
Parenteral Intra-dialitica, uma vez que esta é indicada para pacientes 

que nao possuem condi¢des de alimentar-se de forma normal. 
E o Relatério em sintese. 

— DO DIREITO 
© Programa Estadual de Proteciio ¢ Defesa do Consumidor - DECON- 
CE, érgio inteesrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no 4mbito das   

Promotonas de Justiga de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protegio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicgées e 
atuagao administrativa em totla a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Let Estadual Complemientar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsio nas Constiuigées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

paragrafo unico do art. 56 do'CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 

final assinados: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “teda pessoa \fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produto ou servic como destinatdrio final”. © artigo 39 da referida 

lei considera inadmissivel certas praticas, enumerando um rol taxativo 
que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 
de servicos que ofenda a relacao de consumo e vulnerabilize de forma 
desproporcional o consuruidor. Lait sensu, pratica abusiva sao condicdes 
irregulares atentatérias da relacio em questio, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica tanto pela logica da ordem publica quanto 
pelos bons costumes. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, © qual trata da Politica Nacional de 
Relagdes de Consumo, deveriio ser observados e aplicados certos 
principios que servirdo como norteadores das acGes dirigidas aso 

consumidores, tal qual se eopstata n no inciso I, ta verbis: 
I- 

mercado de consumo, | 

Acerca da consideracao da |vulnerabilidade pos esclarece Antonio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 
“O principio da vulmerahilidade representa a pega fundamental 
no mosaico juridico que denominamos Direito do Consumidor. 
E licito até dizer que a vulner: abilidade é o panto de partida de 

toda a Tearia Geral dessa nova disciplita juridica (...) A 
compreensao do principio, assim, € pressupasto para o correto 

conhecimenta do Direito do consumidor e para a aplicagio da 

lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o 

consumidor”, MORAES| Paulo Valério Dal Pai. Codigo de 
aefesa do consumidor: jo priacipio da vulnerabilidade no 
contrato, na publicidade, nas demais priticas comerciais. Porto 
Alegre: Sintese, 1999. 
O consumidor é pessoa idosa, vulnerivel na relagéo consumerista. Por 

esta razdo, segundo o autor Segundo Helio Zaghatto Gama nq sua cbra 
Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45), 0 consumidor é 

vulnerivel por ser parte mais fraca nas relag6es de consumo, Por isso 
tem ele direito 4 boa informagao sobre produtos e servicos que recebe 

@ quanto aos contratos que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade 
técnica, o fato de o consumidor nao possuir conhecimentos especificos 
sobre os produtos e/on servicos que esta adquinindo, ficando sujeito aos 
imperatives do mercado, tendo como tnico aparato a confiancga na 
boa-fé da outra parte. 
A vwulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na pritica, traduz- 
se na insuficiéneia, na fragilidade de o consumidor se manter imune a 
pritica lesiva sem intervenciio auxiliadora de Grgdos ou instrumentos 
para sua protegdo. Por se tratar de conceito tao relevante, a 
vulnerabilidade permeia, diréta ou indiretamente, todos os aspectos da 
protecio do consumidor. 
O CDC esta baseado no principio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado 
a atender 4 legitima expectativa de seu publico, adotando a lealdade e 
a honestidade em suas condutas. Nao obstante, o artigo 6°, que elenca 
o rol dos direitos bisicos do. consumidor, ipsis iitteris: 
III — a informagao adequada e clara sabre os diferentes produtos 
e servigas, com especificagica correta de quantidade, 

caracteristicas, composi¢io, qualidade e preco, bem como sobre 

os riscos que apresentem; 

IV - a proteg¢ioa contraja publicidade enganosa e abusiva, 

méiedos comerciais coercitivos au desleais, bem camo contra 

priticas e cliusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e servicos; 
Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de servicos responde, 

independentemente da existéncia de culpa, pela reparagdo dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos a prestagio dos 
servigos, bem come por : informagdes insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fiuic¢do e riscos. E a Situagdo do chamado servico defeituoso, 
encontra-se caracterizado no artigo 14, pardgrafo 1°, inciso I da Lei 

8.078/90, ipsis litteris: 
Art. 14. 0 fornecedor de|servicges responde, independentemente 

de culpa, pela reparacio|dos danos causades aos consumidores 

por defeitos relatives 4 prestacdo dos servicas, bem como sobre 
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sua fruigio e riscas. 

§ 1° O servico é defeituoso quando nio fornece a seguranca 

que 9 consumidor dele pode esperar, levando-se em 
cansideracgiioa as circunstaucias relevantes, entre as quais: 

I-—o© modo de seu fornecimenta. 
Segundo entendimento dos stipracitados mestres: 
“A responsabilidade imposta pela art. 14 da CDC é objetiva, 

independente de culpa e com base no defeito, dano ¢ nexo 
causal entre o dano aq consumidor-vitima (art. 17) e 0 defeito 

do servi¢o prestadoa no mercado brasileira. Com o CDC, a 

obrigagia conjunta e qualidade-seguranca na terminologia 
de Anténio Herman Benjamin, isto é, de que nao haja um 
defeito na prestacio doa servico e conseqiiente acidente de 

consumo danoso 4 seguranga do consumidor-destinatario 
finaldo servica, é verdadeire dever imperative de qualidade 

(arts. 24 e 25 do CDC}, que expande para alcangar todos os que 
estio na cadeia de fornecimento...” (Comentirios ao Cédigo 
de Defesa do Consumidor / Claudia Lima Marques, Antonio 
Herman ¥. Benjamin, Bruno Miragem. — 2. ed. Ver., atual. e¢ 

ampl. — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pag. 
248). 
A teor do art, 39 do CDC, é de suma importancia ressaltar que em uma 
relagio de consumo, é vedado ao fornecedor proceder com uma série 
de praticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 
hipossuficiente da relacZo, que no case é o consumidor, O caso em tela 
pressupde duas das prificas elencadas no artigo, tais como: 
II -— recusar atendimeuto 4s demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda de 

conformidade com os usos e costumes; 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Na esfera consumerista, tanto o consumidor como o fornecedor tem 
direitos e também deveres, de maneira que a melhor doutrina aponta 
que “ O principio da transparéncia rege o momento pré-contratual, 
rege a eventual conclusde do contrat. E mais de que wm simples 
elemento formal, afeta a esséncia do negdcio, pois a Informagdo 
repassada ou requerida integra o contetido do contrato( arts. 
30,33,35,46 e 54), ou se falha representa a fatha na qualidade do 
produto ou service oferecidofarts. 18,20 e 35)."1 
No contrate de consumo assinalado, enquanto o beneficiario se obriga 
a pagar rigorosamente em dia, mensalidades estipuladas pelo fomecedor 
do servico, a este cabe a assisténcia a saiide e 4 vida em ocasiées que se 
fizerem necessdrias. Pode até ocorrer que o consumidor jamais chegue 
a utilizar os servicos da operadora de wn Plano de Saiide, muito embora 

empregando prandes valores em sua contraprestacdo pecuniaria, pois 
o plano de Satide representa para o seu usuario tio somente uma 
expectativa de direito de utilizacio. 
© consumidor, como se observa nos autos, optow pela liberacao da 
alimentagao especial. A reclamada, apesar de ciente da nocividade de 
tais praticas, nada fez para solucionar o problema do consumidor. 
Muito pelo conirdrio, sequer tentou discutir a situagio e encontrar 
forma menos onerosa de resolver o impasse da relagaic de consumo. A 
propdsito, os Tribunais patrios vém decidindo nesse. sentido: 
  

PLANO DE SAUDE - Agio Civil Pablica. Contrato. Plano de 

sauide. Anulacado de clausulas lesivas ao conrsumidor. Pedido 

acolhido, Hipétese em que, além dz prova pericial favorayel a 

pretensaa. a Dublicidade nio aponta qualquer exciusio ou 
  

  

improvids. (TJPrivSP - 1* Cam. - 001.762-4/9 - j. 23. 05.1996 - 

rel. Des. Gildo dos Santos. Revista de Direite do Consumider. 

V. 23-24, p. 266). (grifet) 
  

3~-DA DOSIMETRIA DA PENA 

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicacdo da penalidade, 
deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunsténcias 

atenuantes e apravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele decreto. Dentre as condicdes atenuantes, nos termos 
do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a agdo do infrator nao 

ter sido fundamental para a consecugdo do fate; ser o infrator primirio 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 

de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 
Quanto 4s circunstdncias apravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispGe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

a pratica infrativa para obter vantagens indevidas, III - trazer a 
pratica infrativa conseqiiéncias danosas a satde ou a seguranca do 

consumidor; IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ate lesivo, 
de tomar as providéncias para evitar ou mifigar suas conseqiiéncias; V 
- ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano   

coletivo ou ter cardter repetitive; VII - ter 2 pratica infrativa ocormdo 
em detrimento de menor de dezcito on maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou néo; VII - dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade; IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
crise econémica ov da condicio cultural, social ou econémica da vitima, 
ou, ainda, por ocasiaio de calamidade. 
Para mensurar o quantum, levamos em consideragao, além das 
cireunstancias atenuantes e agravantes, conforme dispie o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da pratica infraliva, a extensdo do 
dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 
e a condicdo econdmica do infrator, respeitados os pardmetros 
estabelecidos uo paraprafo tinico do att. 57 da Leino 8.078, de 1990. 

No caso exarado, fica evidenciado que so aplicadas as agravantes dos 
incisos I, II, IV e VII referentes ao artigo 26 do Decreto 2.181/97. 
Entretanto, nao é aplicada qualquer atenuante j4 que a reclamada em 
momento nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 
reclamante. 
AO EXPOSTO, variando a san¢io de multa entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa juridica reclamada 
san¢fo pecunidria no valor de 50.000 (cinqiienta mil) UFIRCES, 

por infragao aos arts. 4°, I; 6°, I e IV; 14; 39, Ie V da Lei n° 8,078/ 
90, com fulero no que dispde o art. 56, inciso I, cfc o art.57,$ unico do 
CDC, c/e a stimula n° 61 da JURDECON, Informo ainda, que o valor 
atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referénucia do Ceara) corresponde 
a RS 2,4690. 

Intime-se a demandada UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA para, nos termos do art. 41 da Lei 
Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recofttimenta 
no prazo de Ip dias na Apéncig 919 — Aideota, cfc n" 23,291-3 da 

CAIXA ECONOMIC4 FEDERAL BANCO (Operncda 006) ou se 

desejar aferecer Recurso Administrativo. 
Deterimino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Executiva 
deste érpfo, munido de comprovante de pagamento com fotocdpia, 
para dar prosseguimento ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso a empresa autuada mio apresente recuso da decisio administrativa, 
ou nao apresente o comprovante de pagamiento da multa aqui aplicada, 
ficard sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa n’ 30 de 
26.07.2002 (D.O 02.08.02). 

Art. 29. Nao sendo recolhido o valor da multa_no prazo de 
trinta dias, sera a débito inscrito em divida_ativa, para 

subseqiiente cobranca_executiva. 

Tomando-se definitiva a decisao administrativa, mclua-se o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamagées Fundamentadas, com 

publicacio no Diario da Justica, cumprindo-se as demais determinagdes 
contidas nos arts, 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 

30/02. 

Intime-se a infratora da decisdo administrativa. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 10 de novembro de 2009. 

  

  

Joie Gualberto Feitesa Seares 

Promoter de Justica 
Secretirio-Executive 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEGAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

SECRETARIAEXECUTIVA 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrative n°. 0107-001.226-5 

Reclamlante: JOSE ODILON SANTOS SOUZA 

Infratores: SANTA CATARINA DE LABORET COMUNICACAO 

E PUBLICIDADE LTDA, nomo fantasia ‘PLIM AGENCIA 

VIRTUAL’ 

1 - DO RELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Admunistrativo instaurado 
por este Orgiio ante reclamagiio do Sr, José Odilon Santos Souza, 
por meio da sua procuradora Maria Valdeize Aratyo dos Santos, sob a 
alegativa de que firmou contrato, em 08/03/2007, de prestagdo de 

servi¢os educacionais com a reclamada que cbrigava esta a ministrar 
um curso INTERPRETACAO PUBLICITARIA no periodo de 19/03/ 
2007 & 23/03/2007, sendo as aulas sempre de quatro horas didrias de 
duragiio, totalizando 20 boras/aula. Embora conste no respective 

contrato de adesdo, a coufirmacado de realizacio do curso de 
INTERPRETACAO PUBLICITARIA (clausula 5°), a reclamada,
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indevidamente, cancelou esta oferta e oferton um curso totalmente 

diferente do previsto no contrato. Diante do exposto, requer a rescisio 
do contrato, sem nenhum 6nus, e 4 restituicdo do valor pago com 
corresao monetaria. 
O reclamante promoveu a junfada do contrato e do recibo (ils. 06/08), 
confirmands o alegado, tendo reafirmado seu pleito na audiéncia 
ocortida em 17.07.2007 4s 10:30 horas (fs. 14). A demandada, por 

sua vez, mesmo devidamente notificada (fls. 11/12), no compareceu 
a audiéncia realizada no setor de conciliacdio. Recusando-se a atender o 
pleiio autoral, apesar de estar o consumidor esta amparado pelo 
disposto nos artigos 4°, 1; 6°, I, IV e V; 20; 30; 35, I; 39, V, 42, § 
tnico do Codigo de Defesa do Consumidor (CDC). 

E o Relatério em sintese. 
2—DG DIREITO 
© Programa Estadual de Protepio e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgiio inteprante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protec¢do e Defesa do Consumidor ~ SNDC, criado no ambiio das 

Promotorias de Justig¢a de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protegiio e Defesa do Consumidor, com competénecia, atribuigées e 

atuacfio administrativa em toda a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julo de 2002, com 
previsio nas Constiuigées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paraprafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 
final assinados: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifiea 
de consumidor “toda pessoa fisica on juridica que adquire ow utiliza 
produto ou servico como destinatério final’. O artigo 39 da referida 
lei considera inadmissivel cerias priticas, enumerande um rol taxativo 

que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 
de servicos que ofenda a relacdo de consumo e vulnerabilize de forma 

desproporcional o consumidor, Latu sensu, pratica abusiva sio condigGes 
irregulares atentatérias da relagio em questio, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica tanto pela légica da ordem publica quanto 
pelos bons costumes. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Politica Nacional de 
Relagées de Consumo, deverfo ser observados e aplicados certos 
principios que servirio como norieadores das agées dirigidas aso 
consunudores, tal qual se coustata no inciso I, in verbis: 

I — reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na 

mercado de consumo. 

Acerca da consideragéo da vulnerabilidade nos esclarece Anténio 

Herman V. Benjamin a0 prefaciar o livre de Paulo Valerio Dal Pai 
Moraes: 
“O principio da vulnerabilidade representa a peca fundamental 
no mosaico jnridico que denominamos Direito do Consumidor. 
E licito até dizer que a vulnerabilidade é 0 ponto de partida de 
teda a Teoria Geral dessa nova disciplina juridica (...) A 

compreensio do principio, assim, € pressnposto para o correto 

conhecimento do Direito de consumidor e para a aplicagioe da 
lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o 

consumidor”. MNIORAES, Paulo Valérie Dal Pai. Codigo de 

defesa da cousumidor: oe principic da vulnerabilidade no 
contrato, na publicidade, nas demais priticas comerciais. Porto 
Alegre: Sintese, 1999. 
O consumidor é vulneravel na relac¢éo consumerista. Por esta razao, 
sepundo o autor Segundo Helio Zaghatto Gama na sua obra Curso de 
Direito do Consumidor (2004, p. 45), 0 consumidor é vulneravel por 
ser parte mais fraca nas relagdes de consumo. Por isso tem ele direito 
4 boa informasao sobre produtos e servicos que recebe e quanto aos 
contratos que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade técnica, o 
fate de o consumidor nao possuir conhecimentos especificos sobre os 
produtos e/ou servicos que esté adquirindo, ficando sujeito aos 
imperativos do mercado, tendo como tinico aparato a confianca na 
boa-fé da outra parte. 

A vulnerabilidade é o ponte fundamental do CDC e, na pratica, traduz- 
se na insuficiéncia, na fragilidade de o consumidor se manter imune a 
pratica lesiva sem interveng4o auxiliadora de érgidos ou instrmmentos 
para sua protecao. Por se tratar de conceito t#o relevante, a 

vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da 

protec¢io do consumudor. 
O CDC esta baseado no principio da bea-fé e o fornecedor fica cbrigado 
a atender a legitima expectativa de seu ptiblico, adotando a lealdade e¢ 

a honestidade em suas condutas. Nao obstante, o artigo 6°, inciso HI, 
TV e VI que elenca.o rol dos direitos basicos do consumidor, faz mencao 

ao direito de informacao, ipsis litteris: 

  

  

Art. 6° Sado direitos basicbs do consumidor: 
I — a informagcie adequada e clara sobre os diferentes pradutos 
e servicos, com especificagie carreta de quantidade, 

caracteristicas, camposicao, qualidade e preca, bem como sobre 
as riscas que apresentem; 
IV — a protecio contra la publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitives ou desleais, bem como contra 

praticas e cldusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtas e servicas; 

WV -— a modificagcao das clAusulas contratuais que estabelecam 
prestagdes desproparcionais ou sua revisio em razae de fatas 

supervenientes que as tormem excessivamente onerosa; 

Os servicos, de outro lado, |sdo cousiderados impréprios quando se 
mosirem inadequados para os! fins que razoavelmente deles se esperam, 
bem como quando nfo atendem as normas regulamentadas de 
prestabilidade. Se o servico for inadequado, pode o cousumidor exigir, 
alternativamente, a reexecugaa do servico, a devclugdo imediata dos 
valores papos ou o abatimento proporrional do prego, além de eventuais 
perdas e danos. 
Art, 20. O fornecedor de servicos responde pelos vicios de 

qualidade que os tornem impréprios ao consumo ou Ihes 
diminuam o valor, assim camo por aqueles decorrentes da 
disparidade com as indicagies constantes da oferta ou 

mensagem publicitaria,,) podendo o consumidor  exigir, 
alternativamente e a stal escolha: 

I - a reexecucaéo dos services, sem custo adicional e quando 

cabivel; 

II - a restituigéo imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuizo jde eventuais perdas e danos; 

Il - a abatimeuto proporcional do prego. 
Ademais, o art. 30 do CDC, deixa claro que toda informagio ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 
meio de comunicacao, com réelacio a produtos e servicos oferecidos ou 

apresentados, obriga o fomecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar 
€ integra o coutrate que vier a ser celebrado. 
De acordo com o art. 35 do CDC, se o fornecedor de produtos ou 

servicos recusar cumprimento 4 oferta, apresentacio ou publicidade, o 
consuimidor poderd, alternativamente e A sua livre escolha: 

[-.-] 
Til - rescindir o contrato, com direito 4 restitnicdo de quantia 

eventualmente autecipada, monetariamente atualizada, e a 

perdas e danos; 
A teor do art. 39 do CDC, é de suma mportincia ressaltar que em uma 
relacao de consumo, é vedado ao fommecedor proceder com uma série 

de praticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 
hipossuficiente da relapfo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 
pressupée duas das praticas biencadas no artigo, tals como: 
[-] 
V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

Em contrapartida, de sen mminus transcrever o conteido do parigrafo 
tinico do artigo 42 da citada Lei, o qual relata que: 

  

que pagou em excesso, acrescido de correcio monetiria e jus   
legais, salvo hipdétese de ‘engano justificdvel. 

A consumidora, como se observa nos autos, optou pela rescisiio do 
contrate, sem nenhum Gnus, e a restituiciio do valor pago com correcaio 
imonetaria. A reclamada, apespr de ciente da nocividade de tais praticas, 

nada fez para solucionar ¢ problema. Muito pelo contrdrio nem 
comparecen a audiéncia marcada no setor de conciliagdo. O fate é que 
houve uma infringéncia visivel ao CDC e como tal, o fornecedor 
encontra-se passivel de sangdo. Decisées judiciais corroboram coin 
este entendimento: 

Relator(a) Juiz Jauro Duarte Gehlen #7 CAMARA CIVEL - 

Data do Julgamento 21.06.1990 Apelacdo Civel 190.053.819 

Ementa 

AGENCIA DE TURISMO. SERVICO DE TRANSPORTE 

TURISTICO. Viagem turistica.- Descumprimento do contrata, 
com supress#o de poutos do roteire ¢ outros cantratempos - 

Procedéncia da aco para |reduzir-se o valor do prego pago pelo 
turista - Comprovado gue a empresa turistica faltou as 

obrigacées assumidas no respective contrato, com a supressag 

de visita a locais ali expressamente previstos, causando ainda 

varios outres dissabores ¢ contratempos a0 passageiro, procede 

4 acio por este intentada, aas efeitos de reduzir-se o valor da 
sua cantraprestagio paraja terca parte do ajustade, bem como 

para declarar-se a inexigibilidade da nota promissdria levada 
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a protesta pela primeira. Sentenca coufirmada por seus 

fundamentos. (grifer} 
  

G art, 42 do CDC determina que o consumidor nao pode ser submetida 
a qualquer tipo de constrangimento on amega e nem exposto a ndiculo, 
quando uma divida é cobrada. A consumidora pagow as parcelas 
devidamente, ondé a reclamada que descumpriv com o contrato ofertado. 
Decisées judiciais corroboram com esse entendimento: 
  

Relator(a) DESEMBARGADOR NICANOR CALIRIO DA 

SILVEIRA Orgio Julgador TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA 
CATARINA Pata do Julgamento 10/08/2006 Apelagio 
2005,.011816-3 
  

EMENTA: APELACAO CIVEL - ACAO DE REPETICAO DE 

INDEBITO - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 
EDUCACIONAIS - PRELIMINARES - SENTENCA ULTRA PETITA 

- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - INOCORREXCIA - LIVRE CONVENCIMENTO DO 

MAGISTRADO - DECADENCIA - PRAZO DO ART. 26, II, DO 

CDC - INAPLICABILIDADE POR TRATAR-SE DE DESVIO DE 

CONTRATO EM RAZAO DE COBRANCA INDEVIDA, E NAO 
VICIO DE SERVICO - INCIDENCIA DA PRESCRICAO 
VINTENARIA PREVISTA NO CODIGO CIVIL DE 1916 - 

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS MENSALIDADES 

COBRADAS E AS AULAS MINISTRADAS - QUANTIDADE DE 

CREDITOS PAGOS A MAIOR - ENGANO JUSTIFICAVEL NAO 
DEMONSTRADO - RESTITUICAO EM DOBRO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE - ART. 42, PARAGRAFO 

UNICO, DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 
ENRIQUECIMENTO ILICITO - NAO CARACTERIZACAO - 
RECURSO E REMESSA NECESSARIA DESPROVIDOS. 

Ocorrendo o pagamento indevido de determinada quantia, 
deve-se aplicar a norma consumerista da devolugdo em dobro 

daqueles valores. 
3-— DA DOSIMETRIA DA PENA 

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicagdo da penalidade, 

deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e apravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condi¢ées atenuantes, nos termos 

do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a acdo do infrator nao 

ter sido fimdamental para a consecucgio do fato; ser o infrator primario 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para numimizar ou 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 
Quanto as circunsfaucias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispde, no seu alt. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometida 

a pratica infrativa para obter vantagens indevidas; LI - trazer a 
pratica infrativa conseqiiéncias danosas 4 satide ou 4 seguranca do 
cousumidor, IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 

de tomar as providéncias para evitar ou mitigar suas consegiiéncias, V 
~- ter o infrator agido com dolo: VI - ocasionar a pritica infiativa dano 

coletivo ou ter carater repetitrvo; VII - ter a pratica infrativa ocorndo 
em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou nfo; VIII - dissimular-se 1 natureza ilicita do ato ou atividade; IX - 
ser a condnta infrativa praticada aproveitando-se © infrator de grave 
crise econdmica ou da condi¢aéo cultural, social ou econdmica da vitima, 
ou, ainda, por ocasiao de calamidade, 
Para mensurar o quantum, levamos em consideracdo, além das 
circunstancias atenuantes e agravantes, conforme dispée o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da pratica infrativa, a extensio do 
dano catsado acs consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 
e a condicao econémica do infrator, respeitados os parametros 
estabelecidos no paragrafo imico do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 
No case exarado, fica evidenciado que sdo aplicadas as agravantes dos 
incisos I e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 2.181/97. Entretanto, 

nado é aplicada qualquer atenuante ja que a reclamada em momento 
neni se mostrou solicita em atender os apelos da reclamante. 

AO EXPOSTO, variando a sancdo de multa entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a reclamada sangaio pecuniaria 
no valor de 20.000 (vinte mil) UFIRCES, por infragao aos arts. 4°, 

I, 6°, I, IV e VI; 20; 30; 35, THI; 39, V, 42, § unico da Lei n° 8.078/ 
90, com fulero no que dispGe o art.56, meiso I, e/e o art.57,§ unico do 

CDC, e/e a simula un? 01 da JURDECON. Informo ainda, que o valor 
atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referéncia do Ceara) corresponde 
a RS 2,4690. 
Intime-se a demandada SANTA CATARINA DE LABORET 
COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA para, nos termos do 
art. 41 da Let Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o 

recothimento no prazo de 1¢ dias na d4géncia 919 — dldeora, c/c n° 

  

  

22.291-8 da CAIXA ECONOMICS FEDERAL BANCO (Operacée 
006) ou se desejar oferecer Recursg Administrativa. 
Determino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Exerutiva 

deste Grgio, munido de comprovante de pagamento com fotocdpia, 
para dar prosseguimento ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso a empresa autuada ndo apresente recuso da decisdo administrativa, 

cu nao apresente o comprovante de pagamento da multa aqui aplicada, 

ficara sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa n° 30 de 
26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art, 29, Nio sendo recolhido o valor da multa po prazo de 

trinta dias, serfi_o débito inscrito em dfyida_ativa. para 

subseqiiente cobranca executiva, 

Tornando-se definitiva a decisdo adiministrativa, tnclua-se o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamagées Fundamentadas, com 

publicaciio no Diario da Justiga, cumprindo-se as demats determinagdes 
contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 

30/02. 
Intime-se a infratora e seus respectivos advogados, 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 10 de novembro de 2009. 

  

  

  

Jodo Gualberto Feitosa Soares 

Promotor de Justicn 

Secretario-Executivo 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

- CONSUMIDOR 

SECRETARIAEXECUTIVA 

DECISAO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrative n°. 0107-001.645-1 

Reclamlante: LUCIANA DE SOUZA LEMOS 

Infratores: UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA 

1— DO RELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrative instaurado 

por este Orgiio ante reclamagio da Sra. Luciana de Souza Lemos, 
sob a alegativa de ser usudrio{a) da reclamada UNIMED mediante a 
celebracdo do contrato de 1.° 339642 em 15/01/2007, segundo o qual 
nao existe caréncia para procedimentos de urgéncia e emergéncia; 
contudo no dia 01/05/2007 encontrava-se em Londrina (PR) onde 

necessitou submeter-se a uma cirurgia de apendicite aguda junto a 
Santa Casa daquele municipio, informou que o terme de responsabilidade 
foi firmado por sen namorado wma vez que nao possuia coudigGes para 
tal. Por fim, afirmou que tal procedimento cirirgico nao fora pago 

pelo plano, resultando, assim, em cobraneas pelo estabelecimento no 
valor aproximadoe de RS 3.000,00 (trés mil reais). Por tais razées, 
requereu, o(a) consumidor(a), a cobertura da cirurgia realizada pelo seu 

plano de saide, de modo a cessar as cobran¢as que vem recebendo 

A censumidora reafirmou seu pleito na audiéncia ocorrida em 
09.08.2007 as 09:00 horas (fls. 57). No entanto, a demandada, na 

citada audiéncia recusou-se a aftender o pleito autoral, apesar de a 
consumidora estar amparado pelo disposto nos artigos 4°, I; 6°, TI, IV, 
Vi e¢ V; 14; 39, Ile V; 46; 47 e 51, IV do Cédigo de Defesa do 

Consumidor (CDC). 

A demanda UNIMED, apresentou defesa escrita (fls. 07/11), e na 

audiéncia realizada no setor de conciliagdo, foi dito que a consumidora 

é cliente da empresa mediante o plano denominado UNIMED 
NUCLEOS onde a abrangéncia de cobertura é local (Fortaleza e sua 
resiio metropolitana) e devido ao fato de o procedimento cinirgico 

ter sido realizade em outro Estado, nico existe a possibilidade de 

cobertura para 0 mesmo, além do fato de que, no momento da 
realizacio da cirurgia, a consumidora encontrava-se em caréncia, de 

180 dias, para procedimentos cirirgicos, conforme disposte na clausula 
11.1 h) do contrato firmado. 

A reclamante, por sua vez, contestou as alegacées da reclamada, 

informando que em virtude do disposto na clausula 2.3 do referido 
contrato, vez que o mesmo aduz que, para casos de urgéncia e 
emergéncia, o contratante, ainda que em transito por outras localidades, 

tera acessos aos servicos do plano. 
E o Relatério em sintese. 
2 - DG DIREITO 
O Programa Estadual de Protecio e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgiio integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no dmbito das 

Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
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com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecac e Defesa do Cousumidor, com competéncia, atribuicoes e 
atuaciio administrativa em toda a drea do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsio nas Coustiuicées Federal ¢ Estadual, Let 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
pardgrafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 

final assinados: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produte ou serviga como destinatério final”. O artigo 39 da referida 
lei considera inadmissivel certas priticas, enumerando um rol taxative 
que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos formmecedores 
de servicos que ofenda a relacao de consumo e vulnerabilize de forma 
desproporcional o consumidor. Latu sensu, pratica abusiva sio condic¢des 
irrepulares atentatérias da relagdo em questSo, as quais ofendem os 

alicerces da ordem juridica tanto pela Iégica da ordem publica quanto 
pelos bons costumes. 
Conforme teor do art. 4° da CDC, o qual trata da Politica Nacional de 
Relagdes de Consumo, deverio ser observados e aplicados certos 
principios que serviric como norteadores das agées dirigidas aso 
consumidores, tal qual se constata no inciso J, i verbis: 
I — reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo, 

  

Acerca da consideragao da vulnerabilidade nos esclarece Antonio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 
“© principio da vulnerabilidade representa a pega fundamental 
no mosaico juridica que denominamos Direito do Consumidor. 
E Neito até dizer que a vulnerabilidade é o panto de partida de 
tada a Teoria Geral dessa nova disciplina juridica (..) A 

compreensio do principio, assim, é pressupasto para o correto 
conhecimento do Direito da consumidor e para a aplicagaio da 

lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o 
consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Codigo de 
defesa do consumidor: o principio da vulnerabilidade no 
contrato, na publicidade, nas demais praticns comerciais. Porto 

Alegre: Sintese, 1999. 
O consumidor é vulneravel na relagio consumerista. Por esta razao, 

segundo o autor Sepundo Hélio Zaghatto Gama na sua obra Curso de 
Direito do Consumidor (2004, p. 45), o consumidor é vulnerdvel por 
ser parte mais fraca nas relagdes de consumo. Por isso tem ele direito 
4 boa informacao sobre produtos e servicos que recebe e quanto aos 

contratos que assina, Entende-se ainda por vulnerabilidade técnica, o 
fato de o consumidor nio possuir conhecimentos especificos sobre os 
produtes e/ou servicos que esté adquirindo, ficando sujeito aos 
imperatives do mercado, tendo como tnico aparato a confianca na 
boa-fé da outra parte. 
A vulnerabilidade. é 0 ponto fimdamental do CDC.e, na pratica, traduz- 
se na insuficiéncia, na fragilidade de o consumidor se manter imune a 
pritica lesiva sem intervencgio auxiliadora de érgdos ou instrumentos 
para sua protecdo. Por se tratar de conceito tao relevante, a 
vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectas da 
protecao do consumidor. 
O CDC esta baseado no principio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado 

a atender 4 legitima expectativa de seu publico, adotando a lealdade e 
a honestidade em suas condutas. Nao obstante, o artige 6°, que elenca 
6 rol dos direitos basicos do consumidor, ipsis fitteris: 
II — a informagao adequada e clara sobre os diferentes produtas 
e servigos, com especificagio correta de quantidade, 

caracteristicas, camposicio, qualidade e prego, bem como sobre 

os riscos que apresentem; 
IV — 4 protecio contra a pubjicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

praticas e cliusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e servicas; 

V-a modificagio das cliusulas contratuais que estabelecam 

prestacgdo desproporcionais ou sua revisin em razao de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

VI — a efetiva prevencao e reparacgio de danos patrimoniais e 

meorais, individuais, caletivos ¢ difusos; 
Segundo o art, 14 do CDC, o fornecedor de servigos responde, 
independentemente da existéncia de culpa, pela reparagiio dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos 4 prestagdo dos 
servigos, bem como por informacdes insuficientes ou imadequadas sobre 

sua fruicdo e riscos. E a situagio do chamado servico defeituoso,   

encontra-se caracterizado nd artigo 14, paragrafo 1°, inciso I da Lei 
8.078/90, ipsis litteris: 
Art. 14. O fornecedor de servigas responde, independentemente 
de culpa, pela reparacio (os danos causados aos consumidores 

por defeitas relativas 4 prestagio dos servicos, bem como sobre 

sua fruigio e riscas. 

§ 1° O servico é defeituasc quando nao fornece a seguranca 
que o consumidor dele pode esperar, Ievando-se em 

consideragao as circunstancias relevantes, entre as quais: 
I —o mado de sen fornecimento. 
Segundo entendimento dos supracitados mestres: 
“A responsabilidade imposta pelo art. 14 da CDC é objetiva, 
iudependente de culpa ¢ cam base no defeito, dana e nexe 
causal entre o dano ao consumidor-vitima (art. 17) e o defeito 

do servicgo prestado no ercado brasileiro. Com o CDC, a 

obrigacio conjunta e qualidade-seguranca na terminologia 
de Anténio Herinan Benjamin, isto ¢, de que nio haja um 
defeito ua prestacao dal Servica e conseqtente acidente de 

consumo danosa 4 seguranca do consumidor-destinatario 
finaldoa servica, é verdadeiro dever imperativa de qualidade 

farts. 24 e¢ 25 do CDC), que expande para alcancar todos as que 

estio na cadeia de fornecimento...” (Comentarios ao Codigo 
de Defesa do Consumidor / Cliudia Lima Marques, Antinio 
Herman ¥. Benjamin, Bruno Miragem, — 2. ed. Yer., atual. e 

ampl. — Sdo Paulo: Editgra Revista dos Tribunais, 2003, pig. 
248). | 
A teor do art. 39 do CDC, é de suma importancia ressaltar que em uma 

relacio de consumo, é vedado ao fornecedor proceder com uma série 
de prdticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 
hipossuficiente da relacdo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 
pressupde duas das praticas llencadas no artigo, tais como: 
II — recusar atendimentg is demandas dos consumidores, na 
exata medida de suas disponibilidades de estoque,; e, ainda de 
conformidade com as usos e costumes; 

V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Na esfera consumerista, tanto o consumidor como o fornecedor tem 
direitos e também deveres, de maneira que a melhor doutrina aponta 
que “ © principio da transparéncia rege o momento pré-contratual, 
rege a eventual conclusdo ido cantrato. E mais do que um simpies 
elemento formal, afeta a esséncia do negacio, pois a informagdo 
repassada ou requerida integra o conteido do contrato( arts. 
30,33,35,46 e 54), ou se falha representa @ fatha na qualidade do 

produto ou servico oferecidofarts. 18,20 e 35)."7 
No contrato de consumo assinalado, enquanto o beneficidrio se obriga 
a pagar rigorosamente em dia, mensalidades estipuladas pelo fomecedor 
do servico, a este cabe a assisténcia 4 saude e a vida em ocasides que se 
fizerem necessarias. Pode até ocorrer que o consumidor jamais chepue 
a utilizar os servicos da operadora de um Plano de Satde, muito embora 
empregando grandes valores em sua contraprestagio pecuniaria, pois 
o plano de Satde represerita para o seu usuario tao somente uma 

expectativa do direito de Rilizagio. 
Por isso, qualquer qué seja o Plano de Satide, confonme estabelece a Lei 
n° 9.656/98, em seu art. 10] inciso VI, a cobertura € completa, desde 
que essencial A continuidade da vida. 
O Cédigo de Defesa do Consumidor apresenta importante regra de 
interpretagido das clansulas em relacgio aos contratos de consumo. 

Dispde o art. 47 que “as. cliusulas contratuais serao interpretadas de 
nianeira mais favorivel ao ‘consumidor”. 
Ademais, o artigo 41, incisivo IV, do Cédigo de Defesa do Consumidor, 
afirma serem uvlas as clausulas contratuais relativas ao fomecimento 
de services que estabelecem! obrigacdes consideradas iniquas, abusivas, 

que coloquem o consumidpr em desvantagem exagerada. Como se 
pode observar a Reclamadalinfringiu ainda § 1°, ITT do mesmo artigo, 
ipsis litterts: 
§ 1° Presume-se exagerada, eutre aulros casos, a vantagem 

que: 
III — se mostre excessivamente onerosa para o consumidor, 
considerando-se a natureza e contetido de contrato, o interesse 

das partes e outras circunstancias peculiares ao caso. 

A consumidora, como se oferva nos autos, optou pelo a cobertura da 
cirurgia realizada pelo seu plano de satide, de modo a cessar as cobrangas 

que vem recebendo. A reclamada, apesar de ciente da nocividade de tais 
praticas, nada fez para solucionar o problema do consumidor. Muito 
pelo contrario, sequer tentou discutir a situagao e encontrar forma 
mienos onerosa de resolver o impasse da relagdo de consumo. A 
propdsito, os Tribunais Ipatrios vém decidindo no sentido do 
reconhecimento da abusividade dessa limitacao. Destaque-se : 
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HOSPITALARES - Contrato firmado entre a Golden Cross e 
Associagio dos Servidores da UFRJ - ASUR. Estiputacgio de 

condig¢ées gerais de plano de saide para seus associados. 
Adesio da genitera da autora. Filha que necessita de 
internagao em UTI neonatal, Seguradora que recusa-se a pagar 
o perioda de internagia superior a2 30 dias. Existéncia de 
clausula contratual expressa exoneratéria de cobertura para 
prazo excedente. Senfen¢a monocromaticg declarando a 

nulidade da cldusula. Recursos. Nao é nula a cldusula limitativa 
de riscos. Inteligéncia do art. 1.460, do Codigo Civil. Em se 

tratando, todavia, de contrato de adesio, a cliusula que 

implique em limitacio a direito do consumidor tem que ser 

redigida com destaque. Possibilidade de facil e¢ imediata 
compreensio. Circunstincta nao ocorrente na hipdétese. Caso 
de ineficicia da cliusula, mas nao de nulidade, Interpretacgdo 

do artiga 54, § 4.°, do Cadigo de Defesa do Consumidor. 

Provimento parcial do recurso. (ApCiv 2.361/97 - 52 Ciim. Civ. 
- TIRJ - j. 17.06.1997 - rel. Des. Marcus Faver. Revista de Direito 

do Consumidor. V. 23-24, p. 331) 
  

3— DA DOSIMETRIA DA PENA 

De acordo com o Decreto n° ?.181/97, para a aplicagao da penalidade, 
deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condigdes atenuantes, nos termes 

do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a agdo do infrator nao 
ter sido fundamental para a consecucdo do fato; ser o infrator primério 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar on 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 
Quanto 4s circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia disp6e, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 

o infrater reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

a pratica infrativa para obter vantapens indevidas; III - trazer a 
pratica infrativa conseqtiéncias danosas 4 saide ou a seguranga de 
consumidor, IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 
de tomar as providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias; V 
- ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionar a pritica infrativa dano 
coletivo ou ter carater repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido 
em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental on sensorial, interditadas 

ou n40; VIII - dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade; DX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de prave 
crise econdmica ou da condi¢fo cultural, social ou econémica da vitima, 
ou, ainda, por ocasido de calamidade. 
Para mensurar o grantwn, levamos em considerapdo, além das 

circunstincias atenuantes e agravantes, conforme dispée o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da pratica infrativa, a extensio do 
dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 
e a condic¢do econémica do infrator, respeitados os par4metros 
estabelecidos no pariprafo inico do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 
No caso exarado, fica evidenciado que sdo aplicadas as apravantes dos 
incisos I, Ife IV referentes ao artigo 26 do Decreto 2,181/97. 
Entretanto, néo é aplicada qualquer atenuante ja que a reclamada em 
momento nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 
reclamante. 

AO EXPOSTO, variando a sangao de multa entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa juridica reclamada 
san¢ao pecuniaria no valor de 53 (cinqiienta e trés mil) UFIRCES, 
por infragdo aos arts. 4°, I; 6°, IU, IV, Vl e V; 14; 39, Ie Vi 46; 47 e 
51, IV da Lei n° 8.078/90, com fulero no que dispde o art. 56, inciso 
], ec o art.57,§ tnico do CDC, e/e a simula n° 01 da JURDECON. 

Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de 
Referéncia do Ceara) corresponde a RS 2,4690. 
Intinte-se a demandada UNIMIED FORTALEZA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LIDA para, nos termos do art. 41 da Lei 
Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recofhimenta 
ho praze de 10 dias na Apéncia 919 — Aldeota, e/e_n* 23,291-8 da 

CAIX4 ECONGMICA FEDERAL BANCO (Operaciia 006) ou se 

desejar oferecer Recurso Administrativa. 
Determino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Executiva 
deste orgio, munido de comprovante de pagamento com fotocépia, 

para dar prosseguimento ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso a empresa autuada n4o apresente recuso da decisfio administrativa, 
ou nio apresente o comprovante de pagamtento da multa aqui aplicada, 
ficard sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa n° 30 de 
26.07.2002 (D.O 02.08.02), 

rt. 

  

  

  

Tomando-se definitiva a decisio admunistrativa, inclua-se o nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamarées Fundamentadas, com 

publicacdo no Diario da Justiga, cumprindo-se as demais determinagdes 
contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 

30/02. 

Intime-se a infratora da decisdo administrativa. 
Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 10 de novembro de 2009. 

Joiio Guaiberte Feitosa Soares 

Promotor de Justi¢a 
Secretirio-Executivo 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEGAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
SECRETARIA EXECUTIVA 

Processo Administrative nu. 0107-002.225-0 

Reclamante: JOSE JANDER DOS SANTOS GOMES 

Infratores: SONY BRASIL LTDA E GTCELL CELULAR E 

ACESSORIOS 
1-DO RELATORIO - 

Tratam os presentes autos de Procedimento Admimistrativo instaurado 
por este Orgao ante reclamagiio do Sr. José Jander dos Santos 
Gomes, sob a alegativa de que adquiriu yma camara digital Sony no dia 
12 de marco de 2007, conforme cupom fiscal de n° 06297422-0, na 
reclamada GTCELL; que apresentou problemas, sendo encaminhado 
para autorizada GTCELL, conforme 0.5. N° 00005 e 00033, onde se 
encontra sem solucac. Razio pela qual requereu a restituigao do valor 
pago, R$ 854,00, corrigido monetariamente. 
O reclamante promoveu a juntada da Ordem de. Servico (fls. 08 e 35), 
confirmando o alegado, tendo reafirmado seu pleito na audiéncia 
ocorrida em 01.08.2007 (fs. 28). No entanto, as demandadas, na 
citada audiéncia, recusaram-se a atender o pleito autoral, apesar de o 
consumidor estar amparado pelo disposto nos arts. 4, I; 6, FV; 18, § 1°, 
inciso II do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC). 

A demandada SONY BRASIL LTDA apresentou defesa escrita (fls. 11/ 
13), ¢ durante audiéncia realizada no setor de conciliagio, foi dito que 
© produto é importado fabricado pela Sony Computer Entertainmente 
Inc., pessoa juridica diversa da Sony Brasil Ltda. 
Ja a demandada GTCELL, mesmo devidamente notifica (fls. 17/18), 
nfo compareceu a audiéncia realizada no setor de concilia¢ao. 
E o Relatério em sintese. 
2 - DO DIREITO 
O Programa Estadual de Protecio e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, Orgdo integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecaéo e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no dmbito das 
Promotorias de Justi¢a de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicdes e 
atua¢io administrativa em toda a drea do estado do Ceard, conferidas 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
Previsdo nas Constiuigées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paraprafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo pnmeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 

final assinados: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 

produto ou servigo como destinatirio final”. Os artigos 18 e 19 da 
referida lei consideram inadmissiveis os vicios que tornam o produto 
impréprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuem 

o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicacdes 

constantes de recipiente, embalagem, rotulasem ou mensagem 
publicitatia, respeitadas as variacdes decorrentes de sua natureza. Vicio 
é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as expectativas geradas 
no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum. 
Confonne teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Politica Nacional de 

Relagdes de Consumo, deverio ser observados e aplicados certos 
principios que servirio como norteadores das acées dirigidas aso 
cousuimnidores, tal qual se constata no inciso I, in verbis: 

T - reconhecimento do vulnerabilidade do_consumidor no 
mercado de consumo, 

A vulnerabilidade ¢ 0 pouto fundamental do CDC e, na pritica, raduz- 

se na insuficiéncia, na frapilidade de o consumidor se manter imune a 
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pritica lesiva sem intervenciio auxiliadora de drgios ou instrumentos 
para sua protecao. Por se tratar de conceito tio relevante, a 

vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos o5 aspectos da 
protesio do consumidor. 
O art. 6 do CDC deixa claro que é direito basico do consumidor: 
VI — a efetiva prevencao e reparacio de danos patrimoniais ¢ 
morais, individuais, coletivos e difusos; 

Em caso de vicio do produto, é possivel aftrmar que poden: exigir a 
reparacdo devida, estando entdo legitinados concorrentemente, tanic 

o adquirente, ou seja, aquele que comprox o preduto, como aquele 

que embora ndo o tenha comprado o estivesse usando come 
destinatdrio final, exceto se em fincdo de outra relagdo de constno, 

quanda entdo o primeiro adquirente néo seria consumidor. 4 
No tocante 4 solidariedade dos fornecedores, a JURDECON sumulou 

entendimento de que, em havendo vicio do produto, os fommecedores 
respondem solidariamente e, por isso, est@o sujeitos as penalidades 
administrativas, excluindo-se de comtinagdo a assisténcia técnica. 
(SUMULA NP? 3/ JURDECON). 
Isto significa que a pretensio do consumidor em relagia a substituicado 
do produto, a develugao do valor pago ou abatimento proporcional do 
preco, pode ser dirigida tanto ao comerciante, como ao fabricante ou 
a qualquer outro fornecedor intermedidrio que tenha participagdo da 

cadeia de producdo e circulagiio do bem, 
A teor do art. 18 do CDC, indica a existéncia de trés vicios: 1) vicio que 
tome o produto impréprio ao consumo; 2) vicio que Ihe diminua o 
valor e 3} vicio decortente da disparidade das caracteristicas dos produtes 
com aquelas veiculadas na oferta e publicidade. Se o produto apresenta 
algum vicio de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos 
fornecedores (que respondem solidariamente) a substituicdo das partes 
viciadas, ou mesmo uma das trés altemmativas abaixo: 
I - a substituigdo do produto por outra da mesma espécie, em 

perfeitas condicies de uso; 

TL -_a restituicfio imediata da quantia paga, monetariamente 
r i * 
  

III - o abatimento proporcional do prego. 
O consumidor, como se observa nes autos, optou pela restituigdo dos 

pages corrigidos monetariamente. As reclamadas, todavia, apesar de 
cientes do problema na maquina do consumidor, assim como, da sua 
solidariedade pelo vicio de qualidade que tornam o functonamento do 
produto impréprio previsto pelo Codigo de Defesa do Consumudor, 
nada fizeram par solucionar o problema. Decisées judiciais corroboram 

com este entendimento: 
  

RELATOR(A) MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) ORGAO 
JULGADOR T4 - QUARTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 
23/11/1998 DATA DA PUBLICACAO/FONTE DJ 22.03.1999 P. 
21 
EMENTA 
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ViCIO DE 
QUALIDADE. AUTOMOVEL. NAO SANADO 0 ViCIO DE 
QUALIDADE, CABE AG CONSUMIDOR A ESCOLHA DE UMA 
DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART.13, § 1°, DO CDC. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER 
A SENTENCA QUE DERA PELA PROCEDENCIA DA ACAO, 
CONDENADAA FABRICANTE A SUBSTITUIR O AUTOMOVEL. 

ACORDAO POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO 
E DAR-LHE PROVIMENTO. 
  

  

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APARELHO DE SOM. VICIO 
DO PRODUTO. SOLIDARIEDADE ENTRE O FABRICANTE E 0 
COMERCIANTE. SUBSTITUICAO DO BEM QUE SE IMPOE. 
1. E SOLIDARIA A OBRIGACAO DO FABRICANTE E DO 
COMERCIANTE DE APARELHO DE SOM QUE APRESENTA 
DEFEITO, NAO SANADO. O VICIO NO PRAZO MAXIMO DE 
TRINTA DIAS, DE SUBSTITUIR O BEM POR OUTRO DA 
MESMA ESPECIE (INCISO I DO § 1° DO ARTIGO 18 DO CDQ), 
RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR RECEBIDO (INCISO 
II DA MESMA DISPOSICAO LEGAL) A ESCOLHA DO 
CONSUMIDOR. 
2. NAO SANADO O YVICIO DO PRODUTO PELO 
FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL, FICA AO 
CONSUMIDOR FACUETADO EXIGIR A SUBSTITUICAO DO 
PRODUTO. 
3. RECURSO CONHECIDO- E _ DESPROVIDO. 
(200060310029900ACJ, RELATOR JOAO BATISTA TEIXEIRA, 
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECLAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS DO DF, JULGADO EM 19/09/2006, DJ 
05/10/2006 P. 123. 
    

De acordo com o Decreto n|2.181/97, para a aplicaciio da penalidade, 
deverdo ser considerados os seguintes aspectes: as circunstincias 
atenuantes e agravantes;, e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele decreto. Dentre as condic¢des atenuantes, nos termos 
do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a apdo do infrator nzo 
ter sido fundamental para a consecugo do fato; ser o infrator primirio 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Enfretanto, a infratora 
nao possui circunstdncias atenuantes a seu favor. 
Quanto 4s circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; I - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pratica infrativa para ober vautagens indevidas; III - trazer a 
pratica infrativa conseqiiéncias danosas 4 saiide ou 4 seguran¢a do 
consumidor; IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 
de tomar as providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias; V 

- ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano 
coletivo ou ter cardter repetitivo: VII - ter a pritica infrativa ocorrido 
em detrimento de menor de dezcita ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou nao; VII - dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade, [IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
crise economica ov da condi¢fo cultural, social ou econdédmica da vitima, 

ou, ainda, por ocasiado de calamidade. 
Assim, aplica-se 4 SONY BRASIL LTDA E GTCELL CELULAR E 
ACESSORIOS a agravante prevista nos incisos I, Ie IV do referido 
Decreto, uma vez que deixou, mesmo tendo conhecimento do ato 
lesivo, de evitar ou mitigar suas conseqiéncias. 
AO EXPOSTO, variando a sangao de multa entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decid cominar a cada umas das pessoas juridicas 
reclamadas sangao pecuniaria no valor de 52.000 (cinqiienta e dois 
mil) UFIRCES, por infracao laos arts. 4, J; 6, TV; 18, § 1°, inciso II da 

Let n° 8078/90, com fulcro ‘bo que dispde o art. 56, inciso I-c/e o art. 
57, § tinico do CDC, c/e a simula n° 01 da JURDECON. Infonno ainda, 
que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referéncia do Ceara) 
corresponde a RS 2,4690, 
Intime-se as demandadas| para, nos termos do art. 41 da Lei 

  

  Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recalhimento — 

no prozo de 10 dias na Caixa Economica Federal, dpéncin 919- 
Aldeota, c/e 1° 23.291-8 (operacia 006} ou se desejar oferecer Recurse 
Administrative, 

Determino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 

administratiya, o autuado, dpve encaminhar-se a Secretaria Executiva 
deste érpio, munido de comprovante de pagamento com fotocdpia, 
para dar prosseguimento a0 iprocesso com a devida baixa no sistema. 
Caso as empresas autuadas nao apresentem recurso da decisdo 
administrativa, ou Dao apresente 0 comprovante de pagamento da 
multa aqui aplicada, ficario sujeitas as penalidades do artigo 29 da lei 
complementa n° 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art, 29. Nio sendo recolhido o valor da multa no prazo de 
trinta dias, seri o débito inscrito em divida ativa, para 

subseqiiente cobranca executiva, 

Tornando-se definitive a decisiio administrativa, imclua-se os nomes 
das empresas infratoras no Cadastro de Reclamacdes Fundamentadas, 

com publicaciio no Didrio da Justiga, cumprindo-se as demais 
determinacdes contidas nos arts. 27, art. 34 ¢ sepuintes da Lei Estadual 
Complementar 30/02 
Intimem-se as infratoras desta decisio administrativa. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 11 de novembro ide 2009 

  

  

  

Jodo Gualberto Feitosa Soares 

Promotor de Justica, 
Secretirio-Execuiiva 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
SECRETARIA EXECUTIVA 

DECISAQ ADMINISTRATIVA 
Processa Administrativo| n. 0107-003.291-4 

Reclamante: FRANCISCO FABIO CAMURCA BATISTA 
Infratores: EXTRA HIFERMERCADOS E BENQ SIEMENS 
ELETROELETRONICA 
1 - DO RELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado 

por este Orgio ante reclamagto do Sr, Francisco Fabio Camurga 
Batista, scb a alegativa de que adquirtu aparetho telefonico Siemens,  
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n° de série: 357456004129709, operadora Oi, em 10.11.2006, 
conforme nota fiscal de n° 536358, na empresa Extra Hipermercados, 

no valor de R$ 299,00. Porém, o produto apresenton problemas, 
motive pelo qual foi entregue para conserto na assisténcia autorizada 
Abreus Telefones, conforme ordem(ns) de servigo em nome do 
consumidor, de n°(s) 48661, emitida em 24.04.2007, onde o produto 
encontra-se desde entdo, sem solucao para o problema. Razao pela 

qual requereu a restitui¢io da quantia paga pela aquisi¢iio do produto, 
cornigida, 

O reclamante promoveu a juntada da nota fiscal e da ordem de servico 
(fls. 10/11), confirmando o alegado, tendo reafirmado seu pleito na 
audiéncia ocorrida em 14.11.2007 (ils. 19). No entanto, as demandadas, 
mesmo devidamente notificadas (fls. 16/18), nfio compareceram a 

audiéneia, recusando-se a atender o pleito autoral, apesar de o 
consumidor estar amparado pelo disposto nos arts. 4, I, 6, IV; 18, § 1°, 
inciso 1 do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC). 

E o Relatério em sintese. 
2 — DO DIREITO 
© Programa Estadual de Protecaio e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, Grgdo integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no ambito das 

Promotorias de Justiga de Defesa do Consumider do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Proterio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 
atuagao adnuinistrativa em toda a area do estado do Ceara, confendas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previséo nas Constiuicgées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Deereto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

pariigrafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paréprafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes lepais ao 

final assinados: 
© art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “feda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produto ou servica come destinatdrio final”. Os artigos 18 e 19 da 
referida lei consideram inadmissiveis os vicios que tomam o produto 
impréprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuem 
o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicacées 
constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitaria, respeitadas as variagdes decorrentes de sua natureza. Vicio 
é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as expectativas geradas 
no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Politica Nacional de 

Relagdes de Consumo, deverio ser observados e aplicados certos 
Principios que servirdo como norteadores das acces dirigidas aso 
consumidores, tal qual se constata no inciso I, in verbis: 

I - reconhecimento da _vulnerabilidade do consumidor no 

Inercado de consumo, 

A vulnerabilidade é 0 ponto fundamental do CDC e, na pratica, traduz- 
se na insuficiéncia, na fragilidade de o consumidor se manter imune a 
pratica lesiva sem intervengic auxiliadora de drgdos ou instramentes 
para sua protepic. Por se tratar de conceito tio relevante, a 
vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da 

protecdo do consumuidor, 
O art, 67 do CDC deima claro que é direito basico do consumidor. 
VI - a efetiva prevencio e reparacdo de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusas; 
Em caso de vicio do produto, é possivel afirmar que podem exigir a 
reparacdo devida, estando entdo legitimados concorrenteniente, tanto 

o adquirente, ou seja, aquele gue comprou o produte, como aquele 
que embora nao o tenha comprado o estivesse usando como 

destinatdrio final, exceto se em fiungdoa de outra relagdo de consumo, 
quando entdo o primeiro adquirente ndo seria consumidor. t 

No tocante 4 solidariedade dos fornecedores, a JURDECON sumulou 
entendimento de que, em havendo vicio do produto, os fomecedores 
respondem solidariamente e, por isso, esto sujeitos as penalidades 

admimistrativas, excluindo-se de cominacio a assisténcia técnica. 
(SUMULA. N° 3/ JURDECON). 

Isto significa que a pretensio do consumidor em relacio 4 substituigio 
do produto, a devolucdo do valor pago ou abatimento proporcional do 
preco, pode ser dirigida tanto ao comerciante, como ao fabricante ou 
a qualquer outro fornecedor intermediario que tenha participacdo da 
cadeia de producdo e circulagdo do bem, 
A teor do art. 18 do CDC, indica a existéncia de trés vicios: 1) vicio que 
torne o produto impréprio ao consumo; 2) vicio que lhe diminua o 
valor e 3) vicio decorrente da disparidade das caracteristicas dos produtes 

com aquelas veiculadas na oferta e publicidade. Se o produto apresenta 
algum vicio de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos 
fornecedores (que respondem solidariamente) a substituigio das partes 

  

  

viciadas, ou mesmo uma das trés alternativas abaixo: 

I - a substituicgio de preduto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condicgées de uso; 
II — a restituicio imediata da_quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos: 

TII - o abatimenta proporcional do preco.(grifei) 
O consumidor, como se observa nos autos, optou pela restituicio dos 
pagos corrigidos monetariamente. As reclamadas, todavia, apesar de 
cientes do problema no celular do consumidor, assim como, da sua 
solidariedade pelo vicio de qualidade que tomam o funcionamento do 
predute imprdéprio previsto pelo Cédiga de Defesa do Consumidor, 
nada fizeram par solucionar o problema. Muito pelo contririo, nem 
compareceram a audi~encia realizada no setor de conciliacio. Decisdes 
judiciais corroboram com este entendimento: 

RELATOR(A) MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) ORGAO 

JULGADOR T4 - QUARTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 
23/11/1998 DATA DA PUBLICACAO/FONTE DJ 22.03.1999 P. 

211 

EMENTA 

CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VICIO DE 
QUALIDADE. AUTOMOVEL. NAO SANADO O VICIO DE 
QUALIDADE, CAEE AO CONSUMIDOR A ESCOLHA DE UMA 
DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART.18, § 1°, DO CDC. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER 
A SENTENCA QUE DERA PELA PROCEDENCIA DA ACAO, 
CONDENADAA FABRICANTE A SUBSTITUIR O AUTOMOVEL. 

ACORDAO POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO 
E DAR-LHE PROVIMENTO. 

  

  

  

  

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APARELHO DE SOM. VICIO 

DO PRODUTO. SOLIDARIEDADE ENTRE O FABRICANTE E O 

COMERCIANTE. SUBSTITUICAO DO BEM QUE SE IMPOE. 

1. E SOLIDARIA A OBRIGACAO DO FABRICANTE E DO 
COMERCIANTE DE APARELHO DE SOM QUE APRESENTA 

DEFEITO, NAO SANADO. O VICIO NO PRAZO MAXIMO DE 

TRINTA DIAS, DE SUBSTITUIR 0 BEM POR OUTRO DA 

MESMA ESPECTE (INCISO I DO § 1° DO ARTIGO 18 DO CDC), 

RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR RECEBIDO (INCISO 

II DA MESMA DISPOSICAO LEGAL) A ESCOLHA DO 
CONSUMIDOR. 

2. NAO SANADO O VICIO DO PRODUTO PELO 
FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL, FICA AO 

CONSUMIDOR FACULTADO EXIGIR A SUBSTITUICAO DO 

PRODUTC. 

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(200060310029900ACJ, RELATOR JOAO BATISTA TEIXEIRA, 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECLAIS 

CIVEIS E CRIMENAIS DO D.F., JULGADO EM 19/09/2006, DI 

05/10/2006 P. 123, 

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicagao da penalidade, 
deverao ser considerados os seguintes aspectos: as circunstdncias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art, 24 daquele decreto. Dentre as condigdes atenuantes, nos termos 
do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a acio do infrator ndo 

ter sido fundamental para a consecucdo do fato; ser o infrator primirio 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Entretanto, a infratora 
nao possui circunstancias atenuantes a sev favor. 

Quanto 45 circunsténcias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art, 26, que se constituem agravantes: I - ser 
0 infrator reincidente; Ii - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a 
pratica infrativa conseqiléncias danosas 4 saiide ou A seguranga do 
consumidor, IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 
de tomar as providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiténcias; V 

- ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano 
coletivo ou ter cardter repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido 

em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou nio; VII - dissimular-se a natureza ilfcita do ato ow atividade: IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
crise econdmica ou da condi¢ao cultural, social ou econdmica da vitima, 

ou, ainda, por ocasido de calamidade. 
Assim, aplica-se 4 EXTRA HIPERMERCADOS E BENQ SIEMENS 

ELETROELETRONICA a agravante prevista nos incisos I, He IV do 
referido Decreto, uma vez que deixou, mesmo tendo conhecimento do 

ato lesivo, de evitar ou mitigar suas conseqiiéncias. 
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AO EXPOSTO, variando a sancao de multa entre 200 UFIRCE a 
3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a cada umas das pessoas juridicas 
reclamadas saugiic pecuniaria no valor de 51,000 (cinqiienta ¢ um 

mil) UFIRCES, por infragiie aos arts. 4, 1; 6, TV; 18, § 1°, inciso II da 
Let n° 8078/90, com fulcro no que dispGe o art. 56, inciso I e/e o art. 
ST, § inico do CDC, e/c a simula n° 01 da JURDECON. Informo ainda, 
que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referéncia do Ceara) 

cotresponde a RS 2,4690. 
Intime-se as demandadas para, nos termos do art. 41 da Lei 

Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar o recolfimento 

no prose de 10 dias na Caixa Econémica Federal, Agéncia 919- 
dAildeota, cfc n° 23.291-8 (eperacio 006) ou se desejar oferecer Recurso 

administrative. 

Determino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Executiva 
deste érgdo, munido de comprovante de pagamento com fotocdpia, 
para dar prossepguimente ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso as empresas autuadas nio apresentem recurso da decisdo 
administrativa, ou nao apresente o comprovante de pagamento da 
multa aqui aplicada, ficarao sujeitas as penalidades do artigo 29 da lei 
complementa n° 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art. 29. Nio sendo recolhido o valor da_multa no prazo de 

trinta dias, seré_o débito inscrito em divida ativa, para 

subseqiiente cobranca execntiva, 

Tomando-se definitiva a decisdo administrativa, inclua-se os nomes 
das empresas infratoras no Cadastro de Reclamacdes Fundamentadas, 
com publicacio no Didrio da Justi¢a, cumprindo-se as demais 
determinagdes contidas nos arts. 27, art. 34 e sepuintes da Lei Estadual 

Complementar 30/02, 
intimem-se as infratoras desta decisio administrativa. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 16 de novembro de‘ 2009. 

  

  

  

Jodo Guatberto Feitosa Soares 

Promotor de Fustica 
Secretirio-Executive 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

SECRETARIA EXECUTIVA 
DECISAQ ADMINISTRATTIVA 

Processo Administrativo n°. 0107-003.816-7 
Reclamlante: FRANCISCO CARLOS GUIMARAES 

Infratores: HAPVIDA ASSISTENCLA MEDICA LTDA 
1 — DO RELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrative instaurado 
por este Orgio ante reclamacdo do Sr. Francisco Carlos Guimaries, 
por meio da sua curadora Sra. Jacqueline Maria Nunes Guimaries, sob 
a alepativa de que possni contrato de plano de satide com a operadora 
HAPVIDA desde 19/10/2006, cujo plano é denominade “NossoPiano”. 
Contou que o consumidor foi fazer um exame de rotina e o médico 
nofou que havia um problema coronariano, solicitando o exame 
coronatioprafia tanrio (nome ilegivel) DE VE, tendo o plano de satide 
nepado a cobertura alegando ser doenca preexistente. Razio pela qual 
requereu a autorizacSo para a realizagaio do dito exame. 
O consumidor reafirmou seu pleito na audiéncia ocorrida em 23.07.2007 
as 11:15 horas (fls. 08). No entanto, a demandada, na citada audigneia 

recusou-se a atender o pleito autoral, apesar de a consumidora estar 
amparado pelo disposto nos artigos 4°, I; 6°, I e IV, 14; 39, He V do 

Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC). 

A demandada HAPVIDA, apresentou defesa escrita (fls. 21/28), e na 
audiéncia realizada no setor de conciliagao, foi dito que o procedimento 

ora requisitado n&o foi autorizado uma vez que por se tratar de um 
exame de alta complexidade, foi realizada uma auditoria médica no dia 

12/07/2007, tendo como resultado constatagao de doenca preexistente, 

razio pela qual ndo apresentou qualquer proposta ao pleito ora 

pretendido. 
E o Relatério em sintese. 
2— DO DIREITG 
O Programa Estadual de Protecio e Defesa do Consumidor - DECON- 
CE, érgio inteerante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor — SNDC, criada no dmbito das 
Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigées e 
atuacio administrativa em toda a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

  

previsio nas Constivicdes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

pariprafo tunico do art. 56 do, CDC, ¢ no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representantes legais ao 

final assinados: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 878. de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessealfisica ou juridica que adguire ou utiliza 

produto ow servico como destinatdrio final’. © artigo 39 da referida 
tei considera inadmissivel certas praticas, enumerando um rol taxativo 

que VEDA todo e qualquer iprocedimento por parte dos fornecedores 
de servicos que ofenda a reldgdo de consumo e vulnerabilize de forma 
desproporcional o consumidol Latu sensu, pratica abusiva sio condigdes 
irregulares atentatérias da relacdo em questdo, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica tanto pela Iégica da ordem publica quanto 

pelos bous costumes. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Politica Nacional de 
Relacdes de Consumo, deveriio ser observados e aplicados certos 

principios que servirtio como norteadores das agées dirigidas aso 
cousumidores, tal qual se constata no inciso I, in verbis: 
I — reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo, 
Acerca da consideracfo dajvulnerabilidade nos esclarece Anténio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: 
“O principio da vulnerabilidade representa 2 pega fundamental 

no mosaico juridico que denominames Direito do Consumidor. 
E licito até dizer que a vulnerabilidade & 0 ponto de partida de 
toda a Teoria Geral deSsa nova disciplina furidica (...) A 

campreensao do principio, assim, é pressuposto para o carreta 

conhecimento do Direito do consumidor ¢ para a aplicacio da 

  

  
lei, de qualquer lei, 

conusumidor”. MORAES 

defesa do consumidor: 

contrato, na publicidade, 

Alegre: Sintese, 1999, 

que se ponha a salyaguardar o 

Paulo Valério Dal Pai. Codigo de 
o principio da vulnerabilidade 0 
nas demais praticns comerciais. Parte   © consumidor é pessoa idosa, vulnerdvel na relagio consumerista. Por 

esta razio, segunde o autor Segundo Hélio Zachatto Gama na sua obra 
Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45), 0 consumidor é 
vulneravel por ser parte mais fraca nas relagdes de consumo. Por isso 
fem ele direito A boa informacio sobre produtos e servicos que recebe 
@ quanto aos contrates que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade 
téenica, o fato de o consumitor nao possuir conhecimentos especificos 
sobre os produtos e/ou services que esti adquirindo, ficande sujeito aos 
imperatives do mercado, tendo como unico aparato a confianca na 
boa-fé da outra parte. 
A vulnerabilidade é 0 ponto findamental do CDC e, na pratica, traduz- 
se na insuficiéncia, na fragilidade de o consumidor se manter ummne a 
pratica lesiva sem intervencao auxiliadora de Grgios ou instrumentos 
para sua protesio. Por se tratar de conceito tio relevante, a 

vulnerabilidade permeta, direta ov indiretamente, todos os aspectos da 
protegiio do consumidor. 
O CDC esta baseado no principio da boa-fé e o fomecedor fica obrigado 
a atender 4 legitima expectativa de seu piiblico, adotando a lealdade e 
a honestidade em suas condutas. Nao obstanfe, o artigo 6°, que elenca 
o rol dos direitos basicos do! consumidor, ipsts lifteris: 
III — a informacion adequada e clara sobre os diferentes pradutos 

e servigos, com especificagia correta de quantidade, 

caracteristicas, compeasigio, qualidade e preco, bem como sobre 

os riscos que apresentein; 
IV — a protecao contra) a publicidade enganosa e abusiva, 

  
  

  métodos comerciais coer citivos ou desleais, bem como contra 

praticas e clausulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e servi¢cos; 

Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de servigos responde, 
independentemente da existéncia de culpa, pela reparagiio dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos 4 prestagao dos 

servicos, bem como por info! 

sua fruicgao e riscos. Ea 

nmacdes insuficientes ou inadequadas sobre 
situacie do chamado servico defeituoso, 

encontra-se caracterizado no artigo 14, pardgrafo 1°, inciso I da Let 
$,078/90, ipsis litteris: 
Art. 14. O fornecedar de 

de culpa, pela reparacaio 

por defeitos relatives 4 p 
sun fruic¢ao e riscas. 

servicos respande, independentemente 
dos danos causades aos cousumidores 
‘estacio dos servicos, bem como sobre 

§ 1° O servico é defeitupsa quando nao fornece a seguranca 

que o consumidor d ple pode esperar, levando-se em 

consideracaa as circuustancias relevantes, entre as quais: 

I —o modo de seu ferne rimento.  
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Segundo entendimento dos supracitados mestres: 
“A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva, 
independente de culpa e com base no defeiteo, dano e nexo 
causal entre o dano ao consumidar-viltima (art. 17} e o defeito 

do servica prestado no mercado brasileira. Cam 0 CDC, a 

obrigacao conjunta e qualidade-seguranca na terminologia 

de Anténio Herman Benjamin, isto é, de que nio haja um 

defeito na prestacio do servico e conseqiiente acidente de 

consumo danosa A seguranca do consumidor-destinatario 

finaldo servico, é verdadeiro dever imperative de qualidade 
(arts. 24 e 25 de CDC), que expande para alcancar tadas os que 

estao na cadeia de fornectmente...” (Comentarios ao Codigo 
de Defesa do Consumidor / Claudia Lima Marques, Antonio 

Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. ~ 2, ed, Ver., atmal, e 
ampl. — Sio Panlo: Editora Revista das Tribunais, 2003, pig. 
248). 
A teor do art. 39 do CDC, é de suma importincia ressaltar que em uma 
relacio de consumo, ¢ vedado ao fornecedor preceder com uma séne 

de praticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 
hipossuficiente da relagéo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 
pressupée duas das praticas elencadas no artigo, tais como: 
If — recusar atendimento 4s demandas dos consumidores, na 

exata medida de suns disponibilidades de estaque, ¢, ainda de 
conformidade com os usas e costumes; 

V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Na esfera consumerista, tanto o comsumidor come o fornecedor tem 

direitos e também deveres, de maneira que a melhor doutrina aponta 
que “ O principio da transparéncia rege a momento pré-contratual, 
rege a eventual conclusdo do contrato. E mais do que um simples 
elemento formal, afera a esséncia do negdcio, pois a informagde 
repassada ou requerida integra o contetido do contratof arts. 
30,33,35,46 e 54), ou se falha representa a faiha na qualidade do 
produto on servico oferecido{arts. 18,20 e 35)."7 

No contrato de consumo assinalado, enquanto o beneficiario se obriga 
a pagar rigorosamente em dia, mensalidades estipuladas pelo fommecedor 
do servigo, a este cabe a assisténcia a satide e 4 vida em ocasides que se 
fizerem necessarias. Pode afé ocorrer que o consumidor jamais chegue 
a utilizar os servicos da operadora de um Plano de Saide, muito embora 
empregando grandes valores ena sua contraprestacdo pecunidria, pois 
o plano de Saude representa para o seu usuario tio somente uma 
expectativa do direito de utilizarao. 
O consumidor, como se observa nos autos, optou pela autorizagio do 
exame. A reclamada. apesar de ciente da nocividade de tais praticas, 
nada fez para solucionar o problema do consumidor. Muito pelo 
contrario, sequer tentou discutir a situacdo e encontrar forma menos 
onerosa de resolver o impasse. da relagdo de consumo. A propdsito, os 
Tribunais patrios vém decidindo nesse sentido: 
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Apelacao Civel -ANS -Negativa de Cobertura -Doenca 

Preexistente -Aplicacao de Multa -Lei 9.656/98 
  

  

1. Apelacao Civel interposta em face de sentenca que julgou 

improcedente pedido de. anulacio de multa impasta a operadora 

de plano de satde. 

2. A Agéncia Nacional de Saide Supiementar aplicou multa 
por uegativa de cobertura, ante a alegacio de doenga 
preexistente, 
  

3. Se a suspeita de fraude nao foi valorada e definida no 
procedimento correspondente, discriminado na 

regulamentacao (artigo 11, § tnico, da Lei n° 9656/98), é 
irregular a pratica de recusa de cobertura médica, sendo 
inconseqiiente qualquer suspeita de suposta evidéncia de que 
Oo exame requerido estaria relacionuado a doenca preexistente. 
  

  

4_E ilicita a recusa da cobertura securitaria. sob a alegacio de 

Seguradora nao submeteu_a seguyada a prévia exame de satide 

enio comprovou mi-fé. 
  

  

5. Precedentes do Eg. STJ (REsp 263564 / SP e REsp 617239 / 

MG). 
  

  

6. Apelacao a que se nega 

(grifei) 
provimento 

  

3-—DA DOSINMETRIA DA PENA   

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicaciio da penalidade, 

deverfo ser considerados o5 sepuintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e apravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condigées atenuantes, nos termes 
do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a acdo do tofrator nao 

ter sido fundamental para a consecugio do fato; ser o infrator pnmano 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar on 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 
Quanto a5 circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispGe, uo seu art. 26, que se Constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente, I - ter o imfrator, comprovadamente, cometido 

a pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a 
pratica mfrativa conseqgiiéncias danosas 4 satide ou a seguranca do 
consumidor, IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do aio lesivo, 

de tomar as providéncias para evitar ou mutigar suas conseqiiéncias; V 
- ter o imfrator agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano 
coletive on ter carater repetitive; VII - ter a pratica infrativa ocorrido 
em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, menial ou sensorial, interditadas 
ov nao; VIL - dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade; IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
crise econdmica ou da condigao cultural, social ou econdmica da vitima, 

ou, ainda, por ocasifio de calamidade. 
Para mensurar o quantum, levamos em consideracdo, além das 

circunstancias atenuantes e agravantes, conforme dispde o artigo 28 
do mesmo decreto,.a pravidade da pratica infrativa, a extensio do 
dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 
e a condicao econémica do infrator, respeitados os pardmetros 
estabelecidos no paragrafo tmico do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

No caso exarado, fica evidenciado que sao aplicadas as agravantes dos 
incisos I, Il e IV referentes ao artigo 26 do Decreto 2.181/97. 
Entretanto, nado é aplicada qualquer atenuante ja que a reclamada em 
momento nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 
reclamante, 
AO EXPOSTO, variando a san¢gfic de multa entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa juridica reclamada 
sangao pecunidiria no valor de 50.000 (cingiienta mil) UFIRCES, 

por infragdo aos aris. 4°, 5 6°, Til e IV, 14; 39, Ze V da Let n° 8.078/ 
90, com fulcro no que dispSe o art. 56, inciso 1, efe o art.57,§ tinico do 
CDC, c/c a simula n° 01 da JURDECON, Informo ainda, que o valor 
atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de Referéncia do Ceara) corresponde 
a RS 2,4690. 
Intime-se a demandada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LIDA 
para, nos termos do art. 41 da Lei Complementar n* 30, de 76 de julho 
de 2002, efetuar o recolfintenta ne prazo de 10 dias na Agéncia 919 
_ * 2} 29]. : : NC 

(Qperacdo 006) ou se desejar oferecer Recurso Adsninistrativo. 

Determino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Executiva 
deste Grgdo, munido de comprovante de pagamento com fotocdpia, 
para dar prosseguimento ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso a empresa autnada nao apresente recuso da decisio admmistrativa, 
ou Ngo apresente o comprovante de pagamento da multa aqui aplicada, 
ficard sujeito as penalidades do artigo 29 da lei complementa n° 30 de 
26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art. 29. Nao sendo recolhide o valor da multa no prazo de 

Fi r 

  

  

  

subseqtiente cobranca executiva. 

Tornando-se definitiva a decisic administrativa, inclua-se o nome da 
enipresa infratora no Cadastro de Reclamacdes Fundamentadas, com 
publicapao no Diario da Justica, cumprindo-se as demais determinacdes 
contidas nos arts. 27, 34 e seguintes da Lei Estadual Complementar 
30/02. 
Tntime-se a infratora da decisdo administrativa. 
Repistre-se, Publique-se. Cutupra-se. 

Fortaleza, 11 de noventbro de 2009. 

Jodo Gualberte Feitosa Soares 

Promotor de Justica 
Secretario-Executivo 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
SECRETARIA EXECUTIVA 

DECISAO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrativo n°. 0107-004,790-3
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Reclamlante: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 

Infratores: BANCO CRUZEIRO DG SUL 

1 —- DO RELATORIO 
Tratam os presentes autes de Procedimento Administrative instaurado 
por este Orgio ante reclamacdo do Sr. Raimundo Rodrigues da 
Silva, sob a alegativa de que néo fez nenhum empréstimo, requerendo 
a entrega imediata do contrato do referide empréstimo. 
O reclamante reafirmou seu pleito na audiéncia ocorda em 30.11.2007 
4s 12:00 horas (fls. 49). No entanto, 2 demandada, na citada audiéncia 
recusou-s¢ a atender o pleito autoral, apesar de a consumidora estar 

amparado pelo disposto nos artigos 4°, I; 6°, IT] e Iv; 39, Ile V; 42, § 
linico e 46 do CDC. 
A demandada Banco Cruzeiro do Sul, nao apresentou defesa escrita, e, 

na citada audiéncia, foi dito pelo preposto que vai ser apresentado 
termo de audiéncia para que a reclamads se manifeste. 
E o Relatério em sintese. 
2- DO DIREITO 

O Programa Estadual de Proteg3o e Defesa do Consumidor —- DECON- 
CE, érgio integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 

Protecdo e Defesa do Consumider — SNDC, criado no ambito das 
Promotorias de Justiga de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 

atuacio administrativa em toda a frea do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsao nas Constiuigdes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

pariprafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 
final assinado: 
O art, 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessea fisica ou juridica que adquire ou utilica 

produto ou servico como destinatirio final’. O artigo 39 da referida 
lei considera inadmissivel certas praticas, enumerando um rol taxative 
que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 
de servigos que ofenda a relacdo de consumo e vulnerabilize de forma 

desproporcional o consumidor. Lat sensu, pratica abusiva séo condi¢Ges 
irregulares atentatérias da relagféo em questdo, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica tanto pela logica da ordem publica quanto 
pelos bons costumes. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual tata da Politica Nacional de 
Relagées de Consumo, deverao ser observados e aplicados certos 
principios que servirio como norteadores das acdes dirigidas aso 
consumidores, tal qual se constata no inciso I, in verbis: 
I — reconhecimento da_vulnerabilidade de consumidor no 

Inercado de consumo. 
Acerca da consideracao da vulnerabilidade nos eselarece Ant6nio 
Herman V. Benjamin 0 prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: 
“O principio da vulnerabilidade representa a peca fundamental 
no mosaico juridico que denominamos Direito do Consumidar. 
E licito até dizer que a vulnerabilidade é 0 panto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova disciplina juridica (...) A 
compreensio do principio, assim, é pressuposto para o correta 

conheciniento de Direito do consumidor e para a aplicacio da 
lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o 

conusumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Codigo de 

defesa do consumidor: o principio da vulnerabilidade no 
contrato, oa pudlicidade, nas demais praticas comerciais. Porta 

Alegre: Sintese, 1999. 
© consumidor pessoa idosa, vulneravel ua relagio consumerista. Por 
esta razic, segundo o autor Sepundo Hélio Zaghatto Gama na sua obra 
Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45), 9 consumidor é 
vulneravel por ser parte mais fraca nas relaches de consumo. Por isso 
tem ele direito 4 boa informaciio sobre produtos ¢ servig¢os que recebe 
@ quanto aos contratos que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade 
técnica, o fato de o consumidor nio possuir conhecimentos especificos 
sobre os produtos e/ou servicos que estd adquirindo, ficando sujeito aos 
imperatives do mercado, tendo como unico aparato a confianga na 

boa-fé da outra parte. 
A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na pratica, traduz- 
se na insuficiéncia, na fragilidade de o consumider se manter imune a 

pratica lesiva sem intervencao auxiliadora de orgiios ou instrumentos 
para sua protecdo. Por se tratar de conceito tio relevante, a 

vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da 

protecio do consumidor. 
© CDC esta baseado no principio da boa-fé e o fomecedor fica obrigade 

a atender 4 legitima expectativa de seu publico, adotando a lealdade e 

  

  

  

  

a honestidade em suas condutas, Nao obstante, o artigo 6°, que elenca 
o rol dos direitos basicos do consumidor, ipsis litteris: 
III — a informacie adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e servicas, com especificacgio correta de quantidade, 

caracteristicas, compesicao, qualidade e preca, bem coma sobre 

os riscos que apresentem; 
IV — a protegio contra a publicidade enganosa e abusiva métodos 

comerciais coercitivas ouj desleais, bem como contra praticas e¢ 

cliusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtoas e 

servicos; 

A tear do art, 39 do CDC, é de suma inrportincia ressaltar que em uma 
relagio de consumo, é vedado ac fornecedor proceder com uma série 
de praticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 

hipossuficiente da relagdo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 
pressupée duas das praticas|elencadas no artigo, tais como: 
II — recusar atendimenté 4s demandas dos consumidares, na 

exata medida de suas disponibilidades de estaque, e, ainda, de 

conformidade com os usos e costumes; 

Y — exigir do consumidor vantagem manifestamente, excessiva; 
Nao obstante, o caso seb examine também viola a determinacdo do 

art. 42 do CDC o qual determina que o consumidor ndo pode ser 
submetide a qualquer tipo dé constrangimento ou amega e nem exposto 
a ridicule, quando uma divida é cobrada. 
O Cédigo de Defesa do Consumidor apresenta importante regra em 
relacdo aos contratos de consumo. Dispde o art. 46 que “Os contratos 

que regulam as relacdes de consumo niio obrigarfo os consumidores, se 

no lhes for dada a oportunitlade de tomar conhecimento prévio de seu 
contetido, ou se os respectivos insirumentos forem regidos de modo a 

dificultar a compreensao de|seu sentido e alcance.” 
O consumidor, como se observa nos autos, optou entrega imediata do 
contrato do referido empréstimo. A reclamada, apesar de ciente da 
nocividade de tais priticas, nada fez para solucionar o problema. Muito 
pelo contrario, sequer tentou discutir a situagdo e encontrar forma 
menos onerosa de resolver 9 impasse da relacaio de consumo. 

3-DA DOSIMETRIA DA PENA 
De acordo com o Decreto n? 2.181/97, para a aplicagiio da penalidade, 
deverdo ser considerados os sepuintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e apravantes; e as antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condi¢des atenuantes, nos termos 
do Art. 25 deste mesmo decreto, ennmera-se: a acio do infrator ndo 

ter sido fundamental para a consecteao do fato; ser o infrator primario 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 
de imediato reparar os efeifos do ato lesivo. 
Quanto as circunstancias|agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a 
pratica infrativa conseqitéycias danosas a satide ou 4 seguranga do 
consumidor; TV - dear o inftator, tendo conhecimento do ato lesivo, 

de tomar as providéncias pata evitar Ou mitigar suas conseqiiéncias; V 
~ ter o infrator agide com dplo; VI - ocasionar a pritica infrativa dano 
coletivo ou ter cardter repetitivo; VII - ter a pratica inftativa ocomido 
em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou nao; VII - dissimular-se| a natureza ilicita do ato ou atividade; IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
crise econdmiea ou da conditao cultural, social ou econémica da vitima, 

ou, ainda, por ocasido de calamidade. 
Para mensurar o quantum, levamos em consideracdo, além das 
circunslancias atenuantes e apravantes, conforme dispde o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da pritica infrativa, a extensfio do 
dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 
e a condi¢éo econdmica do infrator, respeitados os parametros 
estabelecidos no paraprafo unico do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

No caso exarado, fica evidenciado que sao aplicadas as agravantes dos 
incisos I, I, IV e Vil referentes ao artigo 26 do Decreto 2.181/97. 
Entretanto, ndo é aplicada qualquer atenuante ja que a reclamada em 

  

  

Momente nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 
reclamante. 
AO EXPOSTO, variando a sancao de multa entre 200 UFIRCE a 
3.000.000 de UFIRCE, detido cominar a pessoa juridica reclamada 

sancao pecuniina no valor de 50.000 (cinqiienta mil) UFTRCES, 
por infracdo aos arts. 4°, I; 6°, I e TV; 39, Il e V; 42, § imico do CDC. 
da Lei n° 8.078/90, com fulero no que dispde o art. 56, inciso I, c/e o 
art.57,§ tnico do CDC, c/e} a simula n° 01 da JURDECON. Informe 
ainda, que o valor atual da (UFIRCE (Unidade Fiscal de Referéncia do 

Ceara) corresponde a R$ 27,4650. 
Intime-se a demandada BANCO CRUZEIRO DO SUL para, nos 
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fermos do art. 41 da Lei Complementar 0° 30, de 26 de julho de 2002, 
efetuar 0 recofhimento na praze de 10 dias na Agencia 919 — Aldeota 

efe_n? 23.291-8 da CAIXA ECONGMICA FEDERAL BANCO 

fOperacdo 006) ov se desejar aferecer Recurso Administrative. 
Determino ainda que, apos o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encamunhar-se a Secretaria Executiva 

deste orgic, munido de comprovante de pagamento com fotoecdpia, 
para dar prossegnimento ao pracesso com a devida barxa no sistema. 
Caso a empresa autiada BANCO CRUZEIRO DO SUL nao apresente 
recuso da decisio admunistrativa, ou nfo apresente o comprovante de 
pagamento da multa aqui aplicada, ficara sujeito as penalidades do 
artigo 29 da let complementa n° 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art. 29. Nao sendo recolhidg o_yalor da _multa no prazo de 

trinta dies, sera _o déhito inscrito em divida sativa, para 
7 I . Ta. 

Tornando-se definitiva a decisio administrativa, inclua-se o nome da 

ermpresa infratora no Cadastro de Reclamagdes Fundamientadas, com 

publicac#o no Didrio da Justica, cumprindo-se as demais determinacdes 
contidas nos arts. 27, 34 © seguintes da Lei Estadual Complemeatar 

30/02. 
Intime-se a infratora desta decis&o administrativa. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 16 de novembro de 2009. 

  

  

  

  

Jodo Gualberto Feitasa Soares 

Promotor de Justica 

Secretdrio-Executive 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Processa Administrative n°. 0107-006.143-0 

Reclamlante: FRANCISCA CAVALCANTE LIMA 

Infvatares: AGF BRASIL SEGUROS S/A 

1 —- DO RELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrative imstaurado 
por este Orgdo ante reclamagiio da Sra. Francisca Cavalcante Lima, 
sob a alegativa de que contratou um seguro em novembro de 1998, 
porém, alega que por duas yezes a corretora deixou de enviar os boletas 
para pagamentos e mudando de endereco. Razi&o pela qual requer o 
cancelamento do seguro e a restituicao dos valores pagos. 
A reclamante anexou o cartio proposta dos pagamentos do seguro 

(fils. 12/15), reafirmando seu pleito na audiéncia ocorrida em 

14.11.2007 4s 10:30 haras (fls. 34). No entanto, a demandada, na 

citada audiéncia recusou-se a atender o pleito autoral, apesar de a 
consumidora estar amparado pelo disposto nos artipos 4°, I; 6°, Il e 
Tv; 37, § 1°, 39, Ile V do Cadigo de Defesa do Consumidor (CDC). 

A demandada AGF BRASIL SEGUROS, apresentou defesa escrita (fs. 

30), e, na citada audiéncia, foi dito que foram efetuadas varias consultas, 
porém, nao houve a localizagdo em seu banco de dados de apélice 
contratada no nome do consumidor. 
Ja a demandada LLOYD AVS, anexou defesa eserita (fs. 20), afirmando 

que nao [he cabe responsabilidade no presente feito, posto que tal 
empresa deu inicio as suas atividades em 01/09/2004, conforme 
documento da Receita Federal (fls. 21)., em virtude de tal fato nado 

poderia ter efetuado contrato de seguro no ano de 1998. 
E o Relafério em sintese. 
2— DO DIREITO 
O Proprama Estadual de Protecdo e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgio imtegrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protegio e Defesa do Consumidor ~ SNDC, criado no ambito das 

Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protegdio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicdes e 

atuacao administrativa em toda a area do estado do Ceara, confendas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 27002, com 

previsio nas Constiuigées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma de 

pardgrafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 
final assinado: 

O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessea fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produto on servico come destinatirio final”. O artigo 39 da referida 

lei considera inadmissivel certas praticas, enumerando um rol taxativo   

que ¥EDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 
de servigos que ofenda a relagao de consumo e vulnerabilize de forma 

desproporcional o consumidor. Late sensu, pratica abusiva sfic condicées 
irregulares atentatorias da relagdo em questdo, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica tanto pela logica da ordem publica quanto 

pelos bons costumes. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Politica Nacional de 
RelagSes de Consumo, deverfo ser observados e aplicados certos 
principios que servirio como norteadores das acdes dirigidas aso 
consumidores, tal qual se constata no inciso I, i verbis: 
I — reconhecimento da yulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo, 

Acerca da consideracdo da vulnerabilidade nos esclarece Anténio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar o livro de Paulo Valério Dal Pai 

Moraes: 
“© principio da vulnerabilidade representa a pega fundamental 

no mosaico juridico que denominames Direito do Consumidor, 
E licita até dizer que a vulnerabilidade é 9 ponto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova disciplina juridica (...) A 
compreensio do principio, assim, é pressuposto para o carreto 

couhecimento do Direito de consumidor ¢ para a aplicagao da 

lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o 
consumidor”. JIORAES, Paulo Valério Dal Pai. Codigo de 

defesa do consumidor: o principio da vulnerabilidade no 

contrato, na publicidade, nas demais praticas comerciais. Porto 
Alegre: Sintese, 1999. 
A consunidor é pessoa idosa, vulneravel na relagao consumerista. Por 
esta razio, segundo o autor Segunde Hého Zaghatto Gama na sua obra 

Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45), o consumidor é 
vulnenivel por ser parte mais fraca nas relagdes de consumo. Por isso 
tem ele direito 4 boa informacao sobre produtos e servicos que recebe 

e quanto aos contrates que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade 
técnica, o fato de o consummdor nao possuir conhecimentos especificos 
sobre os produtos efou servigos que esta adquirinds, ficando sujeito aos 
imperatives do mercado, tendo como dnico aparato a confianca na 
boa-fé da outra parte. 

A vulnerabilidade é o ponto fundamental do CDC e, na pratiea, traduz- 
se na insuficiéneia, na fragilidade de o consumidor se manter imune a 
pratica lesiva sem intervencdo auxiliadora de érgaos ou instrumentos 
para sua protegio. Por se tratar de conceito tio relevante, a 
vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da 
protegio do consumidor. 
O CDC esta baseado no principio da boa-fé e o fomecedor fica obrigado 
a atender 4 legitima expectativa de seu piblico, adotando a lealdade e 
a honestidade em suas condutas. Nao obstante, o artigo 6°, que elenca 
o rol dos direitos basicos do consumidor, ipsis flitteris: 
I] — a informacie adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e servicos, com especificagdao correta de quantidade, 

caracteristicas, compesicic, qualidade e preco, bem como sobre 

os riscos que apresentem; 
IV — a protecao contra a publicidade enganosa e abusiva métodos 

comerciais coercitivas ou deslesis, bem camo cantra praticas e 

clausulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
servicos; 

Nao obstante o art. 37, § 1.° informa que: 
Art. 37. E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1.° E enganosa qualquer modalidade de informagao’ ou 

comunicagaa de carater publicitario, inteira ow parcialmente 

falsa, ou, por qualquer outro mede, mesmo por omissic, capaz 

de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

caracteristica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

prego e quaisquer outros dados sobre produtes e servicas. 

Sepundo Claudia Lima Marques et al (2003, p. 481), na sua obra 

Comentarios ao Codigo de Defesa do Consumidor “A caracteristica 
principal da publicidade enganosa, segundo o CDC, é ser suscetivel de 

widuzir ao ero o consumidor, mesmo através de suas “imissées”. A 
interpretagdo dessa norma deve ser necessariamente ampla, uma vez 

que ° “erro 

*éa falsa nocao da realidade, falsa nocado esta potencial formada na 
mente do consumidor por agdo da publicidade. 
A teor-do art, 39 do CDC, é de suma importancia ressaltar que em uma 

relagdo de consumo, é vedado ao fornecedor proceder com uma série 

de praticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 
hipossuficiente da relagdo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 

pressupse duas das praticas elencadas no artigo, tais como: 
II - recusar atendimento 4s demandas dos consumidares, na 

exata medida de suas disponibilidades de estaque, e, ainda, de 

conformidade com o5 uses ¢ costumes;
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V — esigir do cansumidor vantagem manifestamente excessiva; 
A consumidora, como se observa ues aulos, optou pelo cancelamento 
do seguro ¢ a restituigao dos valores pagos. A reclamada, apesar de 
ciente da nocividade de tais praficas, nada fez para solucionar o 
problema. Muito pelo contrario, sequer tentou discutir a simagdo e 
encontrar forma menos onerosa de resolver o impasse da relacdo de 
consumo. 
3-—DA DOSIMETRIA DA PENA 

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicaciio da penalidade, 
deveraa ser considerados os seguintes aspectos: as circunsténcias 
atenuantes ¢ apgravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condicées atenuantes, nos termos 

do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se, a agao do infrator nao 
ter sido fundamental para a consecugéo do fato; ser o infrator prininio 
e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 
de imediate reparar os efeitos do ato lJesivo. 
Quanto as circunstancias agravantes, nos termes o Decreto em 
referéncia dispde, no seu ait. 26, que se constituem agravantes: I - ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pratica infrativa para obter vantageus indevidas; III - trazer a 
pratica infrativa conseqiiéncias danosas 4 satide ou a seguranca do 
consumidor; TV - deixar o infrator, tendo conhecimente do ato fesivo, 
de tomar as providéncias para evitar ou mitigar suas conseqgiiéncias; V 
- ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano 
coletivo ou fer cariter repetitive; VII - ter a pratica infrativa ocorrido 
em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou undo; VII - dissimular-se a natureza ilicita do ate ou atividade; IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
crise econdmica ou da condicAo cultural, social ou econémica da vitima, 
ou, ainda, por ocasiao de calamidade. 
Para mensurar o quaniual, levamos em consideragdo, além das 

circunstdncias atenuantes e¢ agravantes, conforme dispde o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da pratica infrativa, a extensio do 
dano causado 20s consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 
e a condicéo econémica do infrator, respeitados os parametros 
estabelecidos no pardgrafo tmico do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 
No caso exarado, fica evidenciado que sio aplicadas as agravantes dos 
imcisos I, Il, IV e VII referentes ao artigo 26 do Decreto 2.181/97. 

Entretanto, ndo é aplicada qualquer atenuante ja que a reclamada em 
momento nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 
reclamante. 
AO EXPOSTO, variande a sancéo de mulia entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa juridica reclamada 
sangao pecuniaria no valor de 49.000 (quarenta e nove mil) 
UFIRCES, por infracio aos arts. 4°, I; 6°, I e IV, 37, § 1°; 39, TeV 

do CDC. da Lei n* $.078/90, com fulero no que dispde o art. 56, inciso 
I, cfc o art.57,§ nico do CDC, e/c a sdmula n° 01 da JURDECON. 
Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Umidade Fiscal de 
Referéncia do Ceara) corresponde a RS 2,4690. 
Intime-se a demandada AGF BRASIL SEGUROS S/A para, nos termos 
do art. 41 da Lei Complementar n° 30, de 26 de jutho de 2002, efetuar 

o recolhiment no-prazo-de 10 dias ua Agencia 919 — Alien cle" 

006) ou se desejar eferecer Recurso Administrative. 
Determino ainda que, apés o pagamento da respectiva multa 
adininistrativa, o autuado, deve encarmiubhar-se a Secretaria Executiva 
deste érgio, munido de comprovante de pagamento com fotocépia, 
para dar prosseguimento ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso a empresa autuada AGF BRASIL SEGUROS S/A nio apresente 
recuso da decisic administrativa, ou ndo apresente o comprovante de 
pagamento da multa aqui aplicada, ficara sujeito as penalidades do 
artigo 29 da lei complementa n° 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art. 29. Nao sendo recolhido 9 valor da_multa no praze de 

trinta dias, serio débito inscrito em divida ativa, para 
subseqiiente cobranca executiva. 

Tomando-se definitiva a deciséo administrativa, inclua-se o nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamacées Fundamentadas, com 
publicacao no Diario da Justica, cumprindo-se as demais determinacdes 

contidas nos arts. 27, 34 ¢ seguintes da Lei Estadual Complementar 

30/02. 
Intime-se a infratora desta decisdo administrativa. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 12 de novembro de 2009. 

  

  

  

Jofio Gualberto Feitosa Soares 

Promotor de Justica 

Secretdrio-Executivo   

  
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMID OR 

SECRETARIA EXECUTIVA 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrative n°. 0107-006.153-1 
Reclamlante: CHLORES MODESTO CAPISTRANO 

Infratores: AGF BRASIL |SEGUROS SiA 

1- DO RELATORIO 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administrative instaurado 
por este Orgdo ante reclamagio do Sr. Chiores Modesto Capistrano, 
por meio de sua procuradory Sra. Ana Sheila Modesto Capistrano, sob 
a alegativa de que coutratou jum sepuro em novembro de 1998, porém, 
alega que por duas vezes a vs deixou de enviar os boletos para 
pagamentos e mudando de enderego. Razio pela qual requer o 
cancelamento de seguro e¢ ajrestituicéo dos valores pagos. 
O reclamante reafirmou seu pleito na audiéneia ocormida em 14.11.2007 
4s 09:45 horas (ils. 41). Nolentanto, a demandada, na citada audiéncia 
recusou-se a atender o pleito autoral, apesar de a cousumidora estar 
amparado pelo disposto nos artigos 4°, I; 6°, TM e IV, 37, § 1°, 39, He 
V do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC). 
A demandada AGF BRASIL/SEGUROS, apresentou defesa escrita (fs. 
29), e, na citada audiéncia, foi dito que foram efetuadas varias consultas, 
porém, nao houve a localizacao em seu banco de dados de apélice 

contratada no nome do consumidor. 
J4.a demandada LLOYD AVS, anexou defesa escrita (fls. 27), afirmando 

que nao ihe cabe responsabilidade no presente feito, posto que tal 
empresa deu inicio as suits atividades em 01/09/2004, conforme 
documento da Receita Federal (fls. 21)., em virtnde de tal fato nao 
poderia ter efetuado contratp de sepuro no ano de 1998. 
A procuradora do consumidor informou que entregou a reclamada AGF 
BRASIL SEGUROS o certificado de seguro, cujo estipulante é a 
DYNAMIC CLUBE SEGUROS, CGC n° 10.393.577/0001-64. 
E o Relatério em sintese. 

— DO DIREITO 
oO Programa Estadual de Protecfio e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, 6rgéo integrante, pefo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecao e Defesa do Consumidor — SNDC, eriado no ambito das 

Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecdio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 
atuacaio admiststratrva em toda a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complerhentar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsiio nas Constivicoes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
pardprafo unico do art. 56 do CDC, e ne art. 18, parigrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 

final assinado: 
O art. 2°, caput, da Let n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessoa fs sica ou juridica que adguire ow utilica 
preduto ou servigo como destinatério Jinat’. © artigo 39 da referida 
lei considera inadmissivel cértas praticas, enumerando um rol taxative 

que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 
de servicos que ofenda a relagao de consumo e vulnerabilize de forma 

desproporcional o consumidor. Latu sensu, pratica abusiva sao condigdes 
irrepulares atentatérias da relagiio em questdo, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica fanto pela Iogica da ordem publica quanto 

pelos bons costumes. 
Conforme teor do art. 4° do| CDC, o qual trata da Politica Nacional de 
Relagdes de Consumo, deVerio ser observados e aplicades certos 
principios que servirio como norteadores das agées dirigidas aso 
consumidores, tal qual se constata uo inciso 1, in verbis: 
I — reconhecimento da! vulnerabilidade_g@o consumidor no 

mercado de consumo. 

Acerca da consideracdo dq vulnerabilidade nos esclarece Antéuio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar 0 livro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 
“© principio da vulnerabilidade representa a pec¢a fundamental 
no mosaico juridico que denominamos Direito do Consumidor. 
E licito até dizer que a Vpinera pean & 0 ponto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova disciplina juridica (...) A 
compreensdo do principip, assim, € pressupasio para o correta 

conhecimento do Direito|do consumidor e para a aplicacao da 
lei, de qualquer lei, |que se ponha a salvaguardar o 
consumidor”. MNIORAES, Paulo Valévio Dal Pai, Cadigo de 

defesa do consumidor:|o principio da vulnerabilidade no 
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contrato, na publicidade, nas demais praticas comerciais. Perto 

Alegre: Sintese, 1999. 
A consunlidor é pessoa idosa, vulneravel na relacao consumerista. Por 
esta razio, sepundo o autor Sepundo Hélio Zaghatto Gama ua sua obra 
Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45), o consumidor é 

vulneravel por ser parte mais fraca nas relagdes de consumo, Por isso 
tem ele direito 4 boa informagao sobre produtos e servicos que recebe 

@ quanto aos contratos que assina. Entende-se ainda por vulnerabilidade 

técnica, o fato de o consumidor nfo possuir conhecimentos especificos 
sobre os predutos efou servigos que esta adquirindo, ficando sujeite aos 
imperativos do mercado, tendo como unico aparato a confianca na 
boa-fé da outra parte. 
A vulnerabilidade € o ponto fundamental do CDC e, na pratica, traduz- 
se na insuficténcia, na fragilidade de o consumidor se manter imune a 
pratica lesiva sem intervencao auxiliadora de érgaos ou instrumentos 
para sua protecio. Por se tratar de conceito tao relevante, a 

vulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da 
protecao do consumidor. 

© CDC esta baseado ne principio da boa-fé e o fornecedor fica obrigado 
a atender a legitima expectativa de seu ptiblico, adotando a lealdade e 
a honestidade em suas condutas. Niio obstante, o artigo 6°, que elenca 
o rol dos direitos basicos do consumidor, ipsis litteris: 
OF — a informacao adequada e clara sobre 0§ diferentes produtas 

e servicos, com especificagao correta de quantidade, 
caracteristicas, composicig, qualidade e prego, bem como sobre 

os riscos que apresentem; 
IV — 4 protegio contra a publicidade enganosa e abusiva métodos 

comerciais coercitives ou desleais, bem come contra praticas e 

cliusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 

services; 

Nao obstante o art. 37, § 1.° informa que: 

Art. 37, E proibida toda publicidade engangsa ou abusiva. 
§ 1° E enganosa qualquer modalidade de informagaéo ov 
comunicacdo de carater publicitaria, inteira en parcialmente 

falsa, ou, por qualquer outro mode, mesmo par omissio, capaz 

de induzir em erre o consumidor a respeite da natureza, 
caracteristica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

preco e quaisquer outros dados sobre produtos e servicos. 

Seoundo Claudia Lima Marques et al (2003, p. 481), na sua obra 
Comentarios ao Cédigo de Defesa do Consumidor “A caracteristica 
principal da publicidade enganosa, segundo o CDC, é ser suscetivel de 
induzir a0 erre o consumidor, mesmo através de suas “imissdes”. A 

interpretacao dessa norma deve ser necessariamente ampla, uma vez 
que fe) “erro 
“éa falsa nocdo da realidade, falsa nociio esta patencial formada na 
mente do consumidor por acao da publicidadae. 
A teor do art. 39 do CDC, é de suma importincia ressaltar que em uma 
relagio de consumo, é vedado a0 fornecedor proceder com uma série 

de priticas abusivas que obstacularizam o livre-arbitrio do lado 

hipossuficiente da relacdo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 
pressupde duas das praticas elencadas no artigo, tals como: 
II — recusar atendimento 4s demandas das consumidores, na 

exata miedida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de 
conformidade com os usos e costumes; 

¥ — exigir do consumider vantagem manifestamente excessiva; 
© consumidor, como se observa nos autos, opton pelo cancelamento 
do seguro e a restitui¢io dos valores pagos. A reclamada, apesar de 

ciente da nocividade de tais praticas, nada fez para solucionar o 
problema. Muito pelo contrario, sequer tentou discutir a situagdo e 

encontrar forma menos onerosa de resolver o impasse da relacao de 
consumo. 
3- DA DOSIMETRIA DA FENA 

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicagdo da penalidade, 
deveriio ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes ¢ apravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condi¢des atenuantes, nos termos 

do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a acéo do imfrator ndo 
ter sido fundamental para a consecucdo do fato; ser o infrator primario 
e ter o infrator adotado as providéucias pertinentes para minimizar ou 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

Quanto aS circtnstincias apravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem apravantes: I - ser 
o infrator reincidente; I - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pratica infrativa para obter vantapens indevidas; III - trazer a 

pratica infrativa conseqiténcias danosas 4 sade ou 4 sepuranca do 

consumidor; IV ~ deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lestvo, 
de tomar as providéncias para evitar ou mutigar suas conseqiiéncias; V 
- ter o infrator agido com delo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano   

coletivo ou ter cardter repetitive; VII - ter a pratica infrativa ocorrido 
em detrimento de menor de dezoito ou mator de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou nao; VIL - dissimular-se a matureza ilicita do ato ou atirvidade; IX - 
ser a conduta infrativa praticada aprovettando-se o infrator de grave 
crise econGmica ou da condi¢io cultural, social ou econdmica da vitima, 
ou, anda, por ocasido de. calamidade. 

Para mensurar o guantiin, levamos em comsideracao, além das 

circunstancias atenuantes e agravantes, conforme dispde o artigo 28 
do mesmo decreto, a gravidade da pratica infrativa, a extensdo do 
dano causado aos consumuidores, a vantagem auferda com o ato infrative 
e a condic¢ao econdmica do infrator, respeitades os pardmetros 

estabelecidos no paraprafo tmico do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 
No caso exarado, fica evidenciado que sao aplicadas as agravantes dos 
incisos I, Il, IV e VII referentes ao artigo 26 do Decreto 2.181/97. 

Entretanto, nao é aplcada qualquer afenuante 74 que a reclamada em 
momento nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 
reclamante. 
AO EXPOSTO, variando sancdo de multa entre 200 UFIRCE a 

3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa juridica reclamada 
sanc4o pecunidria no valor de 55.000 (cinqiienta e cinco mil) 
UFIRCES, por infracdo aos arts. 4°, I: 6°, Hl e IV; 37, § 1% 39, TeV 

do CDC. da Lei n® 8.078/90, com fulcro no que dispde o ait. 56, inciso 
I, efc o art.57,9 tuuico do CDC, cfc a stimula n° 01 da JURDECON. 
Informo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unidade Fiscal de 

Referéncia do Ceara) corresponde a RS 2,4690. 

Intime-se a demandada AGF BRASIL SEGUROS S5/A para, nos termos 
do ari. 41 da Lei Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar 
o recolhimenta na prazo de 10 dias na Agéncig 919 — Aldeoia, cfc n° 

906) ou se desejar pferecer Recurso Administrative. 

Determino ainda que, apos o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Executiva 
deste Grgao, munido de comprovante de pagamento com fotocdpia, 
para dar prosseguimento ao processo com a devida baixa no sistema. 
Caso a empresa autuada AGF BRASIL SEGUROS 5/A nao apresente 
recuso da decisdo administrativa, ou ndo apresente o comprovante de 
pagamento da multa aqui aplicada, ficara sujeito as penalidades do 
artigo 29 da let complementa n° 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art. 29. Nao sendo recolhido o valor da multa no prazo de 

trinta dias, sers_o débito inscrito em divida ativa, para 

subseqiiente cobranca executiva. 
Tornando-se definitiva a decisio administrativa, inclua-se o nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamacées Fundamentadas, com 

publicagdo no Didrio da Justiga, cumprindo-se as demats determinacdes 
contidas nos arts. 27, 34 e seouintes da Lei Estadual Complementar 
30/02. 
Tntime-se a infratora desta deciséo administrativa. 
Registre-se. Pubhique-se. Cumpra-se. 

Fortaleza, 12 de novembro de 2009. 

  

  

  

  

Joie Gualberte Feitosa Seares 

Promotor de Justica 

Secretirio-Execurtivo 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
SECRETARIA EXECUTIVA 

DECISAOQ ADMINISTRATIVA 
Processo Admiuistrative n°. 0107-006.154-0 

Reclamlante: JOSE EDSON CAPISTRANO 
Infratores: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
1-— DO RELATORIG 
Tratam os presentes autos de Procedimento Administraiivo instaurado 
por este Orgio ante reclamacao do Sr. José Edson Capistrano, por 
meto de sua procuradora Sra. Ana Sheila Modesto Capistrano, sob a 
alegativa de que contratou um seguro em novembro de 1998, porém, 

alega que por duas vezes a corretora deixou de enviar os beletes para 
pagamentos e mudando de endereco. Razdo pela qual requer o 
cancelamento do sepuro e a restitutgdo dos valores pagos. 

© reclamante reafirmou seu pleito na audiéncia ocomrida em 14.11.2007 
as 09:45 horas (fls. 41). No entanto, a demandada, na citada audiéncia 

recusou-se a atender o pleito autoral, apesar de a consumidora estar 

amparado pelo disposta nos artigos 4°, F, 6°, I e IV; 37, § 1°; 39, Ile 
¥ do Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC). 
A demandada AGF BRASIL SEGUROS, apresentou defesa escrita (fls. 
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29), e, na citada audiéncia, foi dito que foram efetuadas varias consultas, 
perém, nao houve a localizagéo em seu banco de dados de apolice 

contratada no nome do consumidor. 
JA a demandada LLOYD AVS, anexon defesa escrita (fls. 27), afirmando 

que nao lhe cabe responsabtlidade no presente feito, posto que tal 
empresa deu inicio as suas atividades em 01/09/2004, conforme 
documento da Receita Federal (fils. 21)., em virtude de tal fato nfo 

poderia ter efetuado contrate de seenro no ano de 1998. 
A procuradora do consumidor infonmou que entregou a reclamada AGF 
BARSIL SEGUROS 0 certificado de seguro, cujo estipulante ¢ a 
DYNAMIC CLUBE SEGUROS. 

E o Relatério em sintese. 
2 — DO DIREITO 

© Programa Estadual de Protegdo e Defesa do Consumidor — DECON- 

CE, 6rgdo integrante, pelo Estado do Ceard, do Ststemma Nacional de 
Protecfio e Defesa do Consumidor —- SNDC, criado no ambito das 

Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecdo e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigées e¢ 

atuacio administrativa em toda a drea do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsdo nas Consttuicdes Federal e Estadual, Lei 8.078, de i1 de 

Setembro de 1990 ¢ Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

paragrafo nico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 
final assinado: 
O art, 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 

de consumidor “feda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produto ou service come destinatirio final’. © artigo 39 da referida 
lei considera inadmissivel certas priticas, eaumerando um rol taxativo 
que VEDA todo e qualquer procedimento por parte dos fornecedores 
de servigos que ofenda a relagao de consumo e vulnerabilize de forma 

desproporcional o consumidor. Lani sensu, pratica abusiva sao condigdes 
irregulares atentatérias da relagdo em questio, as quais ofendem os 
alicerces da ordem juridica tanto pela logica da ordem publica quanto 
pelos bons costuines. 
Conforme teor do art. 4° do CDC, o qual trata da Politica Nacional de 
Relacdes de Consumo, deverio ser observados e aplicados certas 
principios que servirdo como norteadores das acées dirigidas aso 
consuinidores, tal qual se constata no inciso I, i verbis: 
I — reconhecimento da _vulnerabilidade da _consumidar no 

Inercago de consumo. 

Acerca da considerar¢ao da vulnerabilidade nos esclarece Anténio 

Herman V. Benjamin ao prefaciar o hvro de Paulo Valério Dal Pai 
Moraes: 

“O principio da vulnerabilidade representa a peca fundamental 
no mosaico juridico que denominamos Direita do Censumidor. 

E licito até dizer que a vulnerabilidade é 0 ponto de partida de 

toda a Teoria Geral dessa nova Gisciplina juridica (...) A 

compreensdo do principio, assim, é pressuposte para o carreta 

conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicagio da 

lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o 

consumidor”. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Codigo de 
defesa do consumidar: o principio da vulmerabilidade no 

contrato, ua publicidade, nas demais praticas comerciais. Porto 
Alegre: Sintese, 1999. 
A cousumidor é pessoa idosa, vulnerdivel na relacgio consumerista. Por 

esta razio, segundo o autor Segundo Hélio Zaghatto Gama na sua obra 
Curso de Direito do Consumidor (2004, p. 45), o consumidor é 
vulnerdvel por.ser parte mais fraca nas relagdes de consumo. Por isso 
tem ele direito 4 boa informario sobre produtos e servicos que recebe 
@ quanto aes contratos que assina. Entende-se ainda por vuluerabilidade 
técnica, o fato de o consumidor nio possuir conhecimentos especificos 
sebre os produtos e/ou servicos que esta adquirindo, ficando sujeito acs 
imperatives do mercado, tendo como tmico aparate a confianga na 
boa-fé da outra parte. 

A vulnerabilidade ¢ 0 ponto fundamental do CDC e, na pratica, traduz- 
se na insuficiéncia, na frapilidade de o consumidor se manter imune a 
pratica lesiva sem intervencdo auxiliadora de Grg’ios ou instrumentes 
para sua protecdo. Por se tratar de conceito tao relevante, a 

yulnerabilidade permeia, direta ou indiretamente, todos os aspectos da 

protecao do consumidor, 
O CDC est4 baseado na principio da boa-fé e o fornecedor fica ebrrgado 
a atender A legitima expectativa de seu piiblico, adotando a lealdade e 

a honestidade em suas condutas. Nao obstante, o artigo 6°, que elenca 

o rol dos direitos bdsicos do consumidor, ipsis litteris: 
OI — a4 informacio adequada e clara sobre os diferentes produtes 

e servicos, com especificncio correta de quantidade, 

  

  

  

caracteristicas, compasigip, qualidade e preca, bem como sobre 

as riscos que apresente 
IV -— a protegio contra a publicidade enganosa e abusiva métedos 

comerciais coercitivas ou jdesleais, bem como contra praticas e 
clausulas abusivas ou impostas no fornecimente de produtos ¢ 
servicos; 

Nao obstante o art. 37, § 1.7 informa que: 
Art. 37. E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1.° E enganosa qualquer modalidade de informacio ou 

comunicacao de carater publicitar io, inteira ou parcialmente 
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesma por amissiioa, capaz 
de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

caracteristica, qualidade! quantidade, propriedades, origem, 
preco e quaisquer outros|dados sobre produtos e servicos. 
Segundo Claudia Lima Marques et al (2003, p. 481), na sua obra 
Comentarios ao Cédigo de Defesa do Consumidor “A caracteristica 

principal da publicidade engdnosa, seeundo o CDC, ¢ ser suscetivel de 
induzir ao erro o consumidor, mesmo através de suas “imtssdes”, A 
interpretagio dessa norma deve ser necessariamente ampla, uma vez 
que | o “erro 
* 4 a falsa noedo da realidade, falsa nogdio esta potencial formada na 
mente do consumidor por agéo da publicidade. 
A teor do art. 39 do CDC, é de suma importincia ressaltar que em uma 

relagio de consumo, é vedado ao fornecedor proceder com uma série 
de praticas abusivas que gbstacularizam o livre-arbitrio do lado 
hipossuficiente da relagdo, que no caso é o consumidor. O caso em tela 
pressupde duas das praticas elencadas no artigo, tais como: 
II — recusar atendimenta 4s demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas disponibilidades de estaque, e, ainda, de 

conformidade com os usoés e costumes; 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
O consumidor, como se observa nos autos, optou pelo cancelamento 

do seguro e a restitnigao dos valores pages. A reclamada, apesar de 
ciente da nocividade de tais praticas, nada fez para solucionar o 
problema, Muito pelo contrario, sequer tentou discutir a sifuacao e 
encontrar forma menos onerosa de resolver o impasse da relacfio de 
consumo. | 
3-DA DOSIMETRIA DA PENA 

De acordo com o Decreto n¥ 2.181/97, para a aplicagaio da penalidade, 
deverado ser considerados 95 sepuintes aspectos: as circunstdncias 
atenuantes ¢ agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele decreto. Dentre as condigdes atenuantes, nos termas 
do Art. 25 deste mesmo decreto, enumera-se: a aco do infrator nao 
ter sido fundamental para a consecucdo do fato; ser o infrator primario 

e ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo: 
Quanto as circunstancias jagravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispde, no seu att] 26, que se constituem agravantes: I - ser 

o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pritica infrativa para obter vantagens indevidas; ILI - trazer a 
pratica infrativa conseqiiéncias danosas 4 satide ou A seguranga do 

consumidor; IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, 

de tomar as providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias,; V 
- ter o infrator agide com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano 
coletive ou ter cariter repeutivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido 
em detrimento de menor de|dezoito ou maior de sessenta anos ou de 
pessoas portadoras de deficiéneia fisica, mental ou sensorial, interditadas 
ou nao; VII - dissimutar-se ly natureza ilicita do ato ou atividade: IX - 
ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 
erise econémica ou da condidao cultural, social ou econémica da vitima, 
ou, ainda, por ocasifio de calamidade. 

Para mensurar 0 quantunl, levamos em consideracdo, além das 
circunstancias atenuantes elagravautes, conforme dispde o artigo 28 
do mesmo decreto, a pravidade da pratica infrativa, a extensio do 
dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo 

ea condigéio econdmica do infrator, respeitados os parametros 

estabelecidos no paragrafo inico do art. $7 da Lei no 8.078, de 1990. 
No caso exarado, fica evidenciado que s&o aplicadas as agravantes dos 
incisos I, I, IV e VII referentes ac artigo 26 do Decreto 2.181/97. 
Entretante, nao é aplicada qualquer atenuante ja que a reclamada em 
momento nenhum se mostrou solicita em atender os apelos da 

reclamaute. 
AO EXPOSTO, variando 4 sancdo de multa eatre 200 UFIRCE a 
3.000.000 de UFIRCE, decido cominar a pessoa juridica reclamada 

sancdo pecunidria no valor de 56.000 (cinqgiienta e seis mil) 
UFIRCES, por infracfo aos|arts, 4°, I; 6°, IE e IV, 37, § 1°, 39, De V 
do CDC. da Lei n° 8.078/90| com fulcro no que dispéde o art. 56, mciso 

L e/e o art.57,§ tmico do GDC, cfc a simula n° 01 da JURDECON. 
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Taoformo ainda, que o valor atual da UFIRCE (Unitdade Fiscal de 

Referéncia do Ceari) corresponde a RS 2,4690. 
Intime-se a demandada AGF BRASIL SEGUROS S/A para, nos termos 
do art. 41 da Lei Complementar n° 30, de 26 de julho de 2002, efetuar 

o recoihimento no prazo de 10 dias na Agéneia 919 — Aldeota, cfc n° 

806) ou se desejar oferecer Recurso Administrative. 

Determina amda que, apés o pagamento da respectiva multa 
administrativa, o autuado, deve encaminhar-se a Secretaria Executiva 

deste 6rgio, munido de comprovante de pagamenio com fotocopia, 
para dar prossepuimento ao processo com a devida batxa no sistema. 
Caso a empresa autuada AGF BRASIL SEGUROS $/A nao apresente 
recuso da decisio admuustrativa, ou io apresente o comprovante de 
pagamenio da mulia aqui aplicada, ficara sujeito as penalidades do 

attigo 29 da lei complementa n° 30 de 26.07.2002 (D.O 02.08.02). 
Art, 29, Nao sendo recolhida 9 valor da multa no prazo de 
trinta dias. sera_o débito inscrito em _divida ativa, para 

subseqilente cobranca executiva. 

Tornando-se definitiva a decisio administrativa, inclua-se o nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamagées Fundamentadas, com 

publicacio no Diario da Justica, cumprindo-se as demais determinagGes 
coutidas nos arts. 27, 34 @ seguinies da Lei Estadual Complementar 
30/07. 

Intime-se a infratora desta decisdo admuinistrativa. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Fortaleza, 13 de novembro de 2009. 

  

  

  

  

Jedo Guatberto Feitosa Soares 

Promoter de Justica 
Secretairio-Executive - 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMOTORIA 
Rua Barao de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 
Pagina na Internet? www.decon.ce.gov.br 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrative FA n°. 0108-011.340-3 

Reclamante: JAIR JOSE GUIMARAES BARRETO 

Infratares: BANCO BMG SA 

1— DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento de reclamacaio formulada por JAIR 
JOSE GUIMARAES BARRETO contra o BANCO BMG 8/A ambos 
qualificados (fl. 02) no presente caderno processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da instituicio bancdria em 
questiio pelo fato desta negar-se a emitir plamilha contendo a evolugao 
do débito para a tomada de providércias. Alegou ser titular de contrato 
de empréstimo com desconto na folha do INSS junto da reclamada e 

que recentemente aderiu a novo empréstime no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais). Depois de algum tempo, constatou que o capital 
referente ao contrato nao havia sido liberado, tampouco o bance deu 
posicionamento sobre a impossibilidade da liberagao daquele. Desta 
feita, compareceu a este 6rgfiio de Protecdo e Defesa requerendo a 
imediata solucdo para o seu problema, a saber: o cancelamento imediato 
e integral do contrato anteriormente celebrado”, 
Notificada regularmeute, a reclamada apresentou as informacées que 

considerou teis (fl. 17), declarando que o consumidor possui 2 (dois) 
contratos de financiamento:177026978 e 177026951 e que o 

refinanciamento destes deu origem ao 3° contrato, de n° 189028869. 
Relatou que tal contrato tinha como objeto o valor de RS 2.962,96 
(dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) 
a ser pago em 60 parcelas de R$ 100(cem reais), de maneira que todas 

as deduces o valor de R$ 53,30 (cinqitenta e dois reais e trinta centavos) 

foi liberade para o reclamante através de Ordem de Pagamento pelo 
Banco Ita. Afirmou que como a ordem de pagamento no fora recebida 
em tempo habil, foi devolvida para a reclamada. Por fim, esclareceu 

que o consumidor passaria a softer descontos de RS 100 (cem reais) 
em virtude das novas normas do INSS. 

Na audiéneia realizada no dia 22.10.2008, comparecem as partes 
reclamante e reclamada. A parte reclamante esclareceu alguns pontos 
da reclamacao imicial, de maneia que: afirmon ter feito um emprésiimo 

de R$ 3.484,14 junte ao banco com o prepésito de refinanciar um 

contrato anterior, sabendo que receberia um valor de RS 600,00 apds 
a liquidagao do contrato antenor, devendo, portanto,pagar 60 parcelas 
de R$ 118,53 a partir de novemmbro/2008. Contudo, em razado de nao   

ter recebido valor aleum, os descantos ocorreram desde outubro/2008 
e apés entrar em contato com a reclamada, esta lhe passou a informagao 

de que somente seria repassado o valor de R$ 53,20 ao invés dos R$ 

600,00 pretendidos. A parte reclamada, através do seu representante, 

solicitou remarcagdéo da audiéncia para prestar as informagGes acerca 
dos contratos e junta-los num prazo maximo de 10 (dez) dias. Diante 
disso, o Setor de Conciliagao achou interessante atender o pedido com 
vistas 4 composicaio amigdvel do pleito. 
Na audiéncia designada para o dia 05.02.2009, a parte reclamante 
compareceu a audiéncia e reafirmou os termos da exordial. A parte 
reclamada, por outro lado, apresentou defesa escrita e¢ prestou os 
esclarecimentos sobre a origem dos débitos do consumudor, entretanto, 
nao apresentou os contratos assinados pelo consumidor. O conciliador, 
Dr. Emanuel José Matias Guerra, achou cabivel a realizacac de nova 

audiéncia para uma andlise detalhada sobre a documentagao restante. 
Em nova audiéncia realizada no dia 24.03.2009, a parte reclamante 
novamente compareceu. A parte reclamada apresentou cdépias dos 

contrates de n, ° 189028869 (orundo dos contratos de n° 177026801 

en. ° 177026951) de n. ° 177026963 (ormndo do contrate de n. ° 
174967168) e de n. ? 177026900 (oriundo do contrato de n. * 
174966772) bem como as respectivas planilhas de evolugao do deébito. 
Ao final, reiterou a matéria apresentada emi sede de defesa escrita. A 
parte reclamante, nesse momento, declinon sua insatisfagdo declarou 

se sentir lesada pela atuacao da reclamada. Sob tal contexto, as partes 

nao firmaram acordo. 
E o relatério em sintese. 
Tl —- DO DIREITO 

© Programa Estadual de Protegio e Defesa do Consumidor - DECON 
firmou o entendimento de que no ato da contratacdo de todo e qualquer 
servico relacionados a contratos de crédito, devem ser asseguradas 

garantias ao consumidor, haja vista que muitos sao os riscos que ele 
assume nesse tipo de nepociacdo. Em virtude disso, maxima seguranca 

deve ser a prioridade ao regular esse tipo de servigo, dado que a 
confiabilidade de sua frui¢ao muitas vezes é¢ duvidosa, mduzindo o 
consumidor a erro e distorcendo as relagdes de consumo. O consumidor 

é 0 lado hipossuficiente na telagao de consumo, sendo principio bastlar 
da legislacio consumerista. Depreende-se dos autos sérias violacées ao 

Cédigo de Defesa do Consumidor, conforme restara demonstrado. E 
principio basilar do microssistema consumerista, segundo o disposto 
no artigo 4°, mciso I, que versa sobre a Politica Nacional de Relagdes 

de Consumo: 
Art. 4°(...): 
I —reconhecimento da vulnerabiltdade do consumidor no mercado de 
consumo. 
Entende-se que o artigo 6°, incisos III e VI revelam-se como 
pressupostas de validade os quais conferem sepuranca Juridica a 
contratagdo dos servic¢os aqui questionados, i verbis: 

Art. 6°. $30 direitos basicos do consumidor: 
Til - a informacéo adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
servipos, com especificacdo correta de quantidade, caracteristicas, 

composicao, qualidade e prego, bem como sobre os riscos que 

apresentem; 

VI —a efetiva prevencio e reparacio de danos patrimoniais e morais, 
individuals, coletives ¢ difusos. 
Tipifica a hipotese prevista no artigo 14 do CDC, o qual se adianta 
prontamente: 
Art. 14. O fornecedor de servicos responde, independentemente da 
existéncia de culpa, pela reparaciio dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos 4 prestacgio dos servicos, bem como por 
informacées msuficientes ou madequadas sobre sua frui¢ao e riscos. 
Interpretando a Lei 8.078/90, percebe-se que existe entendimento 

reiterado entre legisladores e também de doutrinadores no sentido de 
que as normas esculpidas no Capitulo V - DAS PRATICAS 
COMERCIAIS do CDC trazem em seu bojo sucessivas medidas protetivas 
que visam um perfeito equilibrio nas relagdes de consumo, ao passo que 

permite © consumidor fazer valer seus interesses e pretensdes quando 
julgar necessario. Prova disso é a interpretagdo literal que 4 feita 

quando se analisa a inteligéncia do artigo 39, o qual enumera as intimeras 
atitudes comerciais que sio vedadas em toda e qualquer relagdo de 
cousumo, © artigo em destaque traz a tona o conceito de pratica 
abusiva, sendo aquela que de modo direito e sentido vertical, afeta o 
bem-estar do consumidor de maneira frontal. Entende-se que estas 
nem sempre se mostram como atividade enganosa ja que em 
determinadas ocasiGes nao ferem o requisito de veracidade intrinseco 

numa relagdo de consumo. Consequentemente, essas ocasides carreiam 

altas doses de moralidade econdmica e opressio para o lado 
hipossuficiente da relagdo de consumo. 

Nesse sentido, observa-se que a reclamada agiu de forma errénea, 

*
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incorrendo nas seguintes priticas abusivas do artigo 39 do mesma 
diploma: 
II — recusar atendimento as demandas dos consumidores, na exata 

medida de suas disponibilidade de estoque, e, ainda, de conformidade 
coin O05 USOS e costumes; 

Importante tecer consideracées sobre o caso sub oculi. Diante da 
andlise aprofiindada dos autos, verificou-se 0 dano causado a fragilidade 
econdémica do consumidor bem como o desrespeito A legislacdo 

consumerista no tocante A falta de informagao no ato do 
refinanciamento dos contratos. Isso porque a reclamada visivelmente 
nio estenden ao consumidor o beneficio da informacdéo em momento 
habil acerea do capital disponivel apés a geracdo dos contratos de 
refinanciamento. Pelo contririo, observou-se que os representantes 
da instituicéo financeira protelaram ao maximo a entrega da 
documentaciio que comprovasse o teor de suas alegacdes acerca do 
débito do consumidor. Ainda que nfo tendo agido conscientemente, o 
fomecedor de servicos deve primar pela mixima seguranca e eficiéncia 

na fruigao do servico prestado tendo em vista a natureza relevante do 

servico de crédito disponibilizado. Cabe ressaltar que o legislador 
ordinario primou pela responsabilidade objetiva, no caso, sendo aquela 
pela qual nfo existe a necessidade de comprovagao de culpa, afastando- 
se dos lastros do direito civil. Nao obstante, este drgdo de Protecio e 

Defesa zela pela observancia dos principios esculpidos na Lei 8.079/ 
90, a exemplo daquele que recanhece a vulnerabilidade do consumidor 
e o que prima pela responsabilidade do fommecedor, Apesar de eventual 
sangao a ser aplicada, a instituicfo financeira manteve postura esquiva 
e indiferente no tocante a sua responsabilidade de arcar com os prejuizos 
softidos pelo consumidor e repara-los 4 medida de sua possibilidade. 
Deve, portanto, ser sancionada, para que eventuais meidentes como 
esse nado ocorram novamente. 
No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamacaio foi classificada como 
fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprevado que o 
pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor ndo atendeu suas 
expectativas de resolucio conciliatéria. Infringiu, portanto o Cédigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 4°, L 6°, II, VI, 14, 39, If. 

I — DA DECISAO 
De acordo com o Decreto n.° 2.181/97, para a aplicagao da penalidade, 
deverfo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstdncias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condic¢des atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a ac¢do do infrator nao ter sido fundamental 
para a consecugdo do fate; ser o infrator primaria e ter o infrator 
adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, nao existe circunstincias atenuantes a favor da 

reclamada. 
Quanto as circunstincias apravantes, nos termos o Decreto em 
referéucia dispGe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

A pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a pratica 
infrativa conseqiiéncias danosas 4 satide ou a seguranca do consumidor; 
JV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias; V - ter o mfrator 
apido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano colelivo ou ter 
carater repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em deirimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou nao; VII - 
dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade, DX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econémica 
ou da condi¢ao cultural, social ov econdémica da vitima, ou, ainda, por 

ocasiao de calanudade, 
Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos I, TV 

e VII, primeiramente por ja ser reincidente; em segundo por ter tido 
conhecimento do ato lesivo e ter deixcu de tomar as providéncias para 
evitar ou mesmo, mitigar o ocorido; e por fim, ter a pratica infrativa 

ocottido em detrimento de maior de sessenta anos. 
A multa arbitrada inicialmente foi a de 200 (duzentos) UFIRCES, 

porém foram levadas emi consideragio as agravantes supra. 

ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidas na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamacdo para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 

de sancio pecunidria no valor de 600 (seiscentos) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A QUAL deverd ser convertida em reais e depositada na conta corrente 
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ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente ao FDID, Fundo 

de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 
Administrative no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 

é RS 2,4690, 
Cumpram-se os expedientes necessarics. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 09 de novembro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
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— CE. Tels: (085} 3452-4512. 
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DECISAO ADMINISTRATIVA 
Processo Adininistrative FA n°. 0108-014.123-0 

Reclamante: CELIO MATIAS LOBO 
Infratores: BV FINANCEIRA — DEPARTAMENTO JURIDICO 
I~ DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento de reclamagio formulada por CELIO 
MATIAS LOBO contra a BV FINANCEIRA, ambos qualificados (£1. 
02) no presente caderno prpcessual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da previdéncia privada 
em questio pelo fato desta negar-se a restituir os valores referentes a0 
tempo em que contribuin para o seguro. Alegou ser titutlar de contrato 
de financiamento junto a re¢lamada e que apds tentar receber o boleto 
referente ao més de setembro/2008, comegou a receber cobrangas 

relacionadas a fatura que julpava ter sido pago. Depois, constatou que 
a fatura que lhe foi entrepué era de outra pessoa, para logo entrar em 
contato com a reclamada objetivando a resolugdo do problema porém 
nao losrou éxito. Itresignado com a negativa da reclamada, se viu 
obrigado a pagar o débito pata a liberagao de seu nome dos cadastros do 
SPC e SERASA. Requer, portanto, a imediata sclugdo para o seu 

problema, a saber: a devolugiio do valor page de forma indevida, com 

fulero no paragrafo unico do artigo 42”. 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou as informacdes que 
julgou Uteis e apresentou peldido de desculpas (£1. 17). 
A audiéncia realizada no dia 09.02.2009 nao pdde ser realizada em 
virtude da auséncia da parte feclamante, se fazendo presente a reclamada 
nessa data, conforme certidio anexada aos autos (fl. 29). Em momento 
oportuno, o reclamante justificou sua auséncia e foi concedida nova 
chance para a composi¢aio igavel entre as partes. 
Na audiéncia designada para o dia 29.05.2008, a parte reclamante 
comparecet a audiéncia e reafirmou os termos da exordial, A parte 
reclamada, por ontro lado, esta reiterou o pedido de desculpas contida 
na CIP e comprometeu-se| a trazer uma resposta definitiva para o 
autor em momento posterior. Diante disso, o Setor de Conciliagiio 

achou interessante agendar Inova audiéncia. 
Em nova audiéneia realizada no dia 15.04.2009, a parte reclamante 
novamente compareceu. A parte reclamada se manifestou no sentido 
de ainda nao ter concluido a analise do presente caso, nfo sendo 
apresentado nenhuma proppsta de acordo. 
E o relatério em sintese. 
II - DO DIREITO 
O Programa Estadual de Protecao e Defesa do Consumidor - DECON 
firmou o entendimento de que no ato da contratagao de todo e qualquer 
servico relacionados a coutratos de crédito, devem ser asseguradas 
parantias ao consumidor, haja vista que muitos sdo os riscos que ele 
assume nesse tipo de uesociacdo. Em virtude disso, maxima seguranga 
deve ser a prioridade ao repular esse tipo de servigo, dade que a 
confiabilidade de sua frui¢ao muitas vezes é duvidosa, induzindo o 

consumidor a erro e distorcendo as relagdes de consumo. O consumidor 
é 0 lado hipossuficiente na telacio de consumo, sendo principio bastlar 
da legislagao consumerista. Depreende-se dos autos sérias violagdes ao 
Cédigo de Defesa do Consumidor, conforme sestara demonstrado. E 
principio basilar de microssistema consumerista, segundo o disposto 
no artigo 4°, inciso I, que versa sobre a Politica Nacional de RelagSes 
de Consumo: 
Art. 4%...): 
I — reconhecimento da vulrerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo. 
Entende-se que 0 artigo|6°, incisos III e VI revelam-se como 

pressupostos de validade jos quais conferem seguranga juridica a 
contratacao dos servicos aqui questionados, in verbis: 
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Art. 6°, Sio direitos basicos do consumidor: 
III — a mformacao adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
Servicos, com especificacéo correta de quantidade, caracteristicas, 

composicao, qualidade e prego, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 

VI —a efetiva prevengio ¢ reparacdo de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difisos. 
Interpretando a Lei 8.078/90, percebe-se que existe entendimento 

reiterado entre legisladores e também de doutrinadores no sentido de 
que as normas esculpidas no Capitulo V — DAS PRATICAS 
COMERCIAIS do CDC trazem em sett bojo sucessivas medidas protetivas 
que visam um perfeito equilibrio nas relagdes de consunto, a0 passo que 
permite o consumidor fazer valer seus interesses e pretens6es quando 
julgar necessario. Prova disso é a interpretagdo literal que é feita 
quando se analisa a inteligéncia do artigo 39, 0 qual enumera as intimeras 
atitudes comerciais que so vedadas em toda e qualquer relagdo de 
consumo. O artigo em destaque traz A toma o conceilo de. pratica 
abusiva, sendo aquela que de modo direito e sentido vertical, afeta o 
bem-estar do consumidor de maneira frontal. Entende-se que estas 
nem sempre se mosiram como atividade enganosa j4 que em 
determinadas ocasides nao ferem o requisito de veracidade imtrinseco 
numa relacio de consumo. Consequentemente, essas ocasides carretam 

altas doses de moralidade econdmica e opressic para o lado 
hipossuficiente da relagdo de consume. 
Nesse sentido, observa-se que a reclamada agin de forma errdnea, 
incorrendo nas seguintes praticas abusivas do artigo 39 do mesmo 
diploma: 
II — recusar atendimento 4s demandas dos consumidores, na exata 

medida de suas disponibilidade de estoque, e, ainda, de conformidade 
com os usos € costumes; 
V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
Nae obstante, o paragrafo Unico do artigo 42 também vem 4 tona, 
pois a reclamada procedeu com a cobrang¢a indevida, tampouco se 
importou com o prejuizo do consumidor ao persistir com tal afitude, 

ipsis litterts: ; 
Pariprafo inico. O consumider cobrado em quantia indevida tem diretto 
4 repeti¢io do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de correcio monetaria e juros legais, salvo hipdtese 
de engano justificavel. 
Importante tecer consideragSes sobre o caso sub oculi. Diante da 
analise aprofundada dos autos, verificou-se 0 dano causado a fragilidade 
econdmica do consumidor bem como o desrespeito 4 legisiagio 
cousumerista. Isso porque a reclamada visivelmente cabrou o consumudor 
de forma indevida, tampouce tomando a devida cautela e seguranca 10 
ato do envio da cobran¢a. Pelo contrario, observou-se que o boleto 
enviado era no nome de outro cliente, revelando uma total 

desorganizagdo quanto ao cadastro especifico de cada titular de crédito. 
Ainda que nfo tendo agido couscientemente, o fornecedor de servicos 
deve primar pela mixima seguranga e eficiéncia na fruigdo do servicso 
prestado tendo em vista a natureza relevante do servico prestado. 
Cabe ressaltar que o legislador ordindrio primou pela responsabilidade 
objetiva, no caso, sendo aquela pela qual nao existe a necessidade de 
comprovagio de culpa, afastando-se dos lastros do direito civil. Nao 
obstante, este Grgao de Protecao e Defesa zela pela observancia dos 

principios esculpidos na Lei 8.079/90, a exemplo daquele que reconhece 
a vulnerabilidade.do consumidor e o que prima pela responsabilidade do 
fornecedor. Apesar de eventual sancdo a ser aplicada, a imstituicdo 
financeira manteve postura esquiva e indiferente no tocante a sua 
responsabilidade de arcar com os prejuizos sofmdos pelo consumidor e 
Tepara-los 4 medida de sua possibilidade. Deve, portanto, ser sancionada, 
para que eventuais incidentes como esse nao ocorram novamente. 

No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamagdo foi classificada come 
fandamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado que o 
pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nado atendeu suas 

expectativas de resolucdo conciliaténa. Infringiu, portanto o Cédigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 4°, L, 6°, IIT, VI, 39, 0, Ve 

42, pardgrafo unico. 
TI —- DA DECISAO 
De acordo com o Decreto n° 2.181/97, paya a aplicacao da penalidade, 

deveriio ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24-daquele Decreto. 
Dentre as condi¢des atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a agdo do infrator néo ter sido fundamental 
para a consecucao do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéneias para minimizar ou de imediato reparar 05 
efeitos do ato lesive.   

No caso analisado, née existem circunstancias atenuantes a favor da 

reclamada. 
Quanto as circunstéucias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispGe, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
a pratica imfrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer 4 pratica 
infrativa conseqiiéncias danosas 4 salide ou 4 sepuranca do consumudor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesrvo, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pritica infrativa dano coletive ou ter 
carter repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadcras 
de deficigncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou nfo; VIIE - 
dissimular-se 4 natureza ilicita do ato ou atividade; LX - ser a conduta 

infiativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econémica 
ou da condic¢do cultural, social ou erondémica da vitima, ou, ainda, por 

ocasiao de calamidade, 
Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos IV e 
VIL, pois teve conhecimento do ato lesivo e derxou de tomar as 
providéncias para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido e por tera 
pratica infrativa ocorride em detrimento de mator de sessenta anos. 
A multa arbitrada inicialmente fol a de 400 (quatrocentos) UFIRCES, 

porém foram levadas em consideracio as agravantes supra. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando come norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamacio para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sanugia pecuniaria no valor de 800 (citocentos) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A_QUAL devera ser convertida em reais e depositada na conta corrente 
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ALDEOTA - OPERACAO 006 — conta pertencente aco FDID, Fundo 
de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 
Administrative no prazo legal. Ressalte-se que valor afual da UFIRCE 
é R$ 2,4690. 
Cumpram-se os expedientes necessarios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 05 de novembro de 2009- 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
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Rua Bardo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 

Pagina na Internet: www.decon.ce.gov_br 
DECISAGO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativa FA n° 0168-014,721-0. 

Reclamante: JOSE DELIDIO PEREIRA JUNIOR 
Infratores: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTAO DE CREDITO 
I~ DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento e reclamagdo formulada, por JOSE 

DELIDIO PEREIRA JUNIOR contra a PANAMERICANO 

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO, ambos qualtficados 

(fl. 02), no presente caderno processual. 

Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da administradora de 
cartio de crédito em questio pelo fato desta negar-se a cancelar as. 

cobrangas cousideradas mdevidas. Alegou que apos efetuar saques no 
cartio de crédito Visa n° 4934 xxxx XXXX XKKX 982, foi surpreendido 
com uma notificacio do Serasa com débite de Cartiio Master, do qual 

nuuca teve conhecimento, Tentou resolver de forma menos onerosa 

com a reclamada e obter os esclarecimentos pertinentes, porém nao 
logrou éxito. Desta feita, compareceu a este drgio de Protegido ¢ 

Defesa do Consumidor requerendo a imediata solucdo para o seu 
problema, a saber: o cancelamento das cobrancas, o estorno do valores 
pago de forma indevida e a retirada do seu nome dos cadastros do 
SERASA”. 

Notificada regularmente, a reclamada PANAMERICANO nao 
contestou o feito, 
Na audiéncia designada para o dia 09.02.2009, a parte reclamante 

compareceu e reiterou os termos da exordial. A parte reclamada, por 
meio do seu representante, solicitou prazo de S(cinco) dias para 
apresentar defesa escrita e declarou que conforme andalise o cartdo 
Master Card foi enviado através do bom relacionamento que o 
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consumidor tem com a fornecedora de crédito. Também afirmou que 
consta no histérico do cliente o contato feito com a central de 
atendimento, para efetuar saques, tendo ainda a simulagio do saque e 
efetivacio de dois valores, sendo um no cartio Visa e outro so Master. 

Nesse momento, o consumidor afinnou que realmente efetuou os saques 
e assinou a documentagdo respectiva, porém tal procedimento foi 
tealizado unicamente com o cartiéo Visa. A conciltadora registrou e 
incluiu no termo de audiéncia que a reclamada nado havia apresentada 
defesa escrita e nem comprovante de saque realizado pelo consumidor 
Diante disso, o Setor de Conciliagio entendeu por bem remarcar a 
audiéncia de conciliagdo para data posterior. 
Em nova audiéncia realizada no dia 26.03.2009, novamente 

compareceram as partes reclamante e reclamada. Dada a palavra para 
a parte reclamada, esta se manifestou nos sepuintes termos: reiterou a 
alegacdo da audiéncta anterior, informou que nao foi lecalizado o 
comprovante solicitade e por fim, nfo apresenton proposta de acordo. 
Ao longo do processo administrative, constatou-se que a reclamada 
nao atendeu as expectativas do consumidor. 
E o relatério em sintese. 
I - DO DIREITO 
O Programa Estadual de Protecio e Defesa do Consumidor - DECON 
firmou o entendimento de que uo ato da contratago de todo e qualquer 
servico referente a cartio de crédito, devem ser asseguradas garantias 

ao consumidor, haja vista que mites sio os riscos que ele assume messe 
tipo de negociacdo. Em virtude disso, maxima seguranca deve ser a 
prioridade ao regular esse tipo de servigo, dado que a confiabilidade de 
sua frui¢ao muitas vezes € duvidosa, induzindo o consumidor a erro e 

distorcendo as relacdes de consumo. O consumidor é o lado 

hipossuficiente na relagdo de consumo, sendo principio basilar da 

legislagéo consumerista. Depreende-se dos" autos sérias viclacdes ao 
Cédigo de Defesa do Consumidor, conforme restaraé demonstrado, E 
principio basilar do microssistema consumerista, seguodo o disposto 
no artigo 4°, inciso I, que versa sobre a Politica Nacional de Relagdes 
de Consumo: 
Art. 4°%(...): 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
cousumo. 
Entende-se que o artigo 6°, incisos Til e VI revelam os pressupostos de 
validade que conferem seouranca juridica a contratagao dos servigos 
aqui questionados, in verbis: 
Art. 6°. Sao direitos basicos do consumidor: 
TI — a informacfo adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
servicos, com especificagio correta de quantidade, caracteristicas, 

composic¢ao, qualidade e prego, bem como sobre os riscos que 
apresentem:, 

VI — a efetiva prevengao e reparagdo de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difisos, 

Adiante, também é perceptivel que o service mantido pela fornecedora 
nao ofereceu qualquer seguranga em momento mais desejavel, 
configurando também a hipétese de servica defeituaso do CDC, ipsis 
litteris: 
Art. 14. O fornecedor de servigos responde, independentemente 
da existéncia de culpa, pela reparacio dos danas causados aos 

consumidores por defeitos relatives a prestagfio dos servicos, bem 

como por informacées insuficientes ou inadequadas sobre sua frui¢do e 
riscos.{grifou-se) 

No presente caso, megdvel foi o dano material causado ao consumidor, 
em 2(dois} aspectos: o primeiro diz respeito ao nao-repasse da 
informagao pertinente a existéncia do cartéo Master, configurando 
falta de informacdo adequada e clara; o segundo refere-se ao momento 
posterior, no qual uma parte do crédito referente ao saque realizado 
pelo consumidor no valor de RS 7.000,00 (sete mul reais), foi retirado 
de um cartio totalmente allio 4 realidade fatica do consumidor. Tal 
atitade foi notoriamente falha, tendo em vista o fato do consumidor 

jamais ter cogitado solicitar receber ou mesmo fazer uso de vm limite 
de crédito que julgava nem existir. Assim, restou caracterizando a 
hipotese de servico defeituoso e por isso mesmo, a conduta da 

fornecedora deve ser reprovada. Ao longo do processo administrative, 
a fomecedora de servicos de crédito no tentou em momento aleum 
resolver a situagde de maneira menos onerosa. Figura a reclamada 
como empresa que assumin postura esquiva € indiferente no tocante a 

sua responsabilidade de oferecer o servi¢o com seguranca e cautela 
necessaria, contexto obrigacional que se espera de qualquer consumidor 
no ato da contratacéo do servico de crédito adquirido. De seu mister 

reiterar que quando o artigo 14 ressalta “independente da existéncia 
de culpa”, constata-se que o CDC adota a responsabilidade objetiva; 

ou séja, nao existe relevincia do gran de. culpa do fornecedor. Ao fazer 
um estudo sobre a teoria da responsabilidade civil, concluimos que sua   

funcdo é eminentemente reparadora ou indenizatéria, parantindo ao 
direito lesado 4 seguranga ao passo que serve como sancao civil, esta 

foi a concepcdo de maximal responsabilidade concebida pelos juristas. 
Das provas materiais colacionadas acs autos bem como dos atos 

processuais, restou visivella pratica infrativa contra as relagdes de 
consumo ¢ por isso, a san¢4o a ser aplicada deve ser mensurada. 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamacao foi classificada como 
FUNDAMENTADA NAQ ATENDIDA. Sendo assim, restou 

comprovado que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor 
ndo atendeu snas expectativas de resolugdo concihatéria. Infringiu, 
portanto o Cédigo de Defesa do Consumidor em seus arts. 4°, I, 6°, ID, 

Vie 14. 
II —- DA DECISAO 
De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicagdo da penalidade, 
deverio ser considerados 05 seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e apravantes, e os antecedentes do infrator, nos termos do 
at. 24 daquele Decreto. 

Dentre as condicdes atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 
Decreto, enumeram-se: a acdéo do infrator nado ter sido fundamental 

para a consecucao do fatol ser o infrator primdrio e ter o infrator 
adotado as proyidéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No presente caso, nao existem circunstincias atenuantes a favor da 

ora reclamada. 
Quanto as circunstancias|agravantes, nos termos o Decreto em 
referéneia disp6e, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 

o infrator reincidente: II - ter o inffator, comprovadamente, cometido 
4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; IM - trazer a pratica 

infrativa conseqliéncias danosas 4 sade ou a seguranca do consumidor, 
IV - detxar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou mutigar suas conseqiiéncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletivo ou ter 
cardter repetitive; VII - ter a pritica infrativa ccorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncta fisica, mental ou sensorial, interditadas ou ndo; VIL - 
dissimular-se A natureza ielta do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econdmica 
ou da condigao cultural, social ou econémica da vitima, ou, ainda, por 

ocasiiio de calamidade. 
Assim, aplica-se a reclamada as agravantes previstas nos incisos I] e IV; 
primeiramente por ji serem reincidentes; e em segundo lugar por ter 
tido conhecimento do ato lesivo e terem deixado de tomar as 
providéncias para evitar ou| mesmo, mitigar o ocorrido. 
A moulta arbitrada inicialmente foi a de 400 (quatrocentos) UFIRCES, 
porém foram levadas em eqnsideragio as agravantes supra. 
ANTE O EXPOSTO, com! base nos dispositivos aludidos na Le: n° 
8.078 de 11 de setembro de [1990 e tomando como norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar © quantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamacio para lao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sancio pecunisvia no valor de 800 (aitocentos) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
AQUAL devera ser couvertida em reais e depositada na conta corrente 

No 33.291-§ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 

ALDEOTA — OPERACAO, 006 — conta pertencente ao FDID, Funda 

de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurse 
Administrativa no prazo! legal. Ressalte-se que valor atual da 

UFIRCE é RS 2,4690. 

Cumpram-se os expedientes necessarios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 05 de novembro de 2009. 
ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2 Promotoria de Defesa do Cousnmidor 
DECON/PROCON-CE 
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Rua Bario de Aratanha,|100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 
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1— DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento de reclamagao formulada por 

ELISMAR MAIA DA SILVA contra o BANCO PANAMERICANO S/ 
A, ambos qualificados (fl. 02) no presente cadermo processual. 

Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da institui¢do banciria em 
questio pelo fato desta negar-se a cancelar as cobrangas indevidas que 
advieram em sua fatura de forma estranha. Alegou que apds constatar 

e discriminar as compras nio-reconhecidas em sua fatura de cartdo e 
desenitas na FA n® 0108.014.814-5, entrou em contato com a reclamada 
para obter esclarecimentos acerca da situacao, ocasido em que encontrou 
ébices 4 sua pretensdo. Desta feita, compareceu a este Douta orgio 
requerendo a imediata solugao para o seu problema, a saber? o 
cancelamento das compras ndo-reconhecidas e a retitada dos juros de 

suas parcelas pendentes derivadas do nao-envio das faturas’. 
Notificada regularmente, a reclamada nao contestou o feito. 
A audiéncia realizada no dia 06.02.2009 teve o comparecimento das 
partes reclamante e reclamada_A parte reclamante reiterou o exposta 
na inicial, afirmando ser titular do cartio que da fatura de vencimento 
de 10/09/2008 veio no valor de R$ 730, 36 (setecentos e trimta reais 
e trinta e seis centavos), porém relata que 56 R$ 220,48 (duzentos e 
vinte reais &@ quarenta e oito centavos) e sendo R$ 230,46 (duzentos e 
trinta reais e quarenta e seis centavos) do cartio Panamericano de 1° 
4934 xxx XXXX 1028, o qual desconhece por complete. A parte 
reclamada esclareceu que o cartao supra havia sido enviado, pordin foi 
extraviado e com isso, foi identificado que as compras nao foram 
realizadas pelo consumidor, portanto foram canceladas juntamente 
com os cartées de crédito. O consumudor aceitou o cancelamento, mas 

informou que possuia compras parceladas que desde outubro tenta 
pagar, mas nao tem recebido as faturas, portanto sendo impedido de 
pagar nc préprio banco. Nesse momento, solicitou 4 reclamada a 
retirada dos encargos referentes as parcelas tendo em vista mio ter 
dado causa ao atraso nos pagamentos. Dianfe disso, o Setor de 
Conciliacao achou interessante remarcar a audiéncia para data posterior 
com vistas A composi¢do amigavel do pleito. 
Na audténocia designada para o dia 29.03.2009, a parte reclamante 
compareceu e reafirmou os tenmos da exordial. A parte reclamada, por 
outro lado, compareceu e declarou que nao haveria proposta de retirar 
os juros das parcelas ndo-pagas, em virtude da existéucia de clinsula 
contratual que oferece ao consumidor a possibilidade de efetuar o 
pagamento, a exemplo do fax e internet, Ademais, informou que o 
cartio encontra-se com 165 (cento e sessenta e cinco) dias de atraso 

@ apresentou proposta para quitacao do débita: papamento 4 vista com 
direito a 35% de desconto, num valor de RS 1.509,00 (mil quinhentos 
é nove reais) ou em 6 parcelas RS 330,00 (trezentos e trinta reais) ou, 
ainda, em 12 parcelas de RS 194,00 (cento e noventa e quatro reais), 

de maneira que tais propostas sdo validas até o dia trés de abn de 2009. 
Apés a apresentacdo de propostas, o consumidor se manifestou no 
sentido de uo aceita-las dado que nao den causa a flvéncia dos juros 
embutidos nas parcelas. Assim, as partes nao firmaram acordo. 
E o relatorio em sintese. 
Ii - DO DIREITO 

© Programa Estadual de Protecao e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, érgio integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protegio e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no Ambito das 
Promotorias de Justic¢a de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecao ¢ Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 

atuacio administrativa em toda a area do estado do Ceara, conferidas 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsio nas Constituigdes Federal ¢ Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

paragrafo tinico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 7181/97, DECIDE, por sev representante legal ao 

final assinado: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8.078, de Ll de setembro de 1990, qualifica 

de consumidor “toda pessoa fisica ou juridica que adquire ow utiliza 
preduto ow service como destinatdria final’. O artigo 39, em seus 

incisos I] e V da referida lei foca dois (dois) aspectos referentes 4 

matéria de suma importancia na esfera cousumerista: o ato de recusar 

atendimento as solicitagdes dos consumidores e a exipéncia de vantagem 
taanifestamente excessiva enquanto praticas notoriainente consideradas 

abustvas pelo legislador ordinario. O artigo em destaque traz 4 tona o 

conceito de pratica abusiva, sendo aquela que de modo direito e sentido 
vertical, afeta o bem-estar do consumidor de maneira frontal. Entende- 

se que estas nem Sempre se mostram como atividade enganosa ja que 
em determinadas ocasiées nico ferem o requisito de veracidade intrinseco 
numa relacdo de consumo, porém relativizam a autonomia da vontade 
da parte contratante. Conseqiientemente, essas ocasiées carreiam altas   

doses de moralidade econémica e opressio para o lado hipossuficiente 
da relacio de consumo. 
Interpretando a Lei 8.078/90, constata-se que existe entendimento 
reiterado entre iegisladores e¢ também de doutrinadores no sentido de 
que as normas esculpidas no Capitulo V —- DAS PRATICAS 
COMERCIAIS do CDC trazem em seu bojo sucessivas medidas protetivas 
que visam um perfeito equilibrio nas relagSes de consumo, ao passo que 
permite o consumidor fazer valer seus interesses e pretensGes quando 
julgar necessdrio. Prova disso é a interpretacdo literal que é feita 

quando se analisa a inteligéncia do artigo 39, o qual emumera as intimeras 
atitudes comerciais que sao vedadas em toda e qualquer relacac de 
consumo. 
Nesse sentido, observa-se que a reclamadsa agiu de forma errénea, 
incorrendo nas seguintes praticas abusivas do artiga 39 do mesmo 

diploma: 
Il — recusar atendimento 45 demandas dos consumidores, na exala 
medida de suas disponibilidade de estoque, e, ainda, de conformidade 
com os usos & costumes; 

V — exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva- 
De suma importdncia tergar algumas consideracdes sobre o caso sub 
oculi, Isso porque se observou uma demanda que trata do adimplemento 
obrigacional proveniente de relacéo de consumo, sendo o objeto intcial 
do pedido o cancelamento das cobrangas ndo-reconhecidas pelo 
consumidor e em segundo aspecto, a retirada dos juros relacionados as 
parcelas pendentes de suas compras. Em um primeiro momento, a 
reclamada reconheceu a procedéncia do pedido autoral e declarou que 

os cartées bem como as compras foram canceladas. Em um segundo 
momento, 0 consumidor solicitou a retirada dos juros das parcelas 

atrasadas pelo nfo-envio das faturas por parte da instituic¢ao bancaria. 
Entretanto, a reclamada limifou-se a declarar que néo iria retirar os 
juros atinentes ao atraso dos pagamentos j4 que existia previsao 
contratual revelando outros meio de efetud-los. Tal argumento, apesar 
de bem colecado, detém fragilidade incomensuravel uma vez que o 

consumidor sequer tinha ciéncia desses meios. Além disso, a fornecedora 
nado colacionou nos autos o insttumento contratual que comprovasse 
a verdade em suas alegacdes, Depreende-se dos autos sérias violacées 
ao direito material do consumidor, aqui ttelado de forma efetiva. Nao 
obstante, este Douto érgdo zela pela fiel observancia aos principios 
basilares que recouhecem a vulnerabilidade do consumidor e daquela 
que prima pela responsabilidade objetiva do fornecedor. Diante de 
eventual sancao a ser aplicada, a reclamada nao tentou resolver a 
situacdo de forma menos onerosa. Deve, portanto, ser sancionada, 

por pratica infrativa contra as relagdes de consumo. 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamacao foi classificada como 

fundamentada NAO ATENDIDA. On seja, restou comprovado que o 

pleito de consumidor fora legitimo e o fornecedor nado atendeu suas 
expectativas de resolucado conciliatéria. Infringm, portanto o Codigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 39, incisos II e V. 
Til - DA DECISAQ 

De acordo com o Decreto n. ° 2.181/97, para a aplicacio da penalidade, 
deveriio ser considerados os sepuintes aspectos: as circunstdncias 
atenuantes e apravantes; ¢ os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condigées atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a acdo do infrator nfo ter sido fundamental 

para a consecucao do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéncias para mimimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, nfo existem circunstancias atenuantes a favor da 

reclamada. 
Quanto 4s circunstincias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem apravantes: I - ser 
o infrator reincidente, I - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
A pritica infrativa para obter vantagens indevidas:; II] - wazer a pratica 

infrativa conseqiiéncias danosas a satide ou A seouranga do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecumento do ato lesivo, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiléncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletivo ou ter 

cardter repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de. menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiéneia fisica, mental ou sensortal, mterditadas ou nao; VII - 
dissimular-se 4 natureza ilicita do ato ou atividade, IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econdmica 

ou da condicao cultural, social ow econdmica da vitima, ou, ainda, por 

ocasiio de calamidade. 
Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos I e 

IV; primeiramente por ja ser reincidente e sem seaundo, por ter tido 

 



    
  

  
DIARIO DA JUSTIGA N° 216 FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2009 - CADERNO 5 
        

conhecimento do ato lesivo'e ter deixado de tomar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 
A multa arbitrada incialmente foi a de 400 (quatrocentos) UFIRCES, 
porém foram levadas em constderagic as agravantes acima. 
ANTE 0 EXPOSTO, com base nos dispositivos aludides na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando come norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como fundamentada 
4 presente reclamacio para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sangée pecunidria no valor de 800 (nitocentas) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A QUAL deverd ser convertida em reais e depositada na conta corrente 

N° 23,291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 
ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente 20 do FDID, 
Fundo de Defesa do Consumidor, ov se desejar apresentar Recurse 

Administrative no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 
é RS 2.4690. 
Cumpram-se os expedientes necessirios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 09 de novembro de 2009, 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2? Premotoria de Defesa do Cousumidar 
DECON/PROCON-CE 

- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMOTORIA 

Rua Barao de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 
— CE. Tels: (085) 3452-4512. 

Pagina na Internet: wwow.decon.ce cov br 
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Processo Administrative n. 0108-016.019-1 
Reclamante: REGINA CLEA GRADVOHL DE MACEDO 

Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S/A 
I - DO RELATORIO . 
Procedimento administrative instaurado pela Sra. REGINA CLEA 
GRADVOHL DE MACEDO contra a TELEMAR NORTE LESTE Sf 
A, ambos qualificados (f1. 02), no presente cademo processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da empresa de telefonia 
em questio pelo fato desta uegar-se a cancelar cobranca dos valores 
elevados a que nfo dew causa. Alegon ter sido titular do chip 85 8893 
6236, o qual integrava o seu plano Oi conta Total e que este apds 
algum tempo foi surpreendida com o Jancamento da fatura uo valor de 

RS 13.073,39 referente ao mesmo, Imediatamente, atentou que o 
referido chip havia sido extraviado e logo em seguida comunicou o 
fato a empresa. Tentou resolver de forma menos onerosa com a 
reclamada, porém nic logrou éxito algum. Desta feita, compareceu a 
este drpao de Proterdo e Defesa requerendo a imediata solucio para o 
seu problema, a saber: o cancelamento imediato da cobranca indevida 

e do chip supra”. 

Nolificada regularmente, a reclamada apresentou as informacdes que 
considerou titeis (fl 16). 

Na anudiéncia realizada no dia 08.04.2009, compareceram as partes 
reclamante e reclamada. A parte reclamante compareceu e reafirmou 
os termos da exordial. A parte reclamada, por outro lado, apenas 

reiterou o exposto na defesa escrita e declarou nio haver propesta de 
acordo. 
E o Relatorio em sintese. 
1 — DO DIREITO 
© Programa Estadual de Protegao e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgao integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Proterio e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no ambito das 
Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecao e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 

atuacao administrativa em toda a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsdo nas Constiuic¢Ges Federal e Estadual, Lei 8.078, de 1] de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

pardgrafo tnico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 

Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 
final assinado: 

Segundo a Lei 8.078/90, o bindmio adequacio/eficiéncia é 
pressuposto de validade de toda e qualquer relagio que 

beneficie consumidor. Decorre de interpretagao literal 

iminente ao se analisar a fundo o Cédigo de Defesa dao   

Consumidor, instrumenta de ordem pritica que rege as 
relagées de consume. Ou seja, fica implicito que bem antes da 

momento da efetiva prestacie fle servicos @ forneceder de 

servicos deve partir do principio de que o serviga pretendido 

deve ser prestado com mjxima seguranca e confiabilidade, 

sob pena de nio surtir sew efeitos juridicos naturais. Entende- 
se que bas ocasides em que este direito nao é aobservada da 

forma como deveria, cabe 

contra tal fata, ji que fere 
ao consumidor lititgar diretamente 

o requisite de veracidade intrinseco 

numa relagao de consumo e relativiza a antonomia da vontade 

da parte contratante. Consequentemente, tais ocasides 

carreiam altas doses de insegnranca juridica e insatisfacic 
generalizada, ainda mais no tocante aos servicgas de telefonia 
aqui discutidos. 
O artigo 6°, incisos VI e X se constituem conto direitos basicos que niio 
foram acatados pela fomeced| ra de servicos: 
Art. 6° Sie direitos basicos da consumidor:   

  NL- a efetiva prevencio e 

    
reparacao de dancos patrimonizis e 

X= 4 adequada e eficaz prestacdo dos servicos piblicos em 

geral 

Também se verificou a infrin béucia ao disposto no artigo 14, o qual 
ressalta a responsabilidade pela qual o fornecedor deve primar, in 
ver bis: 
Art. 14. O formecedor de servicos responde, independentemente 

da existéncia de culpa, pel 
0 ~ 
a reparacio des dines camsades acs   

consumidores por defeitos   relativos A prestacio dos servicos, 

bem como por informacies insuficientes on inadequadas sobre   A empresa supra é uma concessionaria do servico piiblico e, portanto, 
tem em seu niinus o dever de zelar pelo disposto no artigo 22 do 
aludido diploma: 
Art, 22, Os drgaios publico: 

de_empreendimento, sao obrigados a fornecer servicos   
adequadas. eficientes e seguros, quanto aos essenciais,   
continuos. 

No tocante a pratica abusiva, verificou-se uma violagao a determinaciio 
do aludido diploma, ipsis litteris: 

Art. 39. E vedado aa fornededar de produtes ou servicos deutre 
  

outras praticas abusives:   
¥ — exigir da consumidor yantagem manifestamente excessiva. 
  

De sen mister tecer considerac 
presente o dano causado ao 

surpreende uo caso em pauta 

es sobre o caso sub ocuii, uma vez que 
direito da consumidora. O que mais 

@ excessive miumero de ligacdes que se 
fizeram no chip outrora extraviado da consumidora e atitude da 
fornecedora diante de tal situacio. A fornecedora de servicos, mesmo 
tendo ciéncia da situaciio fatica, nico tomou nenhuma medida preventiva 

que pudesse minimizar os elevados valores que estavam por se formar 
na fatura que adveio, atitude nada condizente para uma empresa de seu 
porte e estrutura majestosa. Q estionada em sede de audiéncia acerca 
de possivel proposta de acordb, a reclamada se posicicnou no sentido 
negativo, entendendo que sdo 

momento algum tentou resalvi 
*devidas” as cobrangas discrepantes. Em 

er o problema de forma menos onerosa, 
assumindo ac longo do processo administrativo uma postura esquiva e 
indiferente. Valido trazer 4 tora que a empresa de telefonia ¢.uma das 
mais reclamadas no mercado de consumo, havendo somente neste 

érpao uma série de reclamagé 
seus servicos e confiabilidade 

eS§ que pdem em nsco a credibilidade de 
de suas cobrancas. No caso concreto, o 

que se observou foi wn total descaso para com o prejuizo extremo da 
cousumidora e com 1ss0, exif se claramente de sua responsabilidade. 
Além disso, este Douto érpao 
elencados pelo ordenamento 

ela pela observiincia estrita dos principios 
consumerista, a exemplo daquele que   reconhece a vulnerabilidade do consunmidcor e o que prima pela 

responsabilidade objetiva e certeita do fornecedor. Sob tal Stica, 

vislumbraram-se sérias violacdes ao direito material da reclamante e 

por isso mesmo, a pena deverd ser mensurada conforme criténios 
proprios. 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a present reclamacdo foi classificada como 

fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado que o 
pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nic atendeu suas 
expectativas de resolucdo conciliaténa. Infringiu, portante o Cédigo 

de Defesa do Consumidor em 
Il - DA DECISAO 

De acordo com o Decreto o. 

seus artigos 6°, VI, X, 14, 22 e 39, V. 

P.181/97, para a aplicagdo'da penalidade, 

devergo ser considerados os] seguintes aspectos: as circunstaneias 
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atenuantes e agravantes; e os antecedentes de mfrator, nos termos do 

art. 24 dequele Decreto. 
Dentre as condigées atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 
Decreto, enumerani-se: a acio do infrator nfo ter sido fundamental 
pata a consecugao do fato; ser o infrater primaério e ter o infrator 

adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, nado existem circunstineias atenuantes a favor da 

reclamada. 
Quanto as circunstaéncias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem agravantes; I - ser 

o infrator reincidente; I - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
A pmitica infrativa para obter vantagens indevidas; ILI - trazer a pratica 
infrativa conseqiténcias danosas a saude ou 4 seguranca do consumidor, 
TV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias, V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletive ou ter 
carater repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ow nao; VII - 
dissimular-se 4 natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econdmica 
ou da condicéo cultural, social ou econémica da vitima, ou, ainda, por 
ocasido de calamidade. 
Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos I e 
TV, primeiramente por ja ser reincidente; consecutivamente, por ter 
tido conhecimento do ato lesivo e ter deixou de tomar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar o ocordo. 
A multa arbitrada inicialmente foi a de 1000 (mil) UFIRCES, porém 
foram levadas em consideragiio as agravantes supra bem com a extensio 
do dano ao lado da situagio privilegiada da empresa no mercado de 

consumo. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreta 
n° 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamagao pata ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sancgdo pecuniaria no valor de 3000 (trés mil} UFIR-CE, nos 
termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A QUAL devera ser convertida em reais e depositada na conta corrente 
N° 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 
ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente ao FDID, Fundo 

de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 

Administrativo no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 
é RS 2,4690. 

Cumpram-se os expedientes necessdrios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 10 de novembro de 7009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2° Promotaria de Defesa do Consumidor 
DECON/PROCON-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
2? PROMOTORIA 

Rua Bardo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

- CE. Tels: (085) 3452-4512. 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrative n. 0108-016.035-2 
Reclamante: JOAQUIM ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA 

Reclamade: TELEMAR NORTE LESTE S/A 

1 — DO RELATORIO 
Procedimento adiministrativo instaurado pelo Sr. JOAQUIM 

ANTONIO ABREU DE OLIVIERA contra a TELEMAR NORTE 

LESTE S/A, ambos qualificados (fl. 02), 10 presente caderno processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da empresa de telefouia 
em questaéo pelo fato desta negar-se a cancelar o servico de telefonia 
juntamente com as faturas emitidas apds a solicitacdo. Alegou ser 
titular da Hnha de no. ° 85 3227 0166 e que manifestou interessa em 
proceder com o cancelamento deste, encontrando dbices a sua 
pretensio. Tentou resolver de forma menos onerosa com a reclamada, 
porém nfo logrou éxito algum. Desta feita, compareceu a este drgdo 
de Protecdo e Defesa requerendo a tmediata solugao para o seu problema, 
a saber: o cancelamento imediato do servigo bem como das faturas 

enviados apds a solicitagao de cancelamento”. 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou as mformacées que   

considerou titeis (fl. 12). 

‘Na audiéncia realizada no dia 31.03.2099, compareceram as partes 
reclamante e reclamada. A parte reclamante compareceu e reiterou os 
termos da exordial, enquanto a parte reclamada apresentou defesa 
escrita na qual revela que apds analise interna do sistema empresarial 
nio se verificou nenhuma irregularidade nas cobranga tendo inclusive 
a fatura do més de novembro sido cancelada. A reclamada ainda informou 
que a fatura com vencimento em 05/12/2008 e 05/01/2009 foram 
devidamente canceladas estando, restando ein aberto somente a fatura 

com vencimento em 05/01/2009, a qual diz respeito a segunda via da 
fatura com vencimento de nimero 0900040363971, Por fim, a empresa 
solicitou remarcacio da audiéncia. Diante disso, o Setor de Conciliagdo 

achou interessante remarcar nova audiéncia com vistas a composigao 
amigavel do pleito. 
Em nova audiéneia realizada no dia 07.04.2009, novamente 
compareceram reclamante e reclamada. A parte reclamada, através de 
seu preposto, declarou que as cobrancas dos meses de novembro e 
outubro serdo mantidas. Sob tal aspecto, as partes nfo finmaram acordo. 

Eo Relatério em sintese. 

Ti - DO DIREITO 
O Programa Estadual de Proteco e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, érgZo integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no 4mbito das 

Promotorias de Justiga de Defesa do Consurnidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecao e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicdes ¢ 
atuacio administrativa em toda a drea do estado do Ceara, conferidas 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsio nas Constinigdes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo nico do art. 56 do CDC, € no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 

final assinado: 
Segundo a Lei §.078/90, 0 quesito protecio contra métodos 
comerciais coercitivos ¢ pressuposto de validade de toda e 
qualquer relacio que beneficie cansumidor e fornecedor, 4 
medida de suas prestacées. Decorre de principio basilar, no 
caso, o principio da transpartncia, o qual rege o momento preé- 

contratual. Ou seja, fica implicito que bem antes do momento 

da efetiva prestagio de servigas se deve ter em mente que tedo 

€ qualquer métado comercial do qual o fornecedor de servicos 

se utilize deve estar em consondncia com as principios da baa- 
fé objetiva e da transparéncia nas relacées consumeristas. 
Entende-se que nas ocasifes em que este direito nao é observado 
da forma como deveria, cabe ao consumidor litigar diretamente 

contra tal fate, ja que fere o requisito de veracidade intrinseco 
numa relacge de consumo e relativiza a autonomia da vontade 

da parte contratante. Consequentemente, ocasides carreiam 

altas doses de inseguranca juridica e insatisfagao generalizada, 
ainda mais ne tocante aos servigoas de telefonia aqui discutidos. 

O artigo 6°, inciso IL IV e V se constituem come direitos basicos que 

nado foram acatados pela fornecedora de servicos: 
Art. 6° $40 direitos basices do consumidor: 

: = 

  

meétodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

praticas e clausulas abusivas ou impaostas no fornecimento de 

Drodutos e servicos: ¥- lificacio das cliusulas . ; tabel 

restacées desproporcionais ou_sua revisio em razio de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 

No tocante a pratica abusiva, verificou-se uma violagao a determinacio 
do aludido diploma, ipsis litteris: 
Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou servicos dentre 
outras priticas abusivas: 
III — enviar ou entregar ac consumidor, sem solicitacio prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer servi¢a; 
Constata-se que o fornecedor incidm claramente em cobranca indevida, 

dado que o consumidor juntow faturas nas quais consta a ndo-utilizagao 
do plano questionado. Em virtude de sua pritica. o consumidor pode e 
deve pleitear a figura juridica da “repeticdo do indébito”, consagrada 

no paragrafo unico do artigo 42 do CDC. Nesse sentido: 
Paragrafo tmico. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito 
a repeticao do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de correciio monetaria e juros legais, salvo hipdtese 

de engano justificdvel. 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamacdo foi classificada como 

fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado que o 
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pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nao atendeu suas 
expectativas de resolucgdo conciliatoria. Infringiu, portanto o Codigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 6°, IV, V, 39, II e 42, 

pardgrafo unico. 
Ill — DA_DECISAQ 
De acordo com o Decreto n.° 2.181/97, para a aplicacao da penalidade, 
deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes ¢ apravantes; ¢ os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condicGes atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumerani-se: a acdo do infrator nfo ter sido fimdamental 
para a consecucado do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, niio existem circunstincias atenuantes a faver da 

reclamada. 
Quanto 4s circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas: III - trazer a pratica 
infrativa conseqiiéncias danosas A sade ou a seguranca do consumidor; 
IV - deixar o inftator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiiéncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infratrva dano coletivo ou ter 
cariter repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenia anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou nao; VII - 
dissimular-se 4 natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

infrativa praticada aproveitando-se o infrator de prave crise econdmica 
ou da condigao cultural, social ou econdmica da vitima, ou, ainda, por 

ocasiac de calamidade. 
Assim, aplica-se a reclamada; as apravantes previstas nos incisos I e 
IV, ptimeiramente por ja ser reincidente; consecutivamente, por ter 
tido conhecimento do ato lestvo e ter deixon de tomar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 
A multa arbitrada inicialmente foi a de 400 (quatrocentas) UFIRCES, 

porém foram levadas em consideragao as apravautes supra. 
ANTE 0 EXPOSTO, com base nos dispositivas aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamac%o para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sangiie pecuniaria no valor de 800 (oitacentos) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A QUAL, deverd ser convertida em reais e depositada na conta corrente 
Ne 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 

ALDEOTA - OPERAGAO 006 — conta pertencente ao FDID, Fundo 
de Defesa do Consumidor, ov se desejar apresentar Recurso 
Administrativo no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 
é RS 2,4690. 
Cumpram-se os expedientes necessirios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 10 de novembro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
2? Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECON/PROCOR-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
2? PROMOTORIA 

Rua Baro de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

- CE, Tels: (085) 3452-4512. 
Pagina pa Internet: www.decon.ce.gov.br 

DECISAO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrativo FA n° 0108-017.058-0 

Reclamante: ANTONIA MARCIA MOURA LUCAS 

Infratores: NOKTA BDO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. E 
AMERICANAS.COM 
I- DO RELATORIO 
Trata-se .o presente procedimento e reclamacaio formulada por 
ANTONIA MARCIA MOURA LUCAS contra NOKIA DO BRASIL 

TECNOLOGIA LIDA E AMERICANAS.COM, ambos qualificados 

(fl. 07), do presente caderno processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama do estabelecimento 

comercial eletranico e da fabricante em questio pelo fato destas 
neparem-se a restituir os valores pagos pelo produto defeituoso. Alegou 
que ao adquirir o aparelho celular descrito na FA supra, imediatamente 
este passou a apresentar vicio permanente que impossibilitou o bom 

functonamento. Tentou reselver de forma menos onerosa com as 
reclamadas para fazer valer o direito de restituigdo de valores, porém 
encontrou obices em sua pretensiio. Desta feita, compareceu a este 
Grpao de Protecio requerendo| a imediata solucdo para o seu problema, 
ou seja, a restituigdo dos valores pagos pelo produto, corrigido 

monetariamente”. 
Notificada regularmente, a reclamada NOKIA DO BRASIL contestou 
o feito alegando culpa exclusiva da consumidom e apresentou o laudo 
(fls. 34-36). A reclamada BZ2W— COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, 
sucessora da AMERICANAS.COM, declarou que estando o produto 
dentro do prazo de parantia, a responsabilidade é da fabricante (fl. 40- 
41). 
Na audiéneia designada par 
compareceu a audiéncia de 
inicial e requereu diante do 

ao dia 15.05.2009, a parte reclamante 
ronciliagado, ratificou a sua reclamacio 
seu prejuizo a restituipao do valor pago 

pelo produto. A parte reclamada NOKIA DO BRASIL, através de sua 

preposta, apresenton carta   de preoposto, procuracdo e reiterou o 
argumente auterionmente afirmado, no caso a culpa exclusiva do 

consumidor por haver indicigs de violagdo por parte de terceiros. Ao 
final, nao apresentou proposth de acordo. O consumidor contestou os 
argumentos da parte reclamada afirmando que é totalmente insensato 

realizar manutencdo indevida com aparelho com garantia de fabrica. 
As partes reclamadas BRACELL e¢ AMERICANAS.COM nio 
compareceram, apesar de deyidamente notificadas. 
Nio houve manifestagao posterior das reclamadas. 
E o relatério em sintese. 
Il - DO DIREITO 

O Programa Estadual de Protegiio e Defesa do Consumider — DECON- 
CE, Grgdo integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio ¢ Defesa do Cousumidor — SINDC, criado no ambito das 
Promotorias de Justi¢a de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecdo e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigées e. 
atua¢aio administrativa em toda a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsio nas Constiuicbes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 12 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

pariprafo tinico do art. 56 do CDC, e no art. 18, parigrafo primeiro do 

Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representante legal ao 

final assinado: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 

de consumidor “teda pessoa 
produto ou servico como des 

referida lei consideram imadnj 
impréprio ou inadequado ao c 

isica ow juridica que adquire on utiliza 
tinatdrio final’, Os artigos 18 e 19 da 
lissiveis os vicios que tornam o produto 
msunlo a que se destina ov lhe diminuem   

  
o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicagées 
constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitaria, respeitadas as variacdes decorreates de sua natureza. Vicio 
é todo defeito (oculto cu aparente) que frustra as expectativas peradas 
no consumidor pelo fornecedor on pelo senso comum., 
Em caso de vicio do produto} é possivel afirmar que podem exigir a 
reparacdo devida, estando entio legitimades concorrentemente, tanto 

o adquirente, ou seja, aguele que comprou o produto, como aguele 
que embora ndo o tenha coniprado o estivesse usando como 

destinatdrio final, exceto se en finedo de outra relagdo de consumo, 
quando entdo o primeiro adquirente ndo seria consumidor, ¢ 
Conforme teor do artigo 18 do CDC, se o produto apresenta algum 
vicio de qualidade, o consumidbr tem o direito de exigir dos.fornecedores 
(que respondem solidariamente) a substituigao das partes viciadas, ou 
mesmo uma das trés altemativas abaixo : 
I~ a substituigae do produto por outro da mesma especie, em 
perfeitas condicdes de uso; 
Ue ituicho imediat 

atualizada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. 

III — o abatimento proporcional do preco. 
Interessante salientar que mesmo tendo nogdo da pritica infrativa que 
pouco a pouco se delineava, as reclamadas ainda assim nao arcaram 
com obrigacio natural, violando entao o disposto no artigo 35, inciso 
I 

  

Art. 35, Se a fornecedar) de produtos ou servicos recusar 
cumprimento a oferta, japresentagioa ou publicidade, o 

consumidor poder, alternativamente e 4 sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forcada da obrigacado, nos termos da 
oferta, apresentacao ou publicidade. 
Importante tecer algumas consideragées sobre o caso sub oculi. No 
presente caso, inegavel foi o prejuiza causado a consumidora. Prejuizo 
esse ocorreu pela falta dos fornecedores no tocante a impossibilidade 
de troca pelo mesmo produto, em perfeitas condicgées. Tal reparo é 
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direito consagrado pela Lei 8.078/90 e por isso mesmo, deve ser 
observado ngorosamente sob pena do fornecedor ser responsabilizado. 
Em virtude de sua falta, o consumidor teve que arcar com 6nus 
desnecessario e nao obstante, pela irreversibilidade da sua situacdo 
fatica. Questionada em sede de audiéncia acerca da proposta de 
restituicdo de valores, a reclamada NOKIA DO BRASIL niio se 
manifesto de forma favoravel e apresentou suas razGes: segundo conta 
do lando, houve violac¢ao do aparelho. Ao fazer uma analise sobre o 
laudo acostado, percebem-se imformagées meramente superficiais, 

incapazes de justificar a exclusdo da responsabilidade por parte da 

fabricante. Cam o objetivo de analisar a veracidade do laudo supra, 0 
CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Ceara) foi oficiado. Em resposta enviada a este érpao, foi informado 
de que no consta registro referente ac servico realizado e em virtude 
disso, foi emitido um Relatério de Fiscalizacdo n ° RF 0019-0275/ 
2009 para apurar eventual irregularidade. Tudo leva a crer que tais 
dectaracSes no sio suficientemente precisas ¢ por isso mesmo, a 

confiabilidade de sua origem é por deveras duvidosa dado que em 
momento algum expliciton como a suposta “violagdo de terceiros” 
poderia ter se operado. Nao obstante, a reclamada 
AMERICANAS.COM, através da sueessora B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO nfo compareceu a audiéncia, apesar de constar 

nos autos notificacgdo enviada a sua localizacio. Contudo, a conduta 
esquiva e indiferente dos fornecedores nao pode passar impune aos 
olhos deste Orgiio de Protec’o e Defesa do Consumidor, instramento 
de pacificagdo social que zela pelo equilibnio das relagdes de consumo 
e repudia todo e qualquer ato contrario para a obtencao daquela. 

Registre-se que para a formacio de um juizo de verossimilhanga, 
necessanio tio somente os vestigios que indiquem o contexto da pratica 
infrativa e a boa-fé do consumidor aqui vislumbrados em sua plenitude. 
Depreende-se dos autos sérias violacGes ao direito material da 
consumidora, contexto fatico que contraria nic so a boa-fé, mas 

também a transparéncia que deve reper as relagées de consumo no 
pais. Diante de eventual sangdio a ser aplicada, as reclamadas mantiveram 
postura passiva e indiferente no tocante a sua responsabilidade de 
reconhecer os erros praticados e repard-los 4 altura do prejuizo sofrido 
pela consumidora. Devem, portanto, ser sancionadas, para que eventuais 

incidentes como esse nfo ocorram novamente. 
No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamagio foi classificada como 

fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovade 

que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nio 

alendeu suas expectativas de resolucao conciliatdria. Infringiu, 
portanto o Cddigo de. Defesa da Consumidor em seus artigos 

18, incise II e 35, inciso I, 

Il — DA DECISAG 

De acordo com o Decreto n.° 2181/97, para a aplicacio da penalidade, 
deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstincias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condigdes atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a acio do infrator nio ter sido fundamental 

para a consecucdo do fato; ser o infrator primdrio e ter o infrator 
adotado as providéneias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo, 
No caso analisado, ndo existem circunstincias atenuantes a favor das 

reclamadas. 
Quanto as circunstincias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no sev art. 26, que se constituem apravantes: I - ser 
o infrator reincidente; IL - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; II - trazer a pratica 
infrativa conseqiéncias danosas 4 salide ou 4 sepuranca do consumidor, 

IV - deixar o infrator, tende conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou mitigar suas conseqliéncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletivo ou ter 

carater repetitive; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou n4o; VIII - 

dissimular-se 4 natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 

infrativa praticada aproveitando-se o infrator de prave crise econdémica 

ou da condicdo cultural, social ou econdmica da vitima, ou, ainda, por 
ocasifo de calamidade. 

Assim, aplica-se 4 reclamada as agravantes previstas nos incisos I e IV; 
primeiramente por ja serem reincidentes; e em segundo lugar por 

terem tide conhecimento do ato lesivo e terem deixado de tomar as 

providéncias para evitar ou mesmo, mitipar o ocorrido. 
A nulta arbitrada inicialmente foi a de 200 (duzentos) UFIRCES,   

porém foram levadas em consideracdo as apravantes supra. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
a? 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como findamentada 

a presente reclamacio para ao fim apenar a reclamada ao pagaimento 
de san¢io pecunidria no valor de 400 (quatrecentos) UFIR-CE, 
nos termos do art, 41 da Lei Complementar n* 30 de 26 de julho de 
2002, A OUAL deverd ser convertida em reais e depositada na conta 
corrente N° 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

AGENCIA 919 - ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente 
ao FDID, Fundo de Defesa do Consusmidor, ou se desejar apresentar 
Recurso Administrativo no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da 

UFIRCE é RS 2,4690. 

Cumpram-se os expedientes necessarios. 

PRI. - Fortaleza-Ce, 12 de novembro de 2009. 
ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2* Promotoria de Defesa do Consumidor 
DECON/PROCON.-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMOTORIA 
Rua Bardo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 
Pagina na Internet: www-decon.ce.gov.br 

DECISAO ADMINISTRATIVA 
Processo Administrative FA n° 0108-016.354-6 _ 

Reclamante: JANE DOS SANTOS SILVA 
Infratores: LATINA ELETRODOMESTICOS S/A_ FS 

VASCONCELOS E CIA LTDA (LOJAS MALA) 
I-— DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento e reclamacao formulada por JANE 
DOS SANTOS SILVA contra LATINA ELETRODOMESTICOS S/A E 

FS VASCONCELOS LIDA., ambos qualificados (f1. 02), do presente 

cademo processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama do estabelecimento 

comercial e da fabricante em questio pelo fato destas negarem-se a 
restituir os valores pagos pelo produto defeituoso. Alegou que ao adquirir 
o lavadora descrito na FA supra, imediatamente este passou a apresentar 
vicio permanente que impossibilitou o bom funcionamento. Tentou 

resolver de forma menos onerosa.com a reclamada para fazer valer o 
direito de restituicao de valores, porém encontrou ébices em sua 
pretensiio, Desta feita, compareceu a este érgdo de Proteciio requerendo 
a imediata solucdo para o seu problema, ou seja, a restituiciio dos 

valores pagos pelo produto, corrigido monetariamente”. 

Notificada regularmente, a reclamada LATINA 
ELETRODOMESTICOS S/A se manifestou de forma positiva, 
oferecendo a substituigdo do produto por outro da mesma espécie. A 
parte reclamada LOJAS MALIA niio se manifestou 
Na audiéncia designada para o dia 23.03.2009, a parte reclamante 

compareceu a audiéncia de conciliagdo e ratificou a sua reclamacao 

inicial e requereu diante do seu prejuizo a restituicao do valor pago 
pelo produto, A parte reclamada LOJAS MAIA compareceu e nio 
apresentou proposta de acordo por entender que o produto encontra- 
se no prazo de garantia do produto. A parte reclamada REMO SERVICO 

compareceu e solicitou sua exclusie do pélo passive da demanda por 
ser apenas ums prestadora de servicos. A parte reclamada LATINA 

ELETRODOMESTICOS apresentou proposta de substituigao do 
produto por outro novo do mesmo modelo e com nova parantta, 
porém tal proposta nao foi aceita pela consumidora. Dada a palavra 

novamente a parte reclamante, esta aftrmou ter interesse na restituigao 
dos valores pagos pelo produto. Diante disso, 0 Setor de Conciliagao 
achou interessante remarear a audiéncia para data posterior. 

Em nova audiéncia realizada no dia 27.04.2009, a parte reclamante 

compareceu a Ultima andiéncia bem como a parte reclamada LOJAS 
MAIA. Entretanto, a parte  reclamada LATINA 
ELETRODOMESTICOS nfo compareceu, apesar de devidamente 
notificada, A parte reclamada LOJAS MAIA, novamente, nao 
apresentou proposta alguma. Logo, as partes no firmaram acordo. 

Nao houve manifestacéo posterior das reclamadas. 
E o relatério em sintese. 
O- DO DIREITO 
O Programia Estadual de Protegiio e Defesa da Consumidor — DECON- 

CE, érgdo inteprante, pelo Estado do Ceard, do Sistema Nacional de
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Protegao e Defesa do Consumidor — SINDC, criado no 4mbito das 

Promotorias de Justiga de. Defesa do Consumidor do estado do Cearé, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protec¢ao e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 

atuagéo administrativa em toda a drea do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsio nas Constiuigdes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo tinico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representante legal ao 
final assinado: 

O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessoa fisica on juridica que adquire ow utiliza 

produto ou servico come destinatdrio final’. Os artigos 18 e 19 da 
referida lei consideram inadmissiveis os vicios que tomam o produto 
improprio ou inadequado ao consumo a que se destina ov lhe diminuem 
o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicacdes 
constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitaria, respeitadas as variagdes decorrentes de sua natureza. Vicio 
é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as expectativas peradas 
no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum. 
Em caso de vicio do produto, é possivel afirmar que podem exigir a 
reparagdo devida, estando entdo legitimades concorrentemente, tanto 

o adquirente, ou seja, aquele gue comprou o produto, come aquele 
gue embora nado o tenha comprado o estivesse usando como 
destinatario final, exceto se.em fungdo de outra relagaée de consumo, 
quando entao o primeira adquirente ndo seria consumidor. ? 
Conforme teor do artigo 18 do CDC, se o produto apresenta aleum 

vicio de qualidade, o consumidor tem 0 direito de exipir dos formecedores 
(que respondem solidariamente) a substituicdo das partes viciadas, ou 
mesmno uma das trés alterativas abaixo : 
I- a substituigie do produto por cutro da mesma espécie, em 
perfeitas condicgdes de uso; 
IL — 4 restituicio imedi i : « ; 

atualizada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. 
IIf — o abatimente proporcional do preco. 
Interessante salientar que mesmo tendo nocdo da pratica infrativa que 
pouco a pouco se delineava, as reclamadas ainda assim nao arcaram 

com o prometido e com isso, violaram o disposto no artigo 35, inciso 
I: 
Art. 35. Se o fornecedor de produtos on servigas recusar 
cumprimento a oferta, apresentacia on publicidade, o 

consumidor podera, alternativamente ¢ 4 sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forgado da obrigagiio, nos termos da 

oferta, apresentacdo on publicidade. 
Importante tecer aleumas consideracdes sobre o caso sub oculi. No 
presente caso, inepdvel foi o prejuizo causado a consumidora. Prejuizo 

esse ocarren pela falta dos fornecedores no tocante a impossibilidade 
de troca pelo mesmo produto, em perfeitas condicdes. Tal reparo é 
direito consagrado pela Lei 8.078/90 e por isso mesmo, deve ser 
observado rigorosamente sob pena do fornecedor ser responsabilizado. 
Em virtude de sua falta, o consumidor teve que arcar com dnus 
desnecessdrio € nao obstatite, pela irreversibilidade da sua situagao 
fatica. Questionadas em sede de andiéncia acerea da proposta de 
restituicdo de valores, ambas as reclamadas tiveram posturas distintas. 
A fabricante, inicialmente, alegou haver estendido proposta de acordo 
de um novo produto emi perfeitas condicdes e com voa garantia; o 

estabelecimento comercial alegou nao haver proposta de acordo em 
virtude da garantis contratual da fabricante, logo eximiu-se de sua 
parcela de responsabilidade, Apesar de ter oferecido proposta de 
substitui¢io, a consumidora pode pleitear coisa diversa da oferecida, 
que no caso consiste na devolucado dos valores pages. Posteriormente, 

em um segundo momento, constatou-se que a fabricante nao 
comparecen a nova audiéncia; ocasiio em que supostamente haveria 
uma reposta favordvel sobre o pedido de devolugdo dos valores. 
Entretanto, a conduta esquiva e indiferente dos fomecedores nao pode 
passar impune aos olhos deste Orgiio de Protecao e Defesa do 

Consumidor, instrumento de pacificacio social que zela pelo equilibrio 
das relacdes de consumo e repudia todo e qualquer ato contrario para a 
obtengac daquela. Registre-se que para a formacdo de um juizo de 

verossimilhanca, necessario tio somente os vestigios que indiquem o 

contexto da pratica infrativa e a boa-fé do consumidor aqui 
vislumbrados em sua plenitude. Depreende-se dos autos sérias violacdes 
ao direito material da consumidora, coutexto fatico que contraria néo 
s6 bea-fé, mas também a transparéncia que deve reger as relacées de 

consumo. Diante de eventual sancdo a ser aplieada, as reclamadas 

  

  

mantiveram postura passiva e indiferente no tocante a sua 
responsabilidade de reconhecer os erros praticados e repara-los a altura 
do prejuizo sofrido pelo consumidor. Devem, portanto, serem 
sancionadas, para que eventuais incidentes como esse 240 ocorram 

novamente. 
No SINDEC. —- SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamagio foi classificada camo 

fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado 

que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nic 

atendeu suas expectativas de resclucdo conciliatoria. Infringiu, 

portanto o Cddigo de Defesa do Cansumidor em seus artigos 

18, inciso II e 35, inciso L. 

Ill ~ DA DECISAO 

De acordo com o Decreto n.° 2.181/97, para a aplicagio da penalidade, 
deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circumstancias 
atenuantes e agravantes; e os |antecedentes do infrator, nos termes do 
art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condigées atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a acio do infrator nio ter sido fundamental 

para a consecuc¢io do fato; der o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, nfo extstem circunstancias atenuantes 2 favor das 

reclamadas 
Quanto. as circunstincias apravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu att. 26, que se consfituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; I - terjo infrator, comprovadamente, cometido 
4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; II - trazer a pritica 

infrativa conseqiténcias danosas 4 saide ou a seguranca do consumidor, 
IV - deixar o infrator, tendo conhecunento do ato lesive, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiléncias; V - ter o infrator 
apido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletive on ter 
carter repetitive; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou nao; VII - 
dissimular-se 4 natureza ilicita/do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitandd-se o infrator de prave crise econdmica 
ou da condi¢fo cultural, social} on econdmica da vitima, ou, ainda, por 

ocasido de calamidade. 
Assim, aplica-se @ reclamada a’ apravantes previstas nos incisos I e IV; 
primeiramente por ja serem teincidentes: e em segundo lugar por 
terem tido conhecimente do ato lesivo e terem deixado de tomar as 

providéncias para evitar ou mesmo, niitigar o ocorrido. 

A muta arbitrada inicialment fo a de 400 (quatrocentos) UFIRCES, 
porém foram levadas em con ideragao as agravantes supra. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n? 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 

n° 2.181/97 para mensurar o quannen, qualifico como fundamentada 
a presente reclamacao para ao fim apenar a reclamada ao papamento 
de sangao pecuniiria no valor de 800 (ofitacentes) UFIR-CE, nos 
termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A QUAL deverd ser convertida em reais e depositada na conta corrente 
N° 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 

- ALDEOTA - OPERACAO 006 — conta pertencente ao FDID, 

Fundo de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 
Administrativo no prazo legal.|Ressalte-se que valor atual da UPIRCE 
é RS 27,4690. 
Cumpram-se os expedientes necessirios. 
PRL - Fortaleza-Ce, 12 de nbvembro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
2? Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECON/PROCON-CE 

  

  

  

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEGAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMOTORIA 
Rua Barfo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60,050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 

Pagina na Internet: www.decon.ce.gav.br 
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Processo Administrative FA n° 0108-016.378-2 

Reclamante: MARIA JOS FERREIRA DE SOUSA 

Infrator: A P AGUIAR COMERCIO LTDA.
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1~ DO RELATORIO 
Trata-se 0 presente procedimento e reclamacao formulada, por MARIA 
JOSIANE FERREIRA DE SOUSA contra a HAPPY IMPORTS, ambos 

qualificados ({1 027) do presente caderno processual. 

Em sintese aduz o reclamante que “Reclama do estabelecimento 
comercial em questdo pelo fato deste negar-se a restituir os valores 
pagos pelo produto defeimoso. Alegou que apos adquirir a camera 

digital, esta comecou a apresentar problemas (vicios) que 
impossibiluavamn seu bom funcionamento. Tentou resolver de forma 

menos oneross com a reclamada, porém nao loprou éxito. Desta feira, 

comparecell a este orgdo de Protegdo requerendo a imediata solucgao 
pars o sen problema, ou seja, a restituigio dos valores pagos pelo 
produto. corrigido monetariamente”. 

Notficada regularmente, a reclamada HAPPY IMPORTS contestou o 

feito (ils 10-11). trazendo 4 tona a possibilidade do mau uso por parte 

da cousunudera 
Na audiéncia designada para o dia 36.03.2009, a parte reclamante 
compareceu s audiéncia de conciliagao, entretanto a parte reclamada 

nic compareceu. 
E o zelatério em sintese, 
T —- DO DIREITO 

O Proprana Estadual de Proteciio e Defesa do Consumidor - DECON- 
CE Grado iteerante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 

Protecéo e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no dmbito das 

Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
coin o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecdio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuig¢des e 
atuscao admuimstrattva em toda a area do estado do Ceard, conferidas 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 24 de julho de 2002, com 
previsio nas Coustiuedes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Deereta Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragvafo tice do art 56 do CDC, e no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representante legal ao 

final assmado 

O an. > caput, da Ler o® 8078, de 1i de setembro de 1990, qualifica 
de cousumudor “toda pessoa fisica ou juridica que adquire ow utiliza 
Produte ou servica como destinatdrio final’. Os artigos 18 e 19 da 
refernda le: consideram madmissiveis os vicios que tornam o produto 

impropro ou inadequado ac consumo a que se destina ou Ihe diminuem 

o valor assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicacdes 
constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitaria respertadas as variagGes decorrentes de sua natureza. Vicio 

é toda defento (oculto ou aparente) que frustra as expectativas geradas 

no consumudor pelo fornecedor ou pelo senso comum. 
Em caso de vicio do produto, é possivel afirmar que podem exigir a 
reparacde devida, estando entdo legitimades concerrventemente, tanto 
@ adguirente, ov seja, aguele que comprau o prodiio, como aquele 
gue embora nado o tenha comprade o estivesse usando como 
desnnatario final, exceta se em fingdo de outra relagdo de consuino, 
quando entdo o primeiro adquirente nde seria consumidor. * 

Confornme teor do artigo 18 do CDC, se o produto apresenta alpum 
vicio de qualidade,o consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores 

(que respondein solidariamente) a substituigao das partes viciadas, ou 
mesmo uma das trés alternativas abaixo : 
I- a substitnicgie do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condigées de uso; , 

Ti - a vestituicao imediata da quantia paga, monetarinmente 

III — o nhatimento proparcional do prego. 

Importante tecer algumas consideracées sobre o caso sub oculi. No 

Presente caso. inegdvel foi o prejuizo causado ao consumidor. Prejuizo 

esse ocorreu pela falta dos fornecedores no tocante ao reparo que 

devena ler sido feito em tempo habil e nio o foi. Tal reparo é direito 
consaprado pela Lei 8.078/90 e por isso mesmo, deve ser observado 

Ngorcsamente sob pena do fornecedor ser responsabilizado. Em virtude 
de sua falta o consumidor teve que arcar com onus desnecessario e nao 
obstanie pela sreversibilidade da sua situacéo fiitica.Em sede de defesa 
escrita lintou-se a declarar que provavelmente houve mau uso por 
parte do consunndor. apesar de nao ter niio colacionado nos autes 
nenfum Lande téemee que fundamentasse o teor de suas conjecturas. 
Entretanto 2 conduta esquiva e indiferente dos fornecedores nio pode 

passar unpune aos olhos deste Orgio de Protecdo e Defesa do 
Couswmdor. mstrumente de pacificagaio social que zela pelo equilibrio 
das relagdes de consumo e repudia todo e qualquer ato contrario para a 
obtencio daquela Depreende-se dos autos sérias violag&es ao direito 
material da consumidora, contexto fatico que contraria a boa-fé e a 

  

  

  

transparéncia que devem reger as relacdes de consumo. Diante de 
eventual sancao a ser aplicada, a reclamada manteve postura passiva e 
indiferente no tocante a sua responsabilidade de reconhecer os erros 
praticados e repard-los 4 altura do prejuizo sofrido. Deve, portanto, 
ser sancionada, para que eventuais incidentes como esse nao ocorram 

novamente. 

No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamacio foi classificada como 
fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, reston comprovado 
que o pleito do consumidor fora legitimo e o farnecedor niio 
atendeu suas expectativas de resalucdo conciliatoria. Infringiu, 

portanto o Cédigo de Defesa do Consumidor em seus artigos 

18, inciso IT. 

Ill — DA DECISAO 

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicagdo da penalidade, 
deverio ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e apravantes; e oS antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condicdes atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a agéo do infrator nao ter sido fundamental 
para a cousecucaéo do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 

No caso analisado, nao existem circunstancias atenuantes a favor das 
reclamadas. 
Quanto as circunstaéncias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispée, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; IL - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

a pratica infrativa para obter vantagens indevidas; II] - trazer a pratica 

infrativa conseqiiéncias danosas 4 saiide ou a seguranca de consumuidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiléncias; V - fer o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a prifica infrativa dano coletivo ou ter 

cariter repetitivo; VIL -.ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiéncia Gsica, mental ou sensorial, interditadas ou niio; VILE - 
dissimular-se & natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econdémica 
ou da condicao cultural, social ou econdémica da vitima, ou, ainda, por 

ocasifio de calamidade. 
Assim, aplica-se 4 reclamada as apravantes previstas nos incisos I] e IV; 
primeiramente por j4 ser reincidente; e em segundo lugar por ter tido 

couhecimento do ato lesivo e ter deixado de toruar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 
A multa arbitrada inicialmente foi a de 200 (duzentos) UFIRCES, 

porém foram levadas em consideragao as agravantes supra, 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 

8.078 de 1] de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quanaum, qualifico como fundamentada 

a presente reclamacdo para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sangio pecunidria no valor de 400 (quatrocentas) UFIR-CE, 
nos termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 

2002, A QUAL deverd ser convertida em reais e depositada na conta 
corrente N° 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

AGENCIA 919 - ALDEOTA - OPERAGAQ 006 — conta pertencente 
ao do FDID, Fundo de Defesa do Cousumidor, ou se desejar apresentar 
Recurso Administrative no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da 

UFIRCE é RS 2,4690. 

Cumpram-se os expedientes necessirios. 

PRI. - Fortaleza-Ce, 03 de novembro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2” Promotoria. de Defesa do Consumidor 

DECON/PROCON-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMOTORIA 

Rua Barfo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 
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DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrative FA n° 0108-016.533-0 
Reclamante: ROBERIO SANDRO DE OLIVEIRA BARROS 

Infrator: COMERCIC DE ELETRICO E ELETRONICOS XO- 
XO LIDA. 
I-DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento e reclamagdo formulada, por 

ROBERIO SANDRO DE OLIVIERA BARROS contra COMERCIO 
DE ELETRICO E ELETRONICOS XO-XO LTDA, ambos qualificados 
(fl. 02), do presente caderno processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama do estabelecimento 
comercia] em questio pelo fato desta negar-se a restituir os valores 
pagos pelo produto defeituoso. Alegou que ao adquinr a camera digital 

descrita na FA supra, imediatamente esta apresentou vicio permanente 
que impossibilitou o bom funcionamento. Tentou resolver de forma 

menos onerosa com a reclamada para fazer valer a oferta de troca no 
prazo de 72 horas, porém nfo logrou éxito. Desta feita, compareceu a 
este éroao de Protegio requerendo a imediata solugdio para o seu 

problema, ou seja, a restituic%o dos valores papos pelo produto, corrigido 
monetariamente”. 
Notificada regularmente, a reclamada COMERCIO DE ELETRICO E 
ELETRONICOS LIDA. uo coutestou o feito. 
Em audiéncia agendada para o dia 26.03.2009, a parte reclamante 

compareceu a audiéncia de conciliagdo, porém a reclamada no 
compareceu, conforme certidao exarada (fl. 15). Diante disso, o Setor 
de Conciliagio achou interessante tentar remarcar novamente a 

audiéncia. 
Na audiéncia designada para o dia 14.04.2009, a parte reclamante 

compareceu a audiéncia de conciliacdo e reiterou os termos da exordial. 
A parte reclamada também compareceu e ofereceu o conserto do 
produto, enfatizando que nao podera realizar a restituigaéo dos valores 
em virtude de problemas financeiros. Apesar de intensas consideracdes, 

as partes nao firmaram acordo. 
E o relatério em sintese. 
Il - DO DIREITO 
O Programa Estadual de Proteg#o e Defesa do Consumidor ~ DECON- 

CE, érgdo integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor - SNDC, criado no dmbito das 
Promotonas de IJnstiga de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protecao e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigdes e 
atuagao administrativa em toda a drea do estado do Ceard, confendas 

pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previséo nas Constiuigoes Federal e Estadual, Lei $.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representante legal ao 
final assinado: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “teda pessoa fisica on juridica que adquire ou utiliza 
produto ou servico como destinatdrio final’. Os artigos 18 e 19 da 
referida lei consideram inadmissiveis os vicios que tormam o produto 
impréprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe duninuem 
o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicagdes 
constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitaria, respeitadas as variagdes decorrentes de sua natureza. Vicio 
€ todo defeita (oculto ou aparente) que frustra as expectativas geradas 

no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum, 
Em caso de vicio de produto, é possivel afirmar que podem exigir a 
reparacdo devida, estando entdo legitimados concoyrentemente, tanto 
o adquirente, ou seja, aquele que comprou o produte, como aquele 
que embora ndo o tenha comprado o estivesse usando como 

destinatdrio final, exceto se em fungdo de outra relagde de consumo, 
quando entdo o primetro adquirente nado seria consumidor. ? 

Conforme teor do artigo 18 do CDC, se o produto apreseata aleum 
vicio de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores 
(que respondem solidariamente) a substituicdo das partes viciadas, ou 

mesmo uma das trés alternativas abaixo : 
I =a substituic¢io do produto por outre da mesma espécie, em 

perfeitas condicoes de uso; 

Il — a restituicio imediata da quantia paga, monetariamente 
7 jizo de ev ; d i 

Il - o abatimento proporcional do prego. 
Interessante salientar que mesmo tendo nogio da pratica mfrativa que 
pouco a pouco se delineavda, a reclamada niio atendeu o consumidor e 

com isso, incidiu em pratica abusiva: 

  

  

Art. 39. E vedado ao fore, edor de produtos ou servicas dentre 

outras praticas abusivas: 
II = recusar atendimento 4s demandas dos consumidores, na 

exata medida de suas dispbnibilidades de estaque, e, ainda, de 

conformidade com os usog e costumes. 

Importante tecer algumas consideracdes sobre o caso sub oculi. No 
presente caso, inegdvel foi o prejuizo causado ao consumidor. Prejuizo 
esse ccorreu pela falta dos fornecedores no tocante 4 restituigdo de 
valores a titulo de produto defeituoso. Tal reparo é direito consagrado 
pela Lei 8.078/90 e por isso mesmo, deve ser observado ngorosamente 
sob pena do fomecedor ser re: ponsabilizado. Em virtude de sua falta, 
© consumidor teve que arear com Gnus desnecessdrio e nao obstante, 
pela irreversibilidade da sua situagdo fatica. Questionada em sede de 

audiéncia acerca da proposta de restituigfio dos valores pagos, a 
reclamada limitou-se a declarar que nado poderia proceder com tal 
proposta tendo em vista a dificil situacdo financeira pela qual alega 
passar. Entretanto, 4 conduta jesquiva e indiferente dos fomecedores 
nao pode passar impune aos olhos deste Oredio de Protegio ¢ Defesa 

do Consumidor, instrumentg de pacificagao social que zela pelo 
equilibrio das relagdes de consumo e repudia todo e qualquer ato contrario 
para a obtenciio daquela. Depreende-se dos autos sérias viclagdes ao 
direito material da consumidora, contexto fatico que contraria a boa- 
fé e a transparéncia que devem reger as relac¢des de consumo, Diante de 

eventual sancdo a ser aplicada! a reclamada manteve postura passiva e 
indiferente ne tocante a sua responsabilidade de reconhecer 6s erros 
praticados e repard-los 4 altuta do prejuizo sofrido. Deve, portanto, 
ser sancionada, para que eventuais incidentes como esse nio ocorram 
novamente. 
No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, a presente reclamagio foi classificada camo 
fundamentada NAO nmioy fer Ou seja, restou comprovado 

  

que o pleito do consumidor fora legitime e o fornecedor nio 
atendeu suas expectativas de resolugdo conciliatéria. Infringiu, 

portanto o Cédiga de Defesa do Consumidor em seus artigos 
18, inciso IT e 39, inciso IT. 

I — DA DECISAO 

De acordo com o Decreto n.° 2.181/97, para a aplicagdo da penalidade, 
deverdo ser considerados os|seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes ¢ agravautes: e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art. 24 daquele Decreto. | 
Deutre as condicdes atenuantés, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a ago do infrator nao ter sido fundamental 

para a consecucgdo do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéncias para] minimizar ou de imediato reparar os 

efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, ndo existem circunst4ncias atenuantes a favor das 

reclamadas. 
Quanto 4s circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem agravantes! I - ser 
o infrator reincidente; II - ter p infrator, comprovadamente, cometido 
4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a pratica 
infrativa conseqfiéncias danosas 4 satide ou 4 seguranga do consumidor, 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitipar suas conseqiiéncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletivo ou ter 
carter repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocormdo emi detrimente 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiéncia fisiea, mental op sensorial, interditadas ou nao; VIII - 
dissimutar-se 4 rtatureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitandd-se o infrator de grave crise econémica 
ou da condi¢do cultural, social ou econdmica da vituma, ou, ainda, por 

oeasiiio de calamidade. 

Assim, aplica-se 4 reclamada as agravantes previstas nos incisos I e IV; 
primeiramente por ja ser reincidente; e em segundo lugar por ter tido 

conhecimento do ato lesivo e|ter deixado de tomar as providéncias 

para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 

A multa arbitrada inicialmente foi a de 200 (duzentos) UFIRCES, 

porém foram levadas em consideracdo aS agravantes supra. 

ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludides na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quanti, qualifico como fundamentada 

a presente reclamacdo para aojfim apenar a reclamada ao pagamento 
de sancao pecuniiria no valor de 400 (quatrocentos} UFIR-CE, 

nos fermos do art, 41 da Let Gomplementar n° 30 de 26 de julho de 
2002, A QUAL devera ser convertida em reais e depositada na conta 

corrente N° 23.291-8 DA GAIXA ECONOMICA FEDERAL 
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AGENCIA 919 - ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente 
ao do FDID, Fundo de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar 
Recurso Administrative no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da 

UFIRCE € RS 2,4690. 
Cumprami-se 05 expedientes necessarios. 
PRL. - Fortaleza-Ce, 03 de novembro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
2? Pramotoria de Defesa do Consumidor 

DECON/PROCON-CE 

Processo Administrativo u, 0108-016.631-6 

Reclamante: CLEMILTON LINHARES MARQUES 

Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S/A 

1— DO RELATORIO 
Procedimento administrative instaurado pela Sra. CLEMILTON 
LENHARES MARQUES contra a TELEMIAR NORTE LESTE S/A, 
ambos qualificados (fl. 02), no presente caderno processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da empresa de telefonia 

em questio pelo fato desta nepar-se a cancelar cobranga dos valores 
elevados a que nio deu causa, Aleggu ter sido titular do chip 85 8893 

6236, o qual integrava o seu plano Oi conta Total e que este apos 
algum tempo foi sumpreendida com o lancamento da fatura no valor de 
RS 13.073,39 referente ao mesmo. Imediatamente, atenton que o 

referido chip havia sido extraviado e logo em seguida comunicou o 
fato a empresa. Tentou resolver de forma menos onerosa com 2 
reclamada, porém nic logrou éxito aleum. Desta feita, comparecen a 
este drgio de Protecio e Defesa requerende a imediata solugao para o 
seu problema, a saber: o cancelamento imediato da cobranca indevida 

e do chip supra”. 
Notificada regularmente, a reclamada apresentou as informagGes que 
considerou uteis (fl. 16). 

Na audiéncia realizada no dia 30.03.2009, compareceram as partes 
reclamante e reclamada. A parte reclamante compareceu e reafirmou 

os fermos da exordial. A parte reclamada, através de seu representaute, 
apresentou defesa escrita e ratificou a defesa nos seguintes termoas: 
afirmou que quanto ao acesso 35 8828 9555, tal linha foi cancelada e 
niio existe débito a ser pago; quanto ao acesso 85 8817 6717 informou 

que nao consta débito algum com a OI MOVEL. Sobre a proposta de 
parcelamento de débito junto da Oi Paggo, solicitou a designacio de 
nova audiéncia para apresentar possivel proposta de acordo. Diante 

disso, o Setor de Conciliagdo achou necessario realizar nova audiéncia. 
Em nova audiéncia realizada no dia 30.04.2009, novamente 

compareceram as partes reclamante e reclamada. A parte reclamada 
declarou que nao existe proposta de acordo, dado que niio houve 

irreguiaridade, tendo sido mantidas as faturas e enviadas para novo 
endereco. Assim, as partes ndo firmaram acordo. 
E o Relatério em sintese. 

Il - DO DIREITO 
O Programa Estadual de Protegao e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgfic inteprante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecio e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no ambito das 

Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 

com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 

Protecfia e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicgdes e 
atuacdo administrativa emi toda a drea do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsio nas Constiui¢ées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 

Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 

paragrafo tmico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 

final assinado: 

Segundo a Lei 8.078/90, o binémio adequacdo/eficiéncia é pressuposto 
de validade de toda e qualquer relaciio que beneficie consumidor. Decore 
de interpretacdo literal iminente ao se analisar a fideo o Cédigo de 

Defesa do Consumidor, instrumento de ordem pratica que rege as 
relacdes de consumo. Ou seja, fica umplicito que bem antes do momento 
da efetiva prestagio de servicos o fomecedor de servicos deve partir 

do principio de que o servico pretendido deve ser prestado com maxima 

sepurm¢a e confiabilidade, sob pena de no surtir seus efeitos juridicos 
naburais. Entende-se que nas ocasides em que este direito nio é observado 
da forma como deveria, cabe ao consumidor litigar diretamente contra 

  

  

tal fato, j4 que fere o requisito de veracidade intrinseco numa relacio 
de consumo e relativiza a autonomia da yontade da parte contratante. 
Consequentemente, tais ocasides carreiam altas doses de inseguranga 

junidica e insatisfagdio generalizada, ainda mais no tocante aos servicos 

de telefonia aqui discutidos. 

O artigo 6°, incisos TV e VI se constituem como direitos basicas que 
nio foram acatados pela fornecedora de servicos: 
Art. 6° Sio direitos basicas do consumidor: 

Fo 4 g 

métodos comerciais coercitives ou _desleais, bem como contra 

priticas e clausulas abusivas ou_impostas no fornecimentos 

de produtos e servicos; 

‘ais. individual letiv lif 

Também se verificou a infringéncia ao disposto no artigo 30, o qual 
ressalta a regra da vinculagdo da oferta ao cumprimento da obrigacao 

contratual. Entretanto, nio fora acatada: 

  

  

  

Art. 30. Toda informacio ou publicidade, suficientemente 

precisa, yeiculada por qualqner forma ou meio de comunicacio, 

com relacio a produtos e servicos oferecidos onu_apresentados, 

integra _o confrato que vier a_ser_celebrado, 

  

  

  

A empresa de telefonia notadamente descumpriu a oferta, nesse caso, 

o consumidor pode exigir o seguinte: 

; A_ofer : tacd blicidad 

consumidor_podera, exigir, alternativamente e 4 sua livre 

escalha: 

  

I — exigir_o cumprimento forcado da obrigacio, nos termos a 
  

No tocante a pritica abusiva, verificou-se uma violacZo a determinacio 
do aludido diploma, ipsis fitteris: 

Art, 39. E vedado ao fornecedor de produtas ou servicas dentre 

goutras praticas abusivas: 
  

  

IL — recusar_ atendimenta 4s demandas dos consumidores, na 

De seu mister tecer consideragces sobre o caso sub oculi, uma vez que 
presente o dano causado ao direito da consumidora. O que mais 
surpreende mo caso em palita o excessivo mimero de lipagdes que se 
fizeram no chip ontrora extraviado da consumidora e atitude da 
fornecedora diante de tal situacfo. A fomecedora de servicos, mesmo 
tendo ciéncia da situagao fatica, nao tomou nenhuma medida preventiva 

que pudesse minimizar os elevados valores que estavam por se formar 
na fatura que adveto, atitude nada condizente para uma enipresa de seu 
porte e estrutura majestosa. Questionada em sede de audiéncia acerca 
de possivel proposta de acordo, a reclamada se posicicnou no sentido 

negativo, entendendo que sao “devidas” as cobrangas discrepantes. Em 

momento algum tentou resolver o problema de forma menos onerosa, 
assumindo ao longo do processo adminisirativo uma postura esquiva @ 
indiferente. Valido trazer 4 tona que a empresa de telefonia é uma das 
mais reclamadas no mercado de consumo, havendo somente neste 

érpao uma sénie de reclamacdes que pdem em risco a credibilidade de 
seus servicos e confiabilidade de suas cobraneas. No caso coucreto, o 

que se observou foi um total descaso para com o prejuizo extremo da 

consumidora e com isso, eximiu-se claramente de sua responsabilidade. 
Além disso, este Douto érgio zela pela observincia estrita dos principios 

elencadas pelo ordenamento consumerista, a exemplo daquele que 
reconhece a vulnerabilidade do consumidor e o que prima pela 

responsabilidade objetiva e certeira do fornecedor. Sob tal dtica, 
visluinbraram-se sérias violagdes ao direito material da reclamante e 

por isse mesmo, a pena devera ser mensurada conforme critérios 
préprios, 

No SINDEC — SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamarao foi classificada como 

fundamentada NAO ATENDIDA. On seja, restou comprovado que o 
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pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nao atendeu suas 
expectativas de resolucio conciliatéria. Infringiu, portanto o Cédigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 6°, VI, X, 14, 22 e 39, V. 
Il - DA_DECISAQ 
De acordo com o Decreto n.° 2.181/97, para a aplicagiio da penalidade, 
deveriio ser considerados os seguintes aspectos: as circunstincias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto.. 
Dentre as condigGes atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a acio do infrator nao ter sido fundamental 
para a consecucdo do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 
adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 

efeitos do ato lesivo. 

No caso analisado, njo existem circunstancias atenuantes a favor da 

reclamada. 
Quanto as circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; [I - ter o infrater, comprovadamente, cometide 

4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; II - trazer a pratica 
infrativa conseqiiéncias danosas 4 saiide ov 4 seguranca do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou mitigar suas couseqiiéncias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pritica infrativa dano coletivo ou ter 

cardter repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou nao; VIII - 

dissimular-se 4 natureza tlicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa pratieada aproveitando-se o infrator de grave crise econdmica 
ou da condicdo cultural, social ou econémica da vitima, ou, ainda, por 
ocasiao de calamidade. 
Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos I e 
IV, primeiramente por jd ser reincidente; consecutivamente, por ter 

tido conhecimento do ato lesivo ¢ ter deixou de tomar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 
A smulta arbitrada inicialmente foi a de 1000 (mil) UFIRCES, porém 

foram levadas em consideragiio as agravantes supra bem com a extensiio 
do dano ao lado da situagaio privilegiada da empresa no mercado de 
consumo. 
ANTE © EXPOSTO, com base nes dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 ¢ tomando como norteador o Decreto 
n° 2.181/97 para mensurar o quantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamagdo para ao fim apenar a reclamada aco papamento 

de sanciio pecunidria no valor de 3000 (trés mil) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A OUAL devera ser convertida em reais e deposifada na conta corrente 
N° 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 

ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente ao FDID, Fundo 
de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 
Administrative no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 
é R$ 2,4690. 
Cumpram-se os expedientes necessarios. 
PRI, - Fortaleza-Ce, 10 de novembro de 2009. 
ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2? Promotoria de Defesa do Consumidor 
DECGN/PROCON-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMCTORIA 

Rua Bardo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 
Pagina na Intemet: www.decon.ce.cov.br 
  

Processo Administrative n, 0109-016.951-4 
Reclamante: CARLOS ALBERTO FERREIRA 

Reclamada: BCP 8/A — CLARO 

I- DO RELATORIO 
Procedimento administrative instaurado pelo Sr. CARLOS ALBERTO 

FERREIRA contia a BCP S/A, ambos qualificados (fl. 02), no presente 

cademo processual. 
Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da empresa de telefonia   

  
em questio pelo fato desta negaf-se a cancelar cobranca dos valores 
elevados a que néo deu causa. Alegou ter contratado o servigo de 
internet 3G da operadora, mas que o mesmo apresentou vicio de 
qualidade que impossibilitava o seu bom funcionamento. Tentou 

resolver a situacio de forma menos onerosa com a reclamada, porém 

nao loprou éxito alpum. Desta feita, compareceu a este érpao de 
Protecio ¢ Defesa requerendo{a imediata solugdo para o seu problema, 
a Saber: a rescisio contratual sem qualquer espécie de Guus, dado que 
nao deu causa”, 

Notificada repularmente, a reclamada contestou o feito (fls.16-21). 
Na audiéncia realizada no dia 07.04.2009, compareceram as partes 
seclamante e¢ reclamada. A parte reclamante compareceu e reafirmou 
os termos da exordial. A parte reclamada, por outro lado, apenas 

reiterou a matéria da defesal escrita e revelou nao ter proposta de 
acordo. Nesse momento, a parte reclamante propés o cancelamento 
do contrato e do débito em aberto para que fosse extinto o presente 
processo administrativo, sendo evitada, portanto, também eventual 
controvérsia judicial. A parte reclamada entio solicitou o prazo de 10 
(dez) dias teis para entrar em contato com a consumidora e estender 
tal proposta para o setor competente. Apos intensas consideragdes 
acerca da natureza duvidosa do servigo e das medidas que a empresa 
deveria ter tomado, as partes|nao firmaram acordo. 
Nao houve manifestacio posterior da reclamada. 

E o Relatério em sintese. 
TT — BO DIREITO 
O Programa Estadual de Prote¢do e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgio inteprante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecao e Defesa do Consumidor —- SNDC, criado no ambite das 

Promotorias de Justica de Defpsa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipue de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protegao e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicdes e 

atuagdo administrativa em toda a area do estado do Ceara, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsio nas Constimicdes F deral e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990-¢ Decrt Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo unico do art. 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 
final assinado: 

O art. 2°, caput, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produfo ou servico coma destinatirio fina’, Os artigo 20, inciso II 
da referida Jei e 475 do Codigo Civil tratam de duas matérias 

de suma importincia na esfera consumerista: a idéia de vicio de 
servico e a resolucao contratual decorrente de inadimplemento, O 
primeiro, revela de maneira inquestiondyel que estar’ viciado 
a servico na hipdtese do consumidor nio visluambrar o binémia 

seguranca/efetividade em| seus resultados, posteriormente 

caracterizando uma inadequacio total por impropriedade do 
servico. Tal interpretacio! de legislador ordinarioa fai a de 

resguardar mais uma vez as interesses do consumidor, elevando 
estes a um patamar superior. Em relacio ao segunda, este 

artigo traz 4 tona a passibilidade de ser minimizado os efeitos 
do “Pacta Sunt Servanda” entre as partes 10 canfirmar-se 

inadimplemento contratual notdrio, nao restando ao 
cousumidor margem de duvida acerca de sua aplicagio em 
situagdes nas quais as fornecedores deixem de arcar com suas 
obrigagées no Ambito da prestacio do servico disponibilizado. 

Nos casos relacionados a vicio de servico, assevera-se que “A nova 
iddia de vicio de servico, capag de originar até a rescisdio do contrato, 
facilita a satisfagio do coutratante e agiliza o processo de cobran¢a da 
prestacdo ou da reexecucdo do servico, isto porque concentra-se na 
funcionalidade, na adequacdo ,!do servico prestado e nfo na subjetiva 

existéncia da diligéncia normal ou de uma eventual negligéncia do 
prestador de servigos e de seus prepestos . ’? 
Conforme teor do art. 20, inciso IT do CDC, sera assegurado ao 
fomecedor o direito de se respuardar ao ser constatado um vicio na 

prestacdo de servico, vicio este que devera ser prontamente regularizado 
para atender os ditames lepais,|ipsis litteris: 
Art. 20. O fornecedor de servigos responde pelos vicios de 

qualidade que os tornem|impréprios ao consumo ou Ihes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indiragées constantes da oferta ou 

mensagem publicitaria, fpodendo o tconsumidor = exigir, 
alternativamente e 4 sua escolha: 
I — a reexecucio dos servicos, sem custo adicional ¢ quando 

cabivel;  
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I — a restituicao imediata da quantia pava, monetanamente atualizada, 

sem prejnizo de eventuais perdas e_danos: 
III — « abatimento preporcional de preco. 

© fornecedor responde de forma objetiva, conforme se extrai do 

entendimento a seguir: 
Art. 14. O fornecedor de servicos responde, independentemente 

da existéncia de culpa, pela reparacio dos danas causados aos 
consumidores por defeitos relatives A prestagaa dos servicos, 

bem como per informacées insuficientes ou inadequadas sobre 

sug fruigdio e riscos. 

A fomecedora ndo cumprin a determinagio sobre a oferta do servico e, 

portanto, infringin o artigo 31, in verbis: 
Art. 31, A oferta e apresentagdo de pradutos ou servi¢os devem 

assegurar informacdes corretas, claras, precisas, ostensivas e 

em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades, 
quantidade, composicao, prego, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam 4 satide e seguranga dos consumidores. 

Em casos de descumprimento de oferta, a rescisdo contratual é uma 
das prerrogativas que o consumidor faz jus quando constatada aquela: 
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou servigos recusar 
cumprimentoa 4 oferta, apresentagio ou publicidade, o 

conusumidor podera, alternativamente e 4 sua livre escolha: 

TI — rescindir o contrato, com direito 4 restituig¢ao da quantia 
eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a 

perdas e danos. 

Niio obstante, o caso sub examine também viola disposigao do Codigo 
Civil, no tocante a relativizagio dos contratos, quando flagrante o 

descumprimento das obrigacdes dos fornecedores, in verbis: 

  

  

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolucdo 
do contrato, se nio preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 

qualquer dos casos, indenizacdo por perdas e danos. 

De suma importancia tecer algumas consideracées sobre o caso sub 

ocnli, A consumidora, como se observa nos autos, optou pelo 
cancelamento imediato do contrato em raziio da md prestagio do 
servico ofertado. A empresa aparentemente acolhen a sugestao e pediu 
dilago do prazo para apresentar sua decisdo, A reclamada, todavia, 
apesar de ciente de eventual sangdo a ser aplicada em casos de 

descumprimento de oferta, em momento algum se mostrou apta a 
didlogo no qual se vislumbrasse entendimento entre ambas as partes. 
Em sede de defesa escrita, revelou pontos sobre a natureza intangivel 
dos contratos, decorrente dos principios da boa-fé e da equidade das 
partes contratantes.. Pelo contrério, na data da audiéncia apenas limitou- 

se a reiterar 0 argumento da defesa escrita e alegou que o consumidor 
possui um débito de R$ 374,57 (trezentos ¢ setenta e quatro reais € 
cingiienta e sete centavos) a ser quitado. Apdés muitas consideragdes 
sobre a realidade fitica do caso concrete, 0 ponta principal do pleito 
nao foi devidamente focado; a m4 qualidade do servico de internet 

mével denominado 3G Ficou demonstrado que tal tecnologia, ainda 
que ofereca relativa margem de uso para boa parcela da populacio, nao 
se consolida como servico que deva propriamente estar 4 disposipao 
dos consumidores no mercado ja que patente a sua falta de efetividade 
e conseqiientemente, sua fruicie, Consoante entendimento piblico e 

notério, é uma tecnologia promissora, porém que néo faz jus a forma 
como tem sido veiculada por parte dos fornecedores de servicos, 4 
exemplo da operadora CLARO. Necessdrio se faz mencionar a for¢a 
do “pacta sunt servanda”, o qual, depois de ser Acordado por ambas as 
partes, tem forga de lei. © contrato de prestagio em questéo tem 

como objeto a prestacao do servico de internet movel, devendo 
portanto, ambas as partes arquem com o cumprimento de suas 

obrigacdes. Logicamente, imprescindivel se concuir que tal contrato 
pode ser extinto quando uma das partes nao arca com sua obrigacio, 

que no caso corresponde a operadora de telefonia Claro, a qual nao fez 

valer o cumprimento da oferta que posteriormente se constituiu em 
obrigacdo contratual. Tendo sua forca relativizada, seus efeitos e 

obrigasdes deixam de existir, portanto cabivel o pedido de resolucao 
do coutrato. Mesmo tendo ciéncia de tais preceitos légico-juridicos, a 

empresa manteve uma postura esquiva e indiferente no tocante a sua 
tesponsabilidade de prestar o servico da forma veiculada anteriormente. 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, a presente reclamagio foi classificada como 
fundamentada NAO ATENDIDA. Qu seja, restou comprovado que o 

pleito do consumidor fora legitimo e¢ o fornecedor néo atendeu suas 
expectativas de resolugio conciliatéria. Infringiu, portanto o Cédigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 20, 31, 35, Il e o artigo 475   

do Cédigo Civil. 
I - DA DECISAG 
De acordo com o Decreto n° 2.181/97, para a aplicagdo da penalidade, 

deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condicdes atenuantes, nos tenmos do art. 25 deste mesmo 

Decreta, enumeram-se: a acdo do infrator nao ter sido fundamental 

para a consecuciio do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 

adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 

efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, nfo existem circunstancias atenuantes a favor da 

reclamada., 
Quanto as circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispde, no seu art, 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente; I - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

a pratica infrativa para ober vantagens indevidas; III - trazer a pratica 
infrativa conseqiiéneias danosas A satide ou 4 seguranca do consumidor, 

TV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou miligar suas consegiléncias; V - ter o infrator 
apido com dolo; VI - ocasionar a pratica infrativa dano coletivo ou ter 
carater repetitivo; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiéncia fisica, mental ou sensorial. interditadas ou nao; VIII - 
dissimular-se a natureza ilicita do ato ou atividade, DX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitanda-se o infrator de grave crise econdmica 
ou da condicio cultural, social on econémica da vitima, ou, ainda, por 
ocasiao de calamidade. 

Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos I e 
IV, primeiramente por ja ser reincidente; consecutivamente, por ter 
tido conhecimento do ato lesivo e ter deixou de tomar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar c ocorrido. 
A wulta arbitrada inicialmente foi a de 200 (duzentos) UFIRCES, 

porém foram levadas em consideracdo as apravantes supra bem com a 

extensio do dano ao lado da situaciéo privilegiada da empresa no 
mercado de consumo. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 

n° 2.181/97 para mensurar o quantiim, qualifico como fundamentada 
a presente reclamacdo para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sancdo pecunidria no valor de 400 (quatrocentas) UFIR-CE, 
nos termos do art; 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 

2007, A QUAL, deverd ser convertida em reais e depositada na conta 

corrente N® 23.291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA 919 ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente 

ao FDID, Fundo de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar 
Recurso Adininistrativo no prazo lepal. Ressalte-se que valor atual da 
UFIRCE é RS 72,4690, 

Cumpram-se os expedientes necessarios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 13 de novemmbro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
2? Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECON/PROCON-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 
PROGRAMA ESTADUAL DE FROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
2? PROMOTORIA 

Rua Bardo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070, Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 
Pagina na Internet: www.decon.ce,gov.br 

Processo Administrativo n. 0109-017.438-8 
Reclamante: ULYSSES DE MACEDO BARBOSA 

Reclamado: BCP $/A — CLARO 
I — DO RELATORIO 
Procedimento administrativo instaurado pelo. $1. ULYSSES DE 
MACEDO BARBOSA contra a BCP S/A, ambos qualificados (fl. 02), 
no presente caderno processual, 

Em sintese aduz o reclamante que “Reclama da empresa de telefonia 
em questio pelo fato desta negar-se a cancelar cobranca dos valores 

elevados a que ndo deu causa. Alegou ter contratado o servico de 
internet 3G da operadora, mas que o mesmo apresentou vicio (queda 

constante 1a conexdo) que impossibilitava o seu bom funcionamento.
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Tentou resolver a situacdéo de forma menos onerosa com a reclamada, 

porém no logrou éxito algum, Desta feita, compareceu a este érgio 
de Protegdo e Defesa requerendo a imediata solugdo para o seu problema, 
a saber: a rescisio contratual sem qualquer espécie de Gnus, dado que 
niio deu causa”. 

Notificada regularmente, a reclamada nao contestou o feito. 
Na audiéncia realizada no dia 23.04.2009, compareceram as partes 
reclamante e reclamada. A parte reclamante compareceu e:reafirmou 
os termos da exordial. A parte reclamada, por outro lado, apenas 
revelou que o contrato encontra-se cancelado ¢ que o consumidor 
devera pagar a multa contratual. Apesar de intensas consideracées 
acerca da natureza duvidosa do servico e das medidas que a empresa 
deveria ter tomado, as partes nao finnaram acordo. 

E o Relatério em sintese, 

Tt - DO DIREITTO 
© Proerama Estadual de Protesio e Defesa do Consumidor —- DECON- 
CE, érgdo integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Proteciic e Defesa do Consumidor - SNDC, eriado no ambito das 

Promotorias de Justi¢a de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sistema Estadual de 
Protegiio e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuicdes e 
atuacio administrativa em toda a drea do estado do Ceard, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 

previsdo nas Constivigées Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo tinico do art. 56 do CDC, e no art. 18, paragrafo primeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seu representante legal ao 
final assinado-: 

O art. 2°, capur, da Lei n° 8.078; de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “feda pessoa jisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produto on servigo como destinatdrio final’. Os artigo 28, inciso IT 
da referida lei e 475 do Codigo Civil tratam de duas matérias 

de suma importincia na esfera consumerista: a idéia de vicio de 

servico e a resolucdo contratual derivada de inadimplemento. O 

primeiro, revela.de maneira inquestionavel que estara viciado 
o servicgo na hipétese do consumider nao vislumbrar o bindmio 

seguranca/efetividade em seus resultados, posteriormente 

caracterizando uma inadequagao total por impropriedade do 

servico. Tal interpretagio do legislador ordinirio foi a de 
resguardar mais uma vez os interesses do consumidor, elevando 

estes a um patamar superior Em relagio a0 segundo, este 
‘artigo traz 4 tona a possibilidade de ser minimizado os efeitos 

do “Pacta Sunt Servanda” entre as partes ao observar-se 

inadimplemente contratual visivel, nio restando ao 
consumidor margem de duvida acerca de sua aplicagio em 

situagdes nas quais os fornecedores deixem de arcar com suas 

obrigagées. 

Nos casos relacionados a vicio de servico, assevera-se que “d nova 
idéia de vicio de servico, capaz de originar até a rescisdo do contrate, 
facilita a satisfagdo do contratante e agiliza o processo de cabranga 
da prestagdo ou da reexecugdo do servigo, isto porgue concentra-se 
na funcionalidade, na adequagdo , do service prestado e nde na 

subjetiva existéncia da diligéncia normal ou de uma eventual 

negligéncia do prestador da servicos e de seus prepostos ." 

  

Conforme teor do art. 20, inciso I] do CDC, sera assepurado ao 

fornecedor o direito de se resguardar ao ser constatado um vicio na 

prestacdo de servico, vicio este que dever’ ser prontamente repularizado 
para atender os ditames legats, ipsis litteris: 
Art. 20. O fornecedor de servigus responde pelos vicios de 
qualidade que os tornem impraprios ao consumo ou Jhes 
cdiminuam o valor, assim camo por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicagdes constantes da oferta ou 
mensagem publicitiria, podendo o consumidor exigir, 

alternativamente e 4 sua escollia: 
I- a reexecugia dos servigos, sem custo adicional e quando 

cabivel; 
— or, 

sem_prejuizo_ de eventuais perdas_e_danos; 

III — o abatimento proporcional do prego. 

© fornecedor nao pode alegar ignorancia acerca do vicio, conforme 

determina o artigo 23 do aludido diploma: 
Art. 23. A ignorincia do fornecedor sobre os vicios de qualidade 
por inadequacio dos produtos ¢ servicos niia o exime de 

respousabilidade. 
As informacdes constantes nas ofertas apresentadas no mercado de   

consumo devem estar perfeitamente corretas e precisas: 
Art. 30. Toda informagio ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicagio, 

com relagao a produtos ¢ $ervicos oferecidos ou apresentadas, 

obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 
integra o contrato que vier a ser celebrado. 
A fornecedora nao cumpriu a determinacao sobre a oferta do servico e, 
portanto, infringiu o artigo 31, in verbis: 
Art. 31. A oferta e apresentacao de produtos ou servicos devem 

assegurar informacdes corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em lingua portuguesa sobre sttas caracteristicas, qualidades, 
quantidade, compasi¢ao, preco, garautia, prazos de validade e 

origem, eutre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam 4 saude e seguran¢a dos cansumidores. 
Em casos de descumprimento. de oferta, a rescisiio contratual é uma 
das prerrogaiivas que o consumidor faz jus quando constatada aquela: 

Art. 35. Se o fornecedor|de produtos ou servicos recusar 
cumprimento 4 oferta, apreseutacgio on publicidade, o 

consumidor poder, alternativamente e 4 sua livre escolha: 
III — rescindir o contrato, com direito 4 restituigio da quantia 

eventualmente antecipagal monetariamente atualizada, e a 
perdas e danos. 

Nao obstante, o caso sub examine também viola disposi¢ao do Cédigo 

Civil, no tocante a relativizapdo dos contratos, quando flagrante o 
descumprimento das obrigagées dos formecedores, in verbis: 

  

Art. 475, A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolucio 

do contrato, se nio preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 
qualquer dos casos, indenizag4o por perdas e danos.   
De suma importaucia tecer alpumas consideragGes sobre 0 caso sub 

eculi. O consumidora, comp se observa nos autos, optou pelo 
cancelamento imediato do c mntrato em raziio da ma prestagio do 
servico ofertado. A empresa aparentemente acolheu a sugestao e pedi 
dilagdo do prazo para apresentar sua decisio. A reclamada, todavia, 

apesar de ciente de eventual san¢cdo a ser aplicada em casos de 
descumprimento de oferta, em momento algum se mostrou apta a 
didlogo no qual se vislumbrasg§e entendimento entre ambas as partes. 
Pelo contrario, em sede de audiéncia revelou que o contrato foi 
cancelado e que o consumidora deveria arcar com a multa contratual a 

partir daquele momento Apesar de esclarecimentos o ponte principal 
do pleito nao foi devidamente|focado: a ma qualidade do servico de 
intemet mével denominado 3G) Ficou demonstrado que tal tecnologia, 
ainda que ofereca relativa margem de uso para boa parcela da populacdo, 
nao se consolida como servico que deva propriamente estar 4 disposi¢iio 

dos consumidores no mercado ja que patente a sua falta de efetividade 
@ conseqiientemente, sua fruigiio. Consoante entendimento piblico e 
notdrio, 6 uma teenolopia promissora, perém que no faz jus a forma 
como tem sido veiculada por iparte dos fornecedores de servicos, a 

exemplo da operadora CLARO. Necessario se faz mencionar a forca 

do “pacia sunt servanda”, o qual, depois de ser Acordado por ambas as 
partes, tem forca de lei. O comtrate de prestacdo em questio tem 
como objeto a prestagiio do servico de internet movel, devendo 
portantoe, ambas as partes arquem com o cumprimento de suas 
obrigacdes. Sendo assim, imprescindivel salientar que tal contrato pode 

ser extinto quando uma das partes nfo arca com sua obrigardo, que no 
caso cotrespoide 4 operadora de telefonia Claro, a qual nfo fez valer 
o cumprimento da oferta que posteriormente se constituiu em 
obrigacdo centratual. Tendo sua forca relativizada, seus efeitos e 

obrigagdes deixam de existir, portanto cabivel o pedido de resolucie 

do contrato. 
No SINDEC - SISTEMA] NACIONAL DE DEFESA DQ 
CONSUMIDOR, a presente|reclamagao foi classificada como 
fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou comprovado que o 
pleito do consumidor fora lepitimo e o fornecedor nao atendeu suas 

expectativas de resolugao conciliatéria. Infringiu, portanto o Cédigo 
de Defesa do Consumidor em seus artigos 6°, II, 20, 23, 30, 31, 35, DT 
475 do Codigo Civil, 

I ~ DA DECISAO 
De acordo com o Decreto n.° 2181/97, para a aplicarao da penalidade, 

deverdo ser considerados os seguintes aspectos: as circunstincias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 

art. 24 daquele Decreto. 
Dentre as condic¢des atenwantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 

Decreto, enumeram-se: a acdo|do infrator nao ter sido fundamental 
para a consecugao do fato; ser o infrator primario e ter o infrator 

adotado a5 providéncias para Minimizar ou de imediato reparar os 
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efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, ndo existem circunstincias atenuantes a favor da 

reclamada, 
Quanto 4s circunstancias apravautes, nos termos o Decreto em 

referéncia dispSe, no sen art. 26, que se constituem agravantes: 1 - ser 
o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 

4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a pratica 
infrativa conseqtiéncias danosas A satde ou a seguranga do consumidor, 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lestvo, de tomar as 

providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiténcias; V - ter o infrator 
apido com dolo; VI - ocasionar a pritica infrativa dano coletive ou ter 
carater repetitivo, VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 

de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 

de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ou nio, VII - 
dissimular-se 4 natureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de prave crise econémica 
ou da condicio cultural, social ou econdmica da vitima, on, ainda, por 

otasiao de calamidade. 
Assim, aplica-se a reclamada, as agravantes previstas nos incisos I e 
IV, primeiramente por jd ser reincidente; consecutivamente, por ter 
tido conhecimento do ato lesivo e ter deixou de tomar as providéncias 
para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido. 
A mutta arbitrada inicialmente foi a de 400 (quatrecentos) UFIRCES, 

porém foram levadas em consideragdo as apravantes supra bem com a 
extensio do dano ao lado da situacdo privilegiada da empresa no 

mercado de consumo. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 1] de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 

n° 2.181/97 para mensurar o gvantum, qualifico como fundamentada 
a presente reclamacdo para ao fim apenar a reclamada ao pagamento 
de sancio pecuniéria no valor de 800 (oitecentos) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A QUAL deveni ser convertida em reais e depositada na conta corrente 

N° 23,291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 
ALDEOTA - OPERACAO 006 ~ conta pertencente ao FDID, Fundo 

de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 

Administrativo no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE 
é RS 2,4690. 

Cumpram-se os expedientes necessdrios. 
PRI. - Fortaleza-Ce, 11 de novembro de 2009. 

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 
2? Promotoria de Defesa do Consumidor 

DECON/PROCON-CE 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

2? PROMOTORIA 

Rua Bargo de Aratanha, 100. Centro. CEP 60.050-070. Fortaleza 

— CE. Tels: (085) 3452-4512. 
Pagina na Internet: www.decon.ce.gov_br 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo Adininistrative FA n° 0109-021,267-2 
Reclamante: MARIA IVETE DE SOUSA LAMBOGLIA —- 

Procurador: Ricardo Lamboglia Gomes 
Infrater: $R. COLCHOES E PROBEL S/A. 
I- DO RELATORIO 
Trata-se o presente procedimento e reclamacao formulada por MARIA 
IVETE DE SOUSA LAMBOGLIA conta o SR. COLCHOES E PROBEL 

S/A., ambos qualificados (fl. 07), do presente caderno processual. 

Em sintese aduz o reclamante que “Reclama do estabelecimento 
comercial em questao pelo fato desta negar-se a restituir os valores 
pages pelo produto defeituose. Alegou que ao adquirir o colchio box 
deserito na FA supra, imediatamente este passou a apresentar vicio 

permanente que impossibilitou o bom fimcionamento. Tentou resolver 
de forma menos onerosa com a reclamada para fazer valer a oferta de 
troca por produto similar e em perfeita condigdes, porém encontrou 
ébices em sua pretensdo. Desta feita, compareceu a este Grgdo de 

Protegio requerendo a imediata solupao para o seu problema, ou seja, 

a restituigio dos valores pagos pelo produto, corrigido 

meonetariamente”. 
Notificada regularmente, a reclamada SR. COLCHOES nio contestou 

o feito, contudo a reclamada PROBEL S/A o fez (fls. 31-38). 
Em audiéncia agendada para o dia 23.07.2009, as partes reclamante ¢   

reclamada compareceram a audiéncia de conciliagao. A parte reclamada 

SR. COLCHOES prestou as sepuintes declaracdes: que diante da 
irresipnagio do consumidor quanto a diferenga de valor, nada pode ser 
feito tendo em vista que a diferenca se dé somente através da composicao 

dos custos e da marpem de lucro. A parte reclamada PROBEL S/A pediu 
a juntada dea defesa escrita e alegou que somente soube da frustragio 
do consumidor na presente sesso Diante disso, o Setor de Conciliacao 
achou interessante remarcar a audiéncia para data posterior, com vistas 

a viabilizar acordo amigavel. 
Na audiéncia designada para o dia 24.08.2009, a parte reclamante 
compareceu a audiéncia de conciliacio e reafirmou os termos da exordial. 

A parte reclamada SR. COLCHOES declaron que sera analisada 
possibilidade de apresentacao de proposta de acordo compativel com 

o pedido da consumidora. A parte reclamada PROBEL S/A declarou que 
para que a troca seja efetuada, a reclamante devera escolher produto 
Probel de seu interesse e sugeriu que esta indicasse o produto que 

considera similar para que a fabricante apresente sua proposta. Apds 
pedide da consumidora, a audiéucia novamente foi remarcada. 

Na data de 23.09.2009, a parte reclamaute compareceu a Ultima 
audiéncia bem como a parte reclamiada PROBEL S/A. Contudo a 
reclamada SR, COLCHGES nao compareceu, ainda que devidamente 
notificada. A parte reclamante afirmou que identificou um produto que 
corresponde 20 anteriormente adquirido, qual seja o colchZo “Suntucso 
Flat”. Dada a palavra a parte reclamada PROBEL S/A, esta se 
manifestou nos seguintes termos: que o colehio indicado pela reclamante 
realmente corresponde ao produto adquirido, contudo nio podera 
atender o pedido por estar passando por dificuldades financeiras e 
solicitou um prazo de 30 dias para procurar atender o pedido da 
consumidora, A parte reclamante nao aceitou tal pedido e justificou 
sua raz40, que consiste na espera de 01 (hum) ano pela troca do 

produto. 
E 0 relatério em sintese. 
Il —- BO DIREITO 
© Programa Estadual de Protecao e Defesa do Consumidor — DECON- 
CE, orgio integrante, pelo Estado do Ceara, do Sistema Nacional de 
Protecdo e Defesa do Consumidor — SNDC, criado no ambito das 
Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor do estado do Ceara, 
com o fim precipuo de coordenar a Politica do Sislerma Estadual de 
Proategic e Defesa do Consumidor, com competéncia, atribuigées e 
atuacgio administrativa em toda a area do estado do Ceard, conferidas 
pela Lei Estadual Complementar 30, de 26 de julho de 2002, com 
previsdo nas Constivigdes Federal e Estadual, Lei 8.078, de 11 de 
Setembro de 1990 e Decreto Federal 2.181, de 1997, na forma do 
paragrafo unico do art, 56 do CDC, e no art. 18, pardgrafo pnmeiro do 
Decreto Federal 2181/97, DECIDE, por seus representante legal ao 
final assinado: 
O art. 2°, caput, da Lei n° 8078, de 11 de setembro de 1990, qualifica 
de consumidor “teda pessoa fisica ow juridica que adquire ou utiliza 
produto ou servico como destinatdrie final”. Os artigos 18 e 19 da 
referida lei consideram inadmissiveis os vicios que tomam o produto 
impréprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe dimmuem 
o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicacSes 
constantes de recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitaria, respeitadas as variagGes decorrentes de sua natureza. Vicio 
é todo defeito (oculto ou aparente) que frustra as expectativas geradas 
no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum. 
Em caso de vicio do produto, é possivel afirmar que podem exigir a 
reparacdio devida, estando entdo legitimados concorrentemente, tanto 
o adquirente, ou seja, aquele que comprou a produto, como aquele 
que embora niio o tenha comprado o estivesse usando como 
destinatdrio final, exceto se em fungao de outra relagdo de consumo, 
quando entdo o primeiro adquirente nao seria comsumidor. ? 

Conforme teor do artigo 18 do CDC, se o produto apresenta algum 
vicio de qualidade, o consumidor tem o direito de exigir dos fornecedores 
(que respondem solidariamente) a substituigio das partes victadas, ou 
mesmo uma das trés alternativas abaixo : 
I — a substituigio do pradute por outro da mesma espécie, em 
perfeitas condi¢ées de uso; 

I] — a restituicio imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuizo_de eventnais perdas e danas. 

HI — o abatimento proporcional do prego. 
Interessante salientar que mesmo tendo nocio da pritica infrativa que 
pouco a pouco se delineava, as reclamadas ainda assim nao arcaram 
com 0 prometido e con) isso, violaram o disposto no artigo 35, inciso 
I 
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou servicas recusar 
cumprimento a oferta, apresentagdo ou publicidade, o 
consumidor paderd, alternativamente e 4 sua livre escola: 

I - exigir a cumprimento forgade da obrigacdio, nos termos da 
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Oferta, apresentacio ou publicidade. 
Importante tecer algumas consideragdes sobre o caso sub oculi. No 
presente caso, inegdvel foi o prejuizo causado ao consumidor. Prejuizo 
esse ocorreu pela falta dos fornecedores no tocante a impossibilidade 
de troca pelo mesmo produto, em perfeitas condicées. Tal reparo é 
direito consagrado pela Let 8.078/90 e por isso mesmo, deve ser 
observado rigorosamente sob pena do fornecedor ser responsabilizado. 
Em virtude de sua falta, o consumidor teve que arcar com dnus 

desnecessdrio e nfo obstante, pela irreversibilidade da sua situacdo 
fitiea. Questionadas em sede de audiéncia acerca da proposta de troca 
por produto similar ao adquirido, as reclamadas (estabelecimento 
comercial e fabricante) em um primeiro momento posicionaram-se de 
forma favordvel ao pleito da consumidora, para depois se eximirem de 
forma notéria de sua responsabilidade. Entretanto, a conduta esquiva 
e indiferente dos fomecedores ndo pode passar impune aos olhos deste 
Orgao de Protecio e Defesa do Consumidor, instrumento de pacificacdo 
social que zela pelo equilibrio das relagdes de consumo e repudia todo 
é qualquer ato contririo para a obtenp4o daquela. Registre-se que para 
a formaciio de um juizo de verossimilhanca, necessario tie somente os 

vestigios que indiquem o contexto da pratica infrativa e a boa-fé do 
consumidor aqui vislumbrados em sua plenitude. Depreende-se dos 
autos sérias violagGes ao direito material da consumidora, contexto 
fatico que contraria a boa-fé e a transparéncia que devem reger as 
relacdes de consumo. Diante de eventual san¢cdo a ser aplicada, as 
reclamadas mantiveram postura passiva e indiferente no tocante a sua 
responsabilidade de reconhecer os erros praticades e repard-los 4 altura 
do prejuizo sofrido, Devem, porianto, serem sancionadas, para que 
eventuais incidentes como esse nio ocorram novamente. 
No SINDEC - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUNODOR, a presente reclamagio foi classificada como 

fundamentada NAO ATENDIDA. Ou seja, restou compravado 
que o pleito do consumidor fora legitimo e o fornecedor nao 
atendew suns expectativas de resalucdo conciliatéria. Infringiu, 
portanto a Codigo de Defesa do Consumidor em seus artigos 
18, inciso Tf e 35, inciso I. 

III -- DA DECISAO 
De acordo com o Decreto n.° 2.181/97, para a aplicagao da penalidade, 
deverdo ser considerados os sepuintes aspectos: as circunstancias 
atenuantes e agravantes; e os antecedentes do infrator, nos termos do 
art, 24 daquele Decreto. 
Dentre as condigGes atenuantes, nos termos do art. 25 deste mesmo 
Decreto, enumeram-se: a acho do infrator ndo ter sido fundamental 
para a consecucao do fato; ser o infrator primdrio e ter o infrator 
adotado as providéncias para minimizar ou de imediato reparar os 
efeitos do ato lesivo. 
No caso analisado, existem circunstincias aténuantes a favor das 

reclamadas, a exemplo da primariedade de ambas. 
Quanto 4s circunstancias agravantes, nos termos o Decreto em 
referéncia dispde, no seu art. 26, que se constituem agravantes: I - ser 
o infrator reincidente;, II - ter o infrator, comprovadamente, cometido 
4 pratica infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a pratica 
nifrativa conseqtiéncias danosas 4 satide ou 4 seguranea do consumidor, 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 
providéncias para evitar ou mitigar suas conseqiténcias; V - ter o infrator 
agido com dolo; VI - ocasionar a pritica infrativa dano coletivo ou ter 

carater repetitive; VII - ter a pratica infrativa ocorrido em detrimento 
de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras 
de deficiéncia fisica, mental ou sensorial, interditadas ov nado; VII - 
dissimular-se A nafureza ilicita do ato ou atividade; IX - ser a conduta 
infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econdmica 
ou da condipio cultural, social ou econémica da vitima, ou, ainda, por 
ocasiao de calamidade. 
Assim, aplica-se 4 reclamada as apravantes previstas nos incisos I e IV, 
primeiramente por ja serem reincidentes; e em segundo lugar por 
terem tido conhecimento do ata tesivo e tererem deixado de tomar as 
providéncias para evitar ou mesmo, mitigar o ocorrido, 
A muulta arbitrada inicialmente fot a de 400 (quatracentos) UFIRCES, 
porém foram levadas em consideragio a atenuante e as agravante 
supra. 
ANTE O EXPOSTO, com base nos dispositivos aludidos na Lei n° 
8.078 de 11 de setembro de 1990 e tomando como norteador o Decreto 
n® 2.181/97 para mensurar o quanhen, qualifico como fundamentada a 
presente reclamacéo para ao fim apenar a reclamada ao papamento de 
sancgio pecunidria no valor de $00 (oitocentos) UFIR-CE, nos 

termos do art, 41 da Lei Complementar n° 30 de 26 de julho de 2002, 
A.QUAL deveri ser convertida em reais e depositada na conta corrente 

N° 23,291-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 919 - 
ALDEOTA — OPERACAO 006 — conta pertencente no FDID; Fundo 

de Defesa do Consumidor, ou se desejar apresentar Recurso 
Administrativo no prazo legal. Ressalte-se que valor atual da UFIRCE   

  
é RS 2,4690. 
Cunipram-se os expedientes necessarios. 
PRI - Fortaleza-Ce, 03 de jovembro de 2009. 
ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA 

2* Promotoria de Defesa |\do Cansumidor 

DECON/PROCON-CE 

  

EDITAL N° 001/2009 

A Comissao Eleitoral eleita pelo Egrépio Colégio de Procuradores de 
Justic¢a (Provimento n° 106/2009, datado de 03/11/09), com a finalidade 
de presidir o pleito para eleicéo do Procurador-Geral de Justica do 

Ministério Piblico do Estado do Ceara, mandato de dots anes, comunica 
a todos 05 interessados que foram deferidos os seguintes pedidos de 
inserig¢do de candidatos aptos 4 formacdo da lista triplice, a seguir, 
nominados: Dr. Francisco Gomes Camara — Promotor de Justica 
e Dra. Maria do Perpétuo Socorro Fran¢a Pinte — Procuradora 
Geral de Justi¢a, formalmente inscritos dentro do prazo legal; 
Dr. Luiz Eduardo dos Santos — Procurador de Justiga e Dra. 

Maria Perpétua Nogueira Pinto — Procuradora de. Justica, que, 

atendendo ao que dispée o|Pardgrafo Unico, do Art. 13, da Lei 
Complementar n°, 72, de 12 de dezembro de 2008, passaram a 

integrar a lista de candidatos ac cargo de Procurador Geral de 
Justiga, por nfo terem assinado o termo de recusa expressa. Os 
interessados que desejarem inferpor recurso, poderio fazé-lo no prazo 
de 24h, a contar da publicacao do presente Edital. Dado e passado na 
Reuniio da Comissio Eleitoral - CSMP, em Fortaleza, aos 19 de 
novembro de 2009, Eu, Maria Fatima Franco Ribeiro - Procuradora 

de Justiga e Secretaria da Comissio, lavrei o presente Edital. 

  

Dr. MARCOS TIBERIO CASTELO AIRES 

PRESIDENTE DA COMISSAO 

Dr. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE 

PROCURADOR DE JUSTICA — MEMBRO 

Dra. MARIA FATIMA FRANCO RIBEIRO 

PROCURADORA DE JUSTIGA E SECRETARIA DA COMISSAO 

EDITAL N° 001/2009 

A Comissio Eleitoral eleita pelo Egrégio Colégio de Procuradores de 
Justiga, desipnada mediante Provimento n.° 105/2009, datado de 03/ 
11/2009, com a finalidade de pobsidi o pleito para elei¢do de composiciio 
do Conselho Superior do Ministério Publico do Estado do Ceara para o 
mandato de 2010, comuntca a todos os interessados que foram deferidos 
os seguintes pedidos de inscri “io de candidatos, a seguir, nominados: 
Dr. Benon Linhares Neto; Dra. Eliant Alves Notre; Dr. Francisco 

Gadelha da Silveira; Dr. José Valdo Silva; Dr. Luiz Eduardo 
dos Santos; Dra. Maria Magnolia Barbosa da Silva; Dra. Maria 
Neves Feitosa Campos; Dra. Maria Perpétua Nogueira Pinto; 
Dra. Rosemary de Almeida Brasileira e Dra. Roza Lina do 

Nascimento Maia. Comunica ainda, que o prazo para impugnacdo de 
candidaturas é de 24 (vinte e quatro) ‘horas, a contar da publicagao deste 
edital. Dado e passado na Reuniio da Comissao Eleitoral - CSMP, em 
Fortaleza, aos 19 de novembro de 2009. Eu, Zélia Maria de Moraes 
Rocha — Procuradora de Justiga e Secretaria da Comissio Eleitoral, 
lavrei o presente Edital. 

  

Oscar d’Alva e Souza Filho 

Procurador de Justi¢a e Presidente da Comissio 

Benjamim Alves Pacheca 

Procurador de Justica e Membro 

E@ilson Santana Goncalves 

Promotor de Justica - Suplente 

aAntéoio Gilvan de Abreu Melo 

Promotor de Justica - Suplente 

José Vangilson Carneiro, 

Promotor de Justiga - Suplente
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PORTARIA N* 1743/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuigdes lepais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 

Ministério Publico do Estado do Ceara, e 
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestacao jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assegurados, tanto no dmbito 

judicial quanto administrative, os meios que pgarantam a celeridade do trimite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Piiblico das Comarcas do interior do Estado do Ceara, conforme o anexo unico 

desta Portarla, sem abrangéncia para o exercicio das fun¢des eleitorais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIGA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinta 
Procuradora-Geral de Justi¢a 

REPUBLICADA POR INCORRECAG 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N® 1748/2009 

  

  

  

      

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

PLANTAO 

04/07/09 e 05/07/09 } Promotoria de Justica de Aracati 
ARACATI 11/07/09 e 12/07/09 2* Promotoria de Justica de Aracati 
BEBERIBE 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justica do JECC de Aracati 
CASCAVEL 25/07/09 e 26/07/09 Promotoria de Justiga de Beberibe 

FORTIM 01/08/09 e 02/08/09 1* Promotoria de Cascavel 
ICAPUL 08/08/09 e 09/08/09 2 * Promotoria de Cascavel 

JAGUARUANA 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justic¢a de Fortim 
PINDORETAMA 22/08/09 e 23/08/09 Promotoria de Justica de Icapui 

29/08/09 e 30/08/09 Promotoria de Justiga e Jaguaruana 
05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justica de Pindoretama 
07/09/09 1° Promotoria de Justia de Aracati 

12/09/09 e 13/09/09  Promotoria de Justica de Aracati 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoria de Justiga do JECC de Aracafti 
26/09/09 e 27/09/09 Promotoria de Justica de Beberibe 
03/10/09 e 04/10/09 1* Promotoria de Cascavel 
10/10/09 e 11/10/09 2°" Promotoria de Cascavel 
12/10/09 Promotoria de Justica de Fortim 
17/10/09 e 18/10/09 Promotoria de Justica de Icapui 
24/10/09 e 25/10/09 Promotoria de Justica ¢ Jaguarvana 
26/10/09 Promotoria de Justic¢a de Pindoretama 

31/10/09 e 01/11/09 1* Promotoria de Justica de Aracati 

o2/1 1/09 > Promotoria de Justica de Aracati 
07/11/09 e 08/11/09 Promotoria de Justica do JECC de Aracati 
14/11/69 e LS/1 1/09 Promotoria de Justica- de Beberibe 
21/109 e 22/11/09 1" Promotoria de Cascavel 
28/11/09 e 29/11/09 2* Promotoria de Cascavel 
05/12/09 e 06/12/09 Promotonia de Justica de Fortim 

08/12/09 Promotoria de Justiga de Ieapui 
12/12/09 e 13/12/09 Promotoria de Justica e Jaguaruana 
19/12/09 e 20/12/09 Promotoria de Justica de Pindoretama 
25/12/09 1* Promotonia de Justica de Aracati 
26/12/09 e 27/12/09 2* Promotoria de Justica de Aracati 
 



  
  

    
DIARIO DA JUSTIGA N° 216 FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2009 - CADERNO 5 BRI 
      

PORTARIA N* 1749/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigdes legais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembré de 2008 ~ Lei Orginica e Estatuta do 
Ministéric Piblico do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestagao jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assepurados, tanto no dmbito 
judicial quanto administrativo, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Publico das Comarecas do interior do Estado do Ceara, confonme o anexo tnico 
desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das funcées eleitorais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétuo Secarra Franga Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

REPUBLICADA POR INCORRECAG 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N® 1749/2009 

    
  

  
26/09/09 e 27/09/09 
03/10/09 e 04/10/09 

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANT. ‘AO 

. 04/07/09 e 05/07/09 1° Promotona de Justiga de Maracanatt 
MARACANAU 11/07/09 e 12/07/09 24 Promotoria de Justica de Maracanau 
MARANGUAPE 18/07/09 e 19/07/09 3* Promotoria de Justi¢a de Maracanatt 

PACATUBA 25/07/09 e 26/07/09 4" Promotoria de Justi¢a de Maracanai 
PALMACTA 61/08/05 e 02/08/09 Promotona de Justica do JECC de Maracanati 

08/08/09 e 09/08/09 1" Promotonia de Justiga de Maranguape 
15/08/09 e 16/08/09 2" Promotoria de Justiga de Maranguape 
22/08/09 e 23/08/09 1* Promotoria de Justi¢a de Pacatuba 
29/08/09 e 30/08/09 2" Promotoria de Justica de Pacatuba 
05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justi¢a de Palmicia 
o7/09/09 1* Promotoria de Justi¢a de Maracanai 
12/09/09 e 13/09/09 2" Promotoria de Justica de Maracanat 

19/09/09 e 20/09/09 3* Promotoria de Justica de Maracanat 
4° Promotoria de Justica de Maracanau 

Promotoria de Justi¢a do JECC de Maracanad 

      

10/10/09 e 11/10/09 1" Promotoria de Justica de Maranguape 
12/10/09 2" Promotoria de Justica de Maranguape 
17/10/09 e 18/10/09 1* Promotona de Justica de Pacatuba 
24/10/09 e 25/10/09 2* Promotoria de Justica de Pacatuba 
26/10/09 Promotoria de Justica de Palmacia 
31/10/09 e 01/11/09 1" Promotoria de Justi¢a de Maracanat 
02/1/09 2° Promotoria de Justi¢a de Maracanat 

07/11/09 @ 08/11/09 3" Promotoria de Justica de Maracanai 
14/11/09 e 15/11/09 4° Promotoria de Justica de Maracanat 
21/11/09 e 22/11/09 Promotoria de Justiga do JECC de Maracanau 
28/1 1/09 e 29/1 1/09 1" Promotona de Justiga de Maranguape 
05/12/09 e 06/12/09 2* Promotoria de Justiga de Maranguape 
08/12/09 1* Promotoria de Justiga de Pacatuba 
12/12/09 e 13/12/09 2° Promotoria de Justia de Pacatuba 
19/12/09 e 20/12/09 Proniotoria de Justica de Palmacia 
25/12/09 1" Promotoria de Justiga de Maracanat 

26/12/09 e 27/12/09 2" Promotoria de Tustica de Maracanat   
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PORTARIA N° 1750/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigées legais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n* 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 

Ministério Piblico do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestacio jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assegurados, tanto no ambito 
jedicial quanto administrative, os meios que garantam a celeridade do tramite processual; 

RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Publico das Comarcas do interior do Estado do Ceara, conforme o anexo tinico 

desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fungGes eleitorais. 

Registre-se. Publique-se, Cumpra-se. 
GABLNETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIGCA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorre Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N° 1750/2009 

  

  

    
10/10/09 e 11/10/09 
12/10/09 
17/LO/09 e 18/10/09 1" Promotoria de Justica de Eusébio 
24/10/09 e 25/10/09 2" Promotoria de Justica de Ensébio 
26/10/09 Promotoria de Justi¢a do Guaitba 
31/10/09 e O1/11/09 Promotona de Justi¢a de Horizonte 
02/11/09 Promotoria de Justiga de Iaitinga 
07/11/09 e 08/11/09 1* Promotoria de Justiga de Pacajus 
14/11/09 e 15/11/09 2° Promotoria de Justica de Pacajus 
21/11/09 e 22/11/09 1° Promotoria de Justica de Aquiraz 
28/11/09 e 29/11/09 2* Promotona de Justiga de Aquiraz 
05/12/09 e 06/12/09 Promotoria de Justica do JECC de Aquiraz 
08/12/09 Promotoria de Justiga de Chorozinho 
12/12/09 e 13/12/09 1’ Promotoria de Justica de Eusébio 
19/12/09 e 20/12/09 2 Promotora de Justica de Eusébio 
25/12/09 Promotorta de Justi¢a do Guatiiba 
26/12/09 @ 27/12/09 Promotoria de Justi¢a de Horizonte   

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

04/07/09 e 05/07/09 1" Promotoria de Justica de Pacajus 
AQUIRAZ 11/07/09 e 12/07/09 2" Promotonia de Justica de Pacajus 
CHOROZINHO 18/07/09 e 19/07/09 1* Promotoria de.Justiga de Aquiraz 
EUSEBIO 25/07/09 e 26/07/09 2° Promotoria de Justica de Aquiraz 
GUAIUBA 01/08/09 e 02/08/09 Promotoria de Justiga do JECC de Aquiraz 
HORIZONTE 08/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justica de Chorozinhio 
ITAITINGA 15/08/09 e 16/08/09 1* Promotoria de Justiga de Eusébio 
PACAJUS 22/08/09 e 23/08/09 2° Promotoria de Justic¢a de Eusébio 

29/08/09 e 30/08/09 Promotoria de Justiga do Guaitiba 
05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justiga de Horizonte 
07/09/09 Promotoria de Justica de Itaitinga 
12/09/09 e 13/09/09 i* Promotoria de Justiga de Pacajus 
19/09/09 e 20/09/09 2" Promotoria de Justiga de Pacajus 
26/09/09 e 27/09/09 1* Promotoria de Justiga de Aquiraz 
03/10/09 e 04/10/09 2 Promotonia de Justica de Aquiraz 

Promotoria de Justica do JECC de Aquiraz 
Promotoria de Justica de Chorozinho 

  
  

c
y



      

    
DIARIO DA JUSTIGA N° 216 FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2009 - CADERNO 5 
  
  

PORTARIA N° 1751/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANGA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
attrbuigées legais dispostas no art. 26 inciso XXX, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Orginica e Estatuta do 

  

Ministério Publico do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestapio jurisdicional continuada, de modo que a td 
judicial quanto administrative, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantao dos membros do Ministério Piblico das Comarcas do interior do Es 
desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das funcGes eleitorais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N° 1751/2009 

  

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

  

dos sejam assegurados, tanto no Ambito 

tado do Ceara; conforme o anexo tinico 

  

  

      

  

  

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

04/07/09 2 05/07/09 1* Promotoria de Justica dé Cancaia 
CAUCAIA 11/07/09 e 12/07/09 2" Promotoria de Justica de Cauraia 

PARACURU 18/07/09 e 19/07/09 3* Promotoria de Justiga de Caucaia 

PARATPABA 25/07/09 @ 26/07/09 4° Promotoria de Justi¢a de Caneaia 
SAO GONCALO DO 01/08/09 e 02/08/09 Promotoria de Justi¢a do JECC de Caucaia 

AMARANTE OB/O8/09 e 09/08/09 Promotoria de Justiga de Paracum 
SAO LUIS DO CURU 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justica de Paraipaba 
UMIRIM 22/08/09 e 23/08/09 Promotorta de Justi¢a de Sao Goncalo do Amara 

29/08/09 ¢ 30/08/09 Promotoria de Justiga de Sao Luis do Cura 
05/09/09 e 06/05/09 Promotona de Justi¢a de Uminm 

07/09/09 1° Promotoria de Justica de Caucaia 
12/09/09 e 13/09/09 2 Promotoria de Justi¢a de Caucaia 
19/09/09 e 20/09/09 3" Promotoria de Justica de Caucaia 
26/09/09 @ 27/09/09 4° Promotoria de Justiga de Caucaia 

03/10/09 e 04/10/09 Promotoria de Justica do JECC de Caneaia 
10/10/09 e 11/10/09 Promotoria de Justiga de Paracuru 
12/10/09 Promotoria de Justica de Paraipaba 
17/10/09 e 18/10/09 Promotoria de Justi¢a de Sac Goncalo do Amarar 
24/10/09 @ 25/10/09 Promotoria de Justica de S40 Luis do Cura 

26/10/09 Promotoria de Justi¢a de Urmirim 

31/10/09 e 01/11/09 1* Promotoria de Justica de Caucaia 
02/11/09 2" Promotoria de Justica de} Caucaia 
07/11/09 e 08/11/09 3* Promotoria de Justica de Caucaia 
14/11/09 e 15/11/09 4 Promotoria de Justiga de|Caucaia 
21/11/09 e 23/11/09 Promotoria de Justica do JECC de Caucaia 

28/11/09 e 29/11/09 Promotoria de Justica de Paracuru 
05/12/09 e 06/12/09 Promotoria de Justica de Paraipaba 
08/12/09 Promotoria de Justica de S4o Goncalo do Amara 

12/12/09 e 13/12/09 Promotoria de Justica de Sao Luis do Curu 
19/12/09 e 20/12/09 Promotoria de Justi¢a de Umirim 

25/12/09 1° Promotoria de Justiga de|Caucaia 

26/12/09 @ 27/12/09 2* Promotoria de Justica de|Caucaia 
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PORTARIA N° 1752/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANGA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribungGes lepais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 

Mumstério Publico do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestagio jurisdicional continuada, de mode que a todos sejam assegurados, tanto no dmbito 

jodicial quanto administrative, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 

RESOLVE fixar a Escala de Plantao dos membros do Miriistério Puiblico das Comarcas do interior do Estado do Ceara, conforme o anexo tnico 

  

desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fingdes eleitorais. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABLNETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinta 

REPUBLICADA POR INCORRECAQ 

Procuradora-Geral de Justiga 

ANEXO UNICO DA PORTARIES N° 1752/2009 
  

  

  

    
12/09/09 e 13/09/09 
19/09/09 e 20/09/09 
26/09/09 e 27/09/09 
03/10/09 e 04/10/09 

  

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO . PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

AMONTADA 04/07/09 e 05/07/09 Promotoria de Justica do JECC de Itapipoca 
ITAPIPOCA 11/07/09 e 12/07/09 Promotoria de Justica de Marco 
MARCO 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justica de Morrinhos 
MORRINHOS 25/07/09 e 26/07/09 Promotoria de Justica de Santana do Acarau 
SANTANA DO ACARAU 61/08/09 e 02/08/09 Promotoria de Justic¢a de Trairi 
TRAIRI o8/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justica de Unuburetama 
URUBURETAMA 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justica de Amontada 

22/08/09 e 23/08/09 I* Promotoria de Justiga de Itapipoca 
29/08/09 e 30/08/09 2? Promotoria de Justica de Itapipoca 
05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justiga do JECC de Itapipoca 
07/09/09 Promotoria de Justica de Marco 

Promotoria de Justica de Morrinhos 
Promotoria de Justica de Santana do Acaratl 

Promotoria de Justica de Trairi 
Promotoria de Justica de Uruburetama 

10/10/09 e 11/10/09 Promotoria de Justica de Amontada 
12/10/09 1" Promotoria de Justiga de Itapipoca 
17/10/09 e 18/10/09 2 Promotoria de Justiga de Itapipoca 

24/10/09 e 25/10/09 Promotoria de Justiga do JECC de Itapipoca 
26/10/09 Promotonia de Justiga de Marco 

31/10/09 e 01/11/09 Promotoria de Justica de Mominhos 
07/11/09 Promotoria de Justica de Santana do Acarat 
O7/1 1/09 e 08/11/09 Promotoria de Justica de Traini 

14/11/09 e 15/11/09 Promotoria de Justi¢a de Uruburetama 
21/11/09 @ 22/11/09 Promotoria de Justica de Amontada 
28/11/09 e 29/1 1/09 1* Promotoria de Justi¢a de Itapipoca 
05/12/09 e 06/12/09 2 Promotoria de Justic¢a de Itapipoca 
68/12/09 Promotoria de Justi¢a do JECC de Itapipoca 
13/12/09 e 13/12/09 Promotoria de Justia de Marco 
19/12/09 e 20/12/09 Promotoria de Justig¢a de Marrinhos 
25/12/09 Promotoria de Justic¢a de Santana do Acarat 
26/12/09 e 27/12/09 Promotoria de Justica de Train 
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PORTARIA N?® 1753/2009   A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuigdes legais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembra de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 
Ministério Piblico do Estado do Ceara, e 
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestaco jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assegurados, tanto no ambito 
judicial quanto administrative, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Piblico das Comarcas do interior do Estado do Ceard, conforme o anexo unico 
desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fungées eleitorais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

REPUBLICADA POR INCORRECAO 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N° 1753/2009 

  

  

  
10/10/09 e 11/10/09 
12/10/09 
17/10/09 e 18/10/09 

  

  
  

COMARCAS DATA DO PLANTAG PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

ATENDIDAS . 

04/07/09 e 05/07/09 Promotoria de Justipa de Cariré 

CARIRE 11/07/09 @ 12/07/09 Promotoria de Justica de Groairas 
GROAIRAS 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justiga de Massapé 
MASSAPE 25/07/09 @ 26/07/09 Promotoria de Justi¢a de Meruéca 
MERUOCA 01/08/09 e 02/08/09 1° Promotoria de Justica de Sobré I 
SOBRAL 08/08/09 e 09/08/09 2* Promotona de Justica de Sobral 

15/08/69 e 16/08/09 3* Promotona de Justica de Sobral 

22/08/09 e 23/08/09 4" Promotoria de Justica de Sob: al 
29/08/09 e 30/08/09 5° Promotoria de Justica de Sobral 
05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justiga do JECC de Sobral 
07/09/09 Promotoria de Justiga de Carré 
12/09/69 e 13/09/09 Promotoria de Justiga de Groairas 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoria de Justi¢a de Massapé 
26/09/09 e 27/09/09 Promotoria de Justica de Mernéca 
03/10/69 e 04/10/09 1° Promotoria de Justi¢a de Sobral 

2" Promotoria de Justica de Sobral 
3" Promotoria de Justiga de Sobral 
4° Promotoria de Justica de Sobral 

24/10/09 e 25/10/09 5* Promotoria de Justica de Sobral 
26/10/09 Promotoria de Justi¢a do JECC dé Sobral 
31/10/09 ¢ 01/11/09 Promotoria de Justica de Cariré 
02/11/09 Promotoria de Justica de Groai $ 
07/11/09 ¢ 08/11/09 Promotoria de Justiga de Massapé 
14/11/09 e 15/11/09 Promotoria de Justiga de Merudca 
21/11/09 e 22/11/09 1* Promotonia de Justi¢a de Sobral 

28/11/09 e 29/11/09 2* Promotoria de Justica-de Sobral 
05/12/09 e 06/12/09 3* Promotoria de Justica de Sobral 
08/12/09 4* Promotoria de Justica de Sobral 
12/12/09 e 13/12/09 S Promotoria de Justiga de Sobral 

19/12/09 e 20/12/09 Promotoria de Justica do JECC dé Sobral 

25/12/09 Promotoria de Justi¢a de Caniré 
26/12/09 e 27/12/09 Promotoria de Justiga de Groairas     
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PORTARLA N° 1754/2009 

A POUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atnbusgdes legais dispostas no art. 26 inciso XXXH, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatute do 

Ministério Piblico do Estado do Ceara, ¢ 
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestapiio jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assegurados, tanto no dmbito 

judicial quante administrative, os meios que garantam a celeridade do tramite processual; 

RESOLVE fixar a Escata de Plantae dos membros do Ministério Piiblico das Comareas do interior do Estado do Ceara, conforme o anexo tnico 

  

desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fungées eleitorais. 

Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

REPUBLICADA POR INCORRECAQ 
  

Maria do Perpétuo Socorro Franga Pinto 

Procurndora-Geral de Justica 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N° 1754/2009 

  

  

    
17/10/09 e 18/10/09 

24/10/09 e 25/10/09 

COMARCAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

ATENDIDAS 

04/07/09 e 65/07/09 Promotoria de Justig¢a do Acarau 
ACARAU 11/07/09 e 12/07/09 Promotoria de Justiga de Barroquinba 
BARROQUINHA 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justica de Bela Cruz 

BELA CRUZ 25/07/09 e 26/07/09 1° Promotoria de Justi¢a de Camocin 
CAMOCIM 01/08/09 e 02/08/09 ?* Promotorta de Justica de Camocum 
CHAVAL 08/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justica de Chaval 
CRUZ 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justica de Cruz 
GRANJA 22/08/09 e 23/08/09 1* Promotoria de Justica de Granja 
ITAREMA 29/08/09 e 30/08/09 2* Promotoria de Justic¢a de Granja 

05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justiga de Itarema 
07/09/09 Promotoria de Justi¢a do Acarali 
12/09/09 e 13/09/09 Promotoria de Justi¢a de Barroquinha 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoria de Justica de Bela Cruz 
26/09/09 e 27/09/09 1" Promotoria de Justica de Camocim 
03/10/09 e 04/10/09 2? Promotoria de Justi¢a de Camocim 
10/10/09 e 11/10/09 Promotoria de Justiga de Chaval 
12/10/09 Promotoria de Justica de Cruz 

1* Promotoria de Justica de Granja 
2* Promotoria de Justiga de Granja 

26/10/09 Promotoria de Justiga de Itarema 
31/10/09 e 01/11/09 Promotoria de Justiga do Acarat 
02/11/09 Promotoria de Justica de Barroquinha 
07/11/09 e 08/11/09 Promotoria de Justiga de Bela Cruz 
14/11/09 @ 15/11/09 
21/11/09 e 22/11/09 
28/11/09 e 29/11/09 

1* Promotoria de Justica de Camocim 
2" Promotoria de Justica de Camocim 
Promeotona de Justica de Chaval 

05/12/09 e 06/12/09 Promotoria de Justica de Cruz 
08/12/09 1* Promotoria de Justiga de Granja 
12/12/09 e 13/12/09 2* Promotoria de Justic¢a de Granja 
19/12/09 e 20/12/09 Promotoria de Justica de Itarema 
25/12/09 Promotoria de Justiga do Acarai 
26/12/09 e 27/12/09 Promotoria de Justipa de Barroquinha   
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PORTARIA N® 1755/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 
atribuigdes legais dispostas no art, 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Orpinica e Estatuto do 
Ministério Publico do Estado do Ceard, e 
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestacao jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assepurados, tanto no dmbito 
judicial quanto administrativo, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Piblico das Comareas do interior do Estado do Ceara, conforme o anexo inico 

  

  

  

  

desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das funcdes eleitorais. 

Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009, 

Maria do Perpétuo Socerro Franga. Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

REPUBLICADA POR INCORRECAQ 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N® 1755/2009 

COMARCAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE FLANTAO 
ATENDIDAS 

04/07/09 e 05/07/09 Promotoria de Justiga de Coreatt 
COREAU 11/07/09 e 12/07/09 Promotoria de Justica de Forquilha 
FORQUILHA 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justica de Frecheirinha 
FRECHEIRINHA 25/07/09 e 26/07/09 Promotoria de Justica de Ibiapina 
IBIAPINA 01/08/09 e 02/08/09 1* Promotoria de Justica de Tiangua 

TIANGUA 08/08/09 e 09/08/09 2* Promotoria de Justica de Tiangua 

UBAJARA 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justi¢a do JECC de Tiangua 
URUOCA . 22/08/09 @ 23/08/09 Promotoria de Justica de Ubajara 
VICOSA DO CEARA 29/08/09 e 30/08/09 Promotoria de Justica de Uruoca 

05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justiga de Vicosa do Ceara 
- 07/09/09 Promatoria de Justica de Corea 

12/09/09 e 13/09/09 Promotoria de Justica de Forquilha 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoria de Justi¢a de Frecheirinha 
26/09/09 e 27/09/09 Promotoria de Justica de Ybiapina 
03/10/09 e 04/10/09 1* Pronmiotoria de Justica de Tiangua 
10/10/09 e 11/10/09 2* Promotona de Justica de Tianeud 
12/10/09 Promotoria de Justiga do JECC de Tiangnd 
17/10/09 e 18/10/09 Promotoria de Justica de Ubajara 
24/10/09 e 25/10/09 Promotoria de Justiga de Unioca 
26/10/09 Promotoria de Justiga de Vigosa do Ceara 
31/10/09 e 01/11/09 Promotoria de Justig¢a de Coreau 
02/11/09 Promotoria de Justiga de Forquilha 
07/11/09 & 08/1 L/09 Promotoria de Justica de Frecheirinhe 
14/11/09 e 15/11/09 Promotoria de Justira de Ibiapina 
21/11/69 e 22/1 09 1° Promotoria de Justi¢a de Tiangua 
28/11/69 @ 29/11/09 2? Promoforia de Justica de Tiangud 
05/12/09 e 06/12/09 Promotonia de Justi¢a do JECC de Tianguad 
08/12/09 Promotoria de Justiga de Ubajara 
12/12/09 e 13/12/09 Promotoria de Justica de Uruoca 
19/12/09 e 20/12/09 Promotona de Justic¢a de Vicosa do Ceara 
25/12/09 Promotoria de Justiga de Coreail 
26/12/09 e 27/12/09 Promotoria de Justic¢a de Forquilha         
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PORTARIA N° 1756/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigdes legais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Organica e Estatuto do 

Ministério Piblico do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestacio jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assegurados, tanto no Ambito 

judicial quanto administrativo, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 

RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Pablico das Comarcas do interior do Estado do Ceara, conforme o anexo tnico 

desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fungées eleitorats. 
Repistre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIGA, em Fortaleza, aos 30 de junhe de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinte 

REPUBLICADA POR INCORRECAO 

Procuradora-Geral de Justica 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N° 1756/2009 

  

  

  

  
17/10/09 e 18/10/09 
24/10/09 e 25/10/09 

26/10/09 
31/10/09 e 01/11/09 
02/11/09 
O7/1L 1/09 e 08/11/09 
14/11/09 e 15/11/09 
21/11/09 e 22/11/09 
28/11/09 e 29/11/09 
05/12/09 e 06/12/09 
08/12/09 
12/12/09 e 13/12/09 
19/12/09 e 20/12/09 
25/12/09 
26/12/09 e 27/12/09     

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

04/07/09 e 05/07/09 Promotoria de Justiga de Guaractaba do Nort 
CARNAUBAL 11/07/09 e 12/07/09 Promotoria de Justica de Ipa 

CROATA 18/07/09 e 19/07/09 Promotorza de Justica de Ipveiras 
GRACA 25/07/09 & 26/07/09 Promotoria de Justic¢a de Mucambo 

GUARIABA DO NORTE 01/08/09 e 02/08/09 Promotoria de Justica de Reriutaba 
IPU 08/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justica de Sao Benedito 
IPUEIRAS 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justica de Carmaubal 

MUCAMBO 22/08/09 e 23/08/09 Promotonia de Justiga de Croata 

RERIUTABA 29/08/09 @ 30/08/09 Promotoria de Justia de Graca 

SAO BENEDITO 05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justi¢a de Guaraciaba do Nort 
07/09/09 Promotoria de Justiga de Ipa 
12/09/08 e 13/09/09 Promotoria de Justi¢a de Ipueiras 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoria de Justiga de Mucambo 
26/09/09 e 27/09/09 Promotoria de Justica de Reriutaba 
03/10/09 e 04/10/09 Promotoria de Justica de Sio Benedito 
10/10/09 e 11/10/09 Promotoria de Justica de Carmaubal 
12/10/69 Promotoria de Justica de Croata 

Promotoria de Justica de Graca 
Promotoria de Justiga de Guaraciaba do Nort 

Promotoria de Justica de Ipit 
Promotoria de Justiea de Ipueiras 
Promotoria de Justiga de Mucambo 
Promotoria de Justica de Reriutaba 
Promotoria de Justica de S40 Benedito 
Promotoria de Justi¢a de Carnaubal 
Promotoria de Justiga de Croata 
Promotoria de Justica de Graga 
Promotoria de Justica de Guaraciaba do Nort 
Promotona de Justicga de Ipi 
Promotona de Justiga de Ipueiras 
Promotoria de Justig¢a de Mucambo 
Promotoria de Justica de Renutaba 
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A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL ] . 
atnibuigées legais dispostas no art. 26 inciso XOCKTI, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 -- Lei Organica e Estatuto do 
Ministerio Piiblico do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestagao jurisdicional continuada, de modo que a tddos sejam assegurados, tanto no ambito 

PORTARIA N° 1757/2009   
judicial quanto administrativo, os meios que garantam a celeridade do tramite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantio dos membros do Ministério Pablico das Comarcas do interior do Estado do Ceani, conforme o anexo unico 
desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fimgées eleitorais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

REPUBLICADA POR INCORRECAG 
  

ANEXO UNICO DA PORTARIA N* 1757/2009 
  

DE JUSTICA, no uso de suas 

    
  

    
10/10/09 e 11/10/09 
12/10/09 
17/10/09 e 18/10/09 
24/10/09 e@ 25/10/09 
26/10/09 
31/10/09 e 01/11/09 
02/11/09 
07/11/09 e 08/11/09 
14/11/09 e 15/11/09 
21/11/09 e 22/11/09 

28/11/09 e 29/11/09 
O5/12/09 e 06/12/09 
08/12/09 
12/12/09 e 13/12/09 
19/12/09 ¢ 20/12/09 
25/12/09 
26/12/09 e 27/12/09   

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANT. "AO 

. 04/07/09 e 05/07/09 1* Promotoria de Justi¢a de Cratets 

CRATEUS 11/07/09 e 12/07/09 2° Promotoria de Justi¢a de Crates 

HIDROLANDIA 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justica de JECC de Cratetis 

IPAPORANGA 25/07/09 @ 26/07/09 Promotoria de Justi¢a de Hidrolandia 
MONSENHOR TABOSA 01/08/09 e 02/08/09 Promotoria de Justia de Ipaporanga 
NOVA RUSSAS 08/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justi¢a de Monsenhor Tabosa 
PORANGA 15/08/09 e 16/08/09 I" Promotona de Justi¢a de Nova Russas 
TAMBORIL 22/08/09 e 23/08/09 2* Promotoria de Justi¢a de Nova Russa 

29/08/09 e 30/08/09 Promotoria de Justia de Poranga 
05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justica de Tamboril 
07/09/09 1* Promototia de Justi¢a de Crateiis 
12/09/09 e 13/09/09 2* Promotoria de Justi¢a de Cratetis 
19/09/09 ¢ 20/09/09 Promotoria de Justiga de JECC de Crateus 
26/09/09 e 27/09/09 Promotoria de Justica te Hidrolandia 

03/10/09 e 04/10/09 Promotoria de Justica de Ipaporanga 
Promotoria de Justica de Monsenhor Tabosa 
1" Prometoria de Justica de Nova Russas 
2* Promotona de Justica de Nova Russa 
Promotoria de Justica de Poranga 
Promotoria de Justica de Tamboril 
I* Promotoria de Justica de Cratets 
2* Promotoria de Justiga de Cratetis 
Promotoria de Justiga de JECC de Crates 

Promotoria de Justia de Hidrolandia 
Promotona de Justiga de Ipaporanga 
Promotoria de Justica de Monsenhor Tabosa 
1* Promotoria de Justica de Nova Russas 
2* Promotoria de Justic¢a de Nova Russa 

Promotoria de Justica de Poranga 
Promotoria de Justi¢a de Tamboril 
1* Promotorta de Justica de Cratetis 

2" Promotoria de Justica de Cratetis   
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PORTARIA N®* 1758/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuigdes lepais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n° 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 — Lei Orginica e Estatuto do 

Ministéria Publica do Estado do Ceara, e 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestacao jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam assegurados, tanto no 4mbito 

judicial quanto administrativo, os meios que garantam a celeridade do tramite processual; 

RESOLVE fixar a Escala de Plantdo dos membros do Ministério Piblico das Comarcas do interior do Estado do Ceard, conforme o anexo tinico 

desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fungées eleitorais. 

Registre-se, Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA FROCURADORA GERAL DE JUSTICA, em Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

REPUBLICADA POR INCORRECAO 
  

Maria do Perpétuo Socorro Franca Pinto 
Procuradora-Geral de Justica 

ANEXO UNICO DA PORTARLIA N° 1758/2009 - 

  

  

  
03/10/09 e 04/10/09 
10/10/09 e 11/10/09 
12/10/09 
17/10/09 e 18/20/09 

    

COMARCAS ATENDIDAS | DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANTAO 

04/07/09 e 05/07/09 Promotoria de Justica de Aivaba 
AITUABA 11/07/09 e 12/07/09 Promotoria de Justica de Catarina 
CATARINA 18/07/09 e 19/07/09 Promotoria de Justica de Independéncia 
INDEPENDENCIA 25/07/09 € 26/07/09 Promotoria de Justica de Mombac¢a 

MOMBACA 01/08/09 e 02/08/09 Promotoria de Justiga de Novo Oriente 
NOVO ORIENTE 08/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justica de Parambu 
PARAMBU 15/08/09 e 16/08/09 Promotoria de Justica de Saboeiro 
SABOEIRO 22/08/09 e 23/08/09 1° Promotoria de Justi¢a de Tana 
TAUA 29/08/09 e 30/08/09 2" Promotonia de Justi¢a de Tana 

05/09/09 e 06/09/09 Promotoria de Justiga do JECC de Taua 
07/09/09 Promotoria de Justica de Aiuaba 
12/09/09 e 13/09/09 Promotoria de Justica de Catarina 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoria de Justica de Independéncia 
26/09/09 e 27/09/09 Promotoria de Justi¢a de Mombaca 

Promotoria de Justiga de Novo Oriente 
Promotoria de Justica de Parambu 
Promotoria de Justi¢a de Saboeiro 

I* Promotoria de Justica de Tana 
24/10/09 e 25/10/09 2" Promotoria de Justiga de Taud 
26/16/09 Promotoria de Justiga do JECC de Tava 
31/10/09 e O1/11/09 Promotoria de Justica de Atuaba 
O27/11/69 Promotoria de Justica de Catarina 
07/11/09 e 08/11/09 Promotoria de Justia de Independéncia 
14/11/09 @ 15/11/09 Promotoria de Justica de Mombaca 
21/11/09 e 22/11/09 Promotoria de Justiga de Novo Oriente 
28/11/09 e 29/1/09 Promotoria de Justi¢a de Parambu 
05/12/09 e 06/12/09 Promotoria de Justi¢a de Saboeiro 
08/12/09 1" Promotoria de Justig¢a de Tana 
12/12/09 e 13/12/09 ? Promotoria de Justi¢a de Taua 
19/12/09 e 20/12/09 Promotoria de Justica do JECC de Taua 
25/12/09 Promoftoria de Justica de Aiuaba 
26/12/09 e 27/12/09 Promotoria de Justic¢a de Catarina 
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PORTARIA N® 1759/2009 

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRANCA PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas 

atribuicdes legais dispostas no art. 26 inciso XXXII, da Lei Complementar n® 72/2008, de 12 de dezembrp de 2008 — Lei Orginica e Estatuto do 
Ministéric Piblico do Estado do Ceara, e 
CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestago jurisdicional continuada, de modo que a t 
judicial quanto administrativo, os meios que garantam a celeridade do trimite processual; 
RESOLVE fixar a Escala de Plantao dos membros do Ministério Piiblico das Comarcas do interior do Estado do Ceara, confonme o anexo inico 
desta Portaria, sem abrangéncia para o exercicio das fungées eleitorais. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
GABINETE DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, ein Fortaleza, aos 30 de junho de 2009. 

Maria do Perpétue Socorro Franca Pinto 

Procuradora-Geral de Justica 

REPUBLICADA POR INCORRECAO 

ANEXO UNICO DA PORTARIA N® 1759/2009 
    
  

  

    

  

COMARCAS ATENDIDAS DATA DO PLANTAO PROMOTOR(A) DE PLANTAC 

04/07/09 e 05/07/09 1* Promotona de Justica de Canindé 

CANINDE 11/07/09 e 12/07/09 2*Promotoria de Justi¢a de Canindé 

CARIDADE 18/07/09 e 19/07/09 Prometoria de Justiga de Caridade 
IRAUCUBA 25/07/09 e 26/07/09 Promotona de Justig¢a de Iraucuba 
ITAPAJE 01/08/09 e 02/08/09 Promotozia de Justica de Itapajé 
ITATIRA 08/08/09 e 09/08/09 Promotoria de Justica de JECC Itapajé 
PENTECOSTE 15/08/09 e 16/08/09 Promotona de Justica de Itatira 
SANTA QUITERIA 22/08/09 e 23/08/09 Promototia de Justica de Pentecoste 

29/08/09 e 30/08/09 1° Promatoria de Justica de Santa Quitén: 
05/09/09 e 06/09/09 2° Promotoria de Justic¢a de Santa Quitén: 
O7/09/09 1" Promotoria de Justi¢a de Canindé 
12/09/09 e 13/09/09 2Promotoria de Justica de Canindé 
19/09/09 e 20/09/09 Promotoi de Justica de Caridade 
26/09/09 e 27/09/09 Promototia de Justica de Trauguba 
03/10/09 e 04/10/09 Promotoria de Justica de Itapajé 
10/10/09 e 11/10/09 Promotoria de Justica de JECC Itapajé 
12/10/09 Promotoria de Justica de Itatira 
17/10/69 e 18/10/09 Promotona de Justiga de Pentecaste 
24/10/09 e 25/10/09 1* Promoloria de Justica de Santa Quitériz 
26/10/09 2 Promotoria de Justica de Santa Quitéri: 

31/10/09 e 01/11/09 18 Promotoria de Justiga de Canindé 

02/11/09 2Promotoria de Justica de Canindé 
07/11/09 e 08/11/09 Promotora de Justica de Caridade 
14/11/09 e 15/11/09 Promotona de Justicga de Iraucuba 
21/11/09 @ 22/11/09 Promotorta de Justica de Itapajé 
28/11/09 e 29/11/69 Promotonia de Justica de JECC Itapajé 
05/12/09 e 06/12/09 Promotorja de Justica de Itatira 
08/12/09 Promotoria de Justica de Pentecoste 
12/12/09 e 13/12/09 1" Promotoria de Justica de Santa Quitéri: 
19/12/09 ¢ 20/12/09 2* Promotoria de Justica de Santa Quitéri: 
25/12/09 4 Promotoria de Justica de Canindé 
26/12/09 @ 27/12/09   2rPrometiri de Justipa de Canindé 

  

  

dos sejam assegurados, tanto no 4ambito
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20- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
  

  

  

  

  

PODER JUDICIARIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

* Des. LUIZ GERARDO DE PONTES BRIGIDO - Presidente 
«Des. ADEMAR MENDES BEZERRA - Vice-Presidente e 

Corregedor 
e Dr ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO - 

Jurista 

¢ Dr TARCISIO BRILHANTE DE HOLANDA — Jurista 
» Dr . EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE - Juiz de Direito 
«Dr. JORGE LUIS GIRAO BARRETO - Juiz Federal 
¢ Dr. FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES - Juiz de 

Direito 

e Dr. ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES - Procurador 

Regional Eleitoral 
e Dr. RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE -— Secretirio 

  

  

DECISAO 
AGAO CAUTELAR N? 11286 - CLASSE 1 
ORIGEM: Fortaleza ~ CE 

RELATOR: Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 

PROMOVENTE: Ibernon da Faz Monteiro 
ADVOGADOS: Helio Parente Vasconcelos Filho, Sarah Feitosa 
Cavalcante, Daniela Lopes Fontenele, Alexandra Helaine Lopes, 

Osilene Abintes Assuncdo, Lucio Goncalves Feitosa, Matheus de 
Carvalho Melo Lopes e os estagiarios Igor Brandao Feitosa de Carvalho, 
Jéssica Ribeiro Parente de Vasconcelos, Rafaella Nogueira Lopes e 

Liicio Martins Borges Filho 
PROMOVIDOS: Benzaliel Constant do Nascimento 
ADVOGADOS: Francisco Dias de Paiva Filho e Thiago Cordeiro 
Gondim de Paiva 

Nos autos do processo acima mencionado foi exarado o 

seguinte decisao: 
“Tratam os autos de Acio Cautelar, com pedido de liminar, manejada 
por Ibernon da Paz Monteiro, suplente de vereador pelo Partido 
Republicano Progressista - PRP, em desfavor de Benzaliel Constant do 
Nascimento, eleito vereador neste Municipio, nas eleigdes de 2008, 
pela mesma legenda, requerendo seja obstada a posse do promovido 
perante a Camara Municipal de Fortaleza, ou, caso o ato tenha-se 

consolidado, seja determinado a sua anulacio, determinando-se, ato 
continuo, 4 sua posse até o julgamente final do Recurso Contra a 
Diplomacao protocolizado sob o n° 157.884/2008. 
Apés constestacdo de fls. 92/97, 0 entao Relator do feito, Juiz Haroldo 
Maximo, denega a liminar pleiteada por nao vishumbrar os pressupostos 

autonzadores. 
(...}Com essas consideracées, ja se manifestado este Colegiado pela 
improcedéncia do Recurso contra Expedicao de Diploma n° 11.090, 
que consubstancia a aco principal, da qual é a acessdria a presente 
cautelar, com fundamento no inciso X do art. 42 do Regimento Interno 
deste Tribunal, diante da superveniente falta de interesse de apir do 
autor, extingo o presente feito, sem julgamento do mérito, por perda 

de seu objeto ¢ determino o seu arquivamento. 
Publique-se. 
Encaminhem-se os autos 4 Procuradoria Regional Eleitoral. 

Fortaleza, 9 de outubro de 2009. 
JUIZ FRANCISCO LUCIANO LINLA RODRIGUES 

Relator” 

DECISAO MONOCRATICA 
RECURSO ELEITORAL 'N® 15127 — CLASSE 30 

ORIGEM: Maracanai — CE (104" Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 

RECORRENTES: Roberto Soares Pessoa e outra 
ADVOGADOS: Francisco Monteiro da Silva Viana e outros 

RECORRIDO: Mimstério Piblico Eleitoral   

Nos autos do processo acima inencionado foi exarada a seguinte decisio: 
“Os autos trazem recurso eleitoral articulado por Roberto Soares Pessoa, 
candidato eleito prefeito nas elei¢des de 2008, e Coligagao “Maracanat 
Melhor", pugnando pela reforma da decisac do Juizo Eleitoral da 104* 
Zona, sediada em Maracanati, que Jhes cominou niulta pela promocdo 
de propaganda eleitora! irregular, consubstanciada em pintura mural 

acima de 4 m1. 
(...) Feitas essas consideragées, acosto-me 4 jurisprudéncia do TSE e 
deste Tribunal e, com fundamento no art. 267, VI, do Cédigo de 
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral, extingo 
o feito sem resolucio de mérifo, por falta de interesse de agir da parte 

autora, determinando o arquivamento dos autos. 

Publique-se. 
Registre-se. 
Intime-se. 
Abra-se vista dos autos ao douto Procurador Regional Eleitoral. 

Expedientes necessarios. 
Fortaleza, 19 de outubro de 2009. 

JUIZ FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES 

RELATOR” 

DECISAO 
RECURSO ELEITORAL N® 15142 — CLASSE 30 
ORIGEM: Maracanat — CE (104" Zona Eleitoral) 

RELATOR: Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 
RECORRENTES: Francisco Ribeiro de Moura e outra 
ADVOGADOS: Francisco Monteiro da Silva Viana e outro 
RECORRIDO: Ministério Puiblico Eleitoral 
‘Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte decision: 
“Qs autos trazem recurso eleitoral articulado por Francisco Ribeiro de 
Moura e Coligacio “Maracanai Melhor”, pugnando pela reforma da 
decisao do juizo eleitoral da 104" Zona, sediada em Maracanai, que 
Thes cominou multa pela promocao de propaganda eleitoral irregular, 
consubstanciada em pintura mural acima de 4 m*. 
(...) Feitas essas consideragées, acosto-me a jurisprudéncia do TSE e 
deste Tribunal e, com fundamento no art. 267, V1, do Cédigo de Processo 

Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral, extingo o feito 

sem tesolugao de mérito, por falta de interesse de agir da parte autora, 
determinando o arquivamento dos autos. 
Abra-se vista dos autos ao douto Procurador Regional Eleitoral. 

Expedientes necessarios. 
Fortaleza, 22 de outubro de 2009. 

JUIZ FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES 

Relator” 

DECISAO 
RECURSO ELEITORAL N° 15147 - CLASSE 30 
ORIGEM: Maracanatt — CE (104" Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 
RECORRENTES: Roberto Soares Pessoa e outra 
ADVOGADOS: Francisco Irapvan Pinho Camurea e outros 
RECORRIDO: Ministério Publico Eleitoral 
Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a sepuinte decisio: 
Os autos trazem recurso eleiforal interposto por Roberto Soares Pessoa, 
candidato eleito prefeito nas eleigdes de 2008, ¢ Coligacio Maracanad 
Melhor, pugnando pela reforma da decisdo do juizo eleitoral da 104" 
Zona, sediada em Maracanat, que hes comiuou multa pela promo¢do 
de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada em pintura mural 

acima de 4 m?, 
(...) Feitas essas consideragdes, acosto-me 4 jurisprudencia do TSE e 
deste Tribunal e, com fiundamento no art, 267, VI, do Cédigo de Processo 

Civil, aplicado subsidiariamente ac Processo Eleitoral, extingo o feito 
sem resolucao de mérito, por falta de interesse de agir da parte autora, 
determinando o arquivamento dos autos. 
Abra-se vista des autos ao douto Procurador Regional Eleitoral. 

Expedientes necessarios. 
Fortaleza, 22 de outubro de 2009. 
JUIZ FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES 

Relator” 

DECISAO MONOCRATICA 
RECURSO ELEITORAL N® 15152 — CLASSE 30 
ORIGEM: Maracanati — CE (104" Zona Eleitoral) 

RELATOR: Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 
RECORRENTES: Carlos Alberto Gomes de Matos Mota e outra 
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ADVOGADOS: Adriano Ferreira Gomes Silva‘e outros 
RECORRIDO: Ministério Piblico Eleitoral 
Nos autes do processo acima mencionado foi exarada a sepuinte decisio: 
“Os autos trazem recurso eleitoral interposto por Carlos Alberto Gomes 
de Matos Mota e Coligacio “Avanga Maracanatt”, pugnando pela 
reforma da decisio do juizo eleitoral da 104* Zona, sediada om 
Maracanati, que lhes cominou multa pela promogio de propaganda 
eleitoral irregular, consubstanciada em pintura mural acima de 4 m2? 

(...) Feitas essas consideragées, acosto-me 4 jurisprudéncia do TSE e 
deste Tribunal e, com fundamento no art. 267,V1, do Cédigo de Processo 
Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral, extingo o feito 
sem resclugdo de mérito, por falta de interesse de apir da parte autora, 
determimando o arquivamento dos autos. 
Abra-se vista dos autos ao douto Procurador Regional Eleitoral. 
Expedientes necessirios. 
Fortaleza, 22 de outubro de 2009. 

JUIZ FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES 

Relator? 

DECISAO 
RECURSO ELEITORAL N® 15157 — CLASSE 30 
ORIGEM: Maracanati - CE (104" Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 

RECORRENTES: José Patriarca Neto e Coligaciio Propressista Crista 
— PP/ PRP/ PSC. 
ADVOGADOS: Francisco Monteiro da Silva Viana e outro 
RECORRIDO: Ministério Pablico Eleitoral 
Nos autos do processo acima mencionado foi exarada a seguinte decisio: 
“Os autos trazem recurso eleitoral articulado por José Patriarca Neto 
e Coligacdo “Progressita Crista” , pupnando pela reforma da decisdo 
do Juizo Eleitoral da 104° Zona, sediada em Maracanati, que thes 
cominou multa pela promo¢do de propaganda eleitoral irregular, 
consubstanciada em pintura mural acima de 4 m?. 
(...) Feitas essas consideragdes, acosto-me a jurisprudéncia do TSE e 
deste Tribunal e, com fundamento no art. 267, VI, do Cédigo de Processo 
Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral, extingo o feito 
sem resolugo de meérito, por falta de interesse de agir da parte autora, 
determinando o arquivamenta dos autos. 
Abra-se vista dos autos ao donto Procurador Regional Eleitoral. 
Expedientes necessdrios. 
Fortaleza, 22 de outubro de 2009. 

Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues 
Relator” 

PORTARIA N.° 1374/2009 - O PRESIDENTE EM EXERCICIO DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, no uso das 

atribuicées que Ihe confere o art. 38 da Lei n° 8,112/90, e atendendo 
a solicitagao do Juiz da 7* Zona Eleitoral, expressa no Oficio n° 251, 
de 14 de outubro de 2009, RESOLVE designar JORGE HELDER 
SCHRAMM, Analista Judiciirto do quadro permanente deste Regional, 
para substituir MANOEL GONZAGA DE ARAUJO FILHO na Chefia 
do Cartério da 7* Zona Eleitoral, sediada em Cascavel, no periodo de 

19 a 23 de outubro de 2009, em virtude. das férias do titular. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 09 

de novembre de 2009. 

Des. Luiz Gerardo ge Pontes Brigida 
PRESIDENTE EMEXERCICIO 

PODER JUDICIARIO . 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 

CARTORIO DA 114* ZONA ELEITORAL 

EDITAL N° 0353/2009 

O Excelentissimo Senhor Dr. CARLOS ALBERTO SA DA SILVEIRA, 

MM. Juiz Eleitoral da 114° ZE/CE, no uso de suas atribnicdes lepais, 

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem 
conhecimento, que se realizard CORREICAO ORDINARIA nesta Zona 

Eleitoral, iniciando-se no dia 02 de dezembro de 2009, 4% 09:00 horas, 
no Carténio Eleitoral. Assim, em conformidade com o- que disciplina a 
Resolugdo 21.372, de 25 de marco de 2003, do Tribunal Superior 

Eleitoral, ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da 
aludida Correi¢ao: o Representante do Ministério Piblico Eleitoral 
que oftcia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuarios e 
funciondnios da Justica Eleitoral, inclusive os requisitados, subordinados 

a este Juizo. Ficam cientes, ainda, que se faculta ao Promotor Eleitoral, 
eleitores e Partidos Politiegs apreseutar reclamac¢ées relativas ao 
funcionamento do Cartério Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou 
irregularidades das quais tenham conhecimento e que devam ser 
corrigidos, evitados ou sanadds, as quais podem ser reduzidas a termo 
neste Juizo. E para que se| dé ampla divulgacao, determinon o 

Excelentissimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixade o presente Edital 
de Correi¢io no local de costume e, de igual modo, oficiando-se a 
Corregedoria Repional Eleitoral do Estado do Cearé e a Procuradona 
Regional Eleitoral do Estado do Ceara. Dado e passado nesta cidade de 
Fortaleza, aos 09 dias do més de novembro do ano de 2009. Eu, Mania 

Verénica Chaves Vidal, Chefe de Cartério em exercicio, preparei e 
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. 
Carlos Alberto Sa da Silveira. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Fortaleza, 09 de novembro de 2009. 

CARLOS ALBERTO SA DA SILVEIRA 
Juiz da 114° Zona Eleitoral/CE 

PAUTA N° 474/09 

Decorridas 48 (quarenta e cite) horas da publicacao desta pauta, serio 
julgados, na primeira sessio désimpedida, os seguintes processos: 
RECURSO ELEITORAL N° 15201 — CLASSE 30 

NATUREZA: Acio de Investigacdo Judicial Eleitoral. 
ORIGEM: Santa Quitéria - CE (54° Zona Eleitoral) 
RELATOR: Jutz Emanuel Leite Albuquerque 

RECORRENTE: Coligacio Renovacio Trabalho e Paz — PMDB/ PPS/ 

PP/ PRP/ PRB 

ADVOGADO: Francisco Airton da Silva 
RECORRIDOS: Raimundo Martins Parente e outros 
ADVOGADOS: Ana Ligia Peis e Laranjeita e outros 
  

RECURSO ELEITORAL N® ib272 — CLASSE 36 

NATUREZA: Agdo de Impugnacao de Mandato Eletivo 
ORIGEM: Limoeiro do Norte | CE (29* Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Anastacio Jorge Matas de Sousa Mannho 
REVISOR: Juiz Tarcisio Brilhante de Holanda 
RECORRENTE: Ministério Publico Eleitoral 
RECORRIDOS: Joico Dilmar da Silva e outro 
ADVOGADO: Virgilio Nunes Maia 
  

  
REPRESENTAGAO N° 11741 | CLASSE 42 
ASSUNTO: Doagao acima do limite legal — Lei 9.504/97 
ORIGEM: Marco -— CE 

RELATOR: Juiz Emanuet Leite Albuquerque 
REPRESENTANTE: Ministerio Publico Eleitoral 
REPRESENTADO: Gilmario Amancio Lima Me. 
ADVOGADO: Rodrigo Cavaleante 
  

REPRESENTACAO N® 11802 + CLASSE 42 

ASSUNTO: Doacio acima do limite legal — Lei. 9.504/97 
ORIGEM: Canindé ~ CE (33" Zona Eleitoral) 

RELATOR: Juiz Emanuel Leite| Albuquerque 
REPRESENTANTE: Ministério Publico Eleitoral 

REPRESENTADO: Maria Hozana Dias Teixeira 
  

RECURSO ELEITORAL N° 14 39 — CLASSE 30 

NATUREZA: Acido de Investig. agao Judicial Eleitoral 
ORIGEM: Mauriti - CE (76" Zona Eleitoral) 
RELATOR: Juiz Emanuel Leite Albuquerque 
RECORRENTE: Coligagiio “Desenvolvimento e Paz, Quem Sabe Faz” 
— PSDB/PTB/PDT/PR. 

ADVOGADOS: Djalma Pinto ej outros 

RECORRIDOS: Isaac Gomes dal Silva Jimior e outros 
ADVOGADOS: André Luiz Souza Costa e outro 

  
  

REPRESENTACAO N° 11691 4 CLASSE 42 

ASSUNTO: Doagio acimia do limite legal —- Lei 9.504/97 
ORIGEM: Fortaleza — CE 

RELATOR: Juiz Emanuel Leite Albuquerque 

REPRESENTANTE: Ministérioj Publico Eleitoral 
REPRESENTADO: Odécio Sousa Marques 
ADVOGADO: Odétio Sousa Marques (em causa prépria) 
    REPRESENTACAO N° 11641 — CLASSE 42 
ASSUNTO: Doagao acima do linute legal — Lei 9.504/97 
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ORIGEM: Fortaleza — CE RELATOR: Juiz Emanuel Leite Albuquerque 

RELATOR: Juiz Emanuel Leite Albuquerque REVISOR: Juiz Jorge Luis Girdo Barreto 

REPRESENTANTE: Ministério Piblico Eleitoral RECORRENTE: Maria de Fatima Araijo Didgenes 

REPRESENTADO: Jodo Pacheco Teixeira ADVOGADOS: Hélio Parente de Vasconcelos Filho e outros 

ADVOGADO: José Marques Junior ¢ outros RECORRIDO: Marcondes Herbster Ferraz e outro 

ADVOGADOS: Francisco Irapuan Pinho Camurca e outros   

  RECURSO ELEITORAL N® 15118 — CLASSE 30 

NATUREZA: Acio de Impugnagio de Mandate Eletivo. Fortaleza/CE, 18 de novembro de 2009. 

ORIGEM: Saboeiro — CE (80° Zona Eleitoral) 
José Humberto Mota Cavalcanti 

Secretdrio Judicidrio 

  
oe OK OK GK ok 

  
  

Edifado o impresso no DGED - Divisdo de Gerenciamento 

Elotrénico de Documentos Tribunal de Justica 
de Estado do Coara 

NUCLEO DE CRIACOES: 
WELLINGTON Forte M. Filho 
Manoel BRNOGENES Montenegro Silva 
Francisco GLAYDSON do Nascimento 

Jogé RAIMUNDO Rodriques Maia 
Maria VILANI de Vagconcelog 

SETOR DE IMPRESSAO: 
GERMANO Marques dog Santos 
Francisco NICBLIO Cavalcante Mota 

ROBERTO Severiano Bomfim 
. HARIMILTON Goncalves Vieira 
COORDENADORA: CONCEICAO de Maria C. P. Linhares 
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INDICE ALFA-NUMERICO DAS MATERIAS PARA EDITORACAO NO DJ/CE 

EXPEDIENTE DO 2° GRAU 

1-TRIBUNAL PLENO 
1.1 -EMENTA E CONCLUSAO DE ACORDAOS 
1.2 -DESPACHO DOS RELATORES 
1.3 -~PAUTA DE JULGAMENTO 
1.4-EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 
1.5-ATOS E RESOLUCOES 
1.6-ATAS DAS SESSOES 

2-CONSELHO DE MAGISTRATURA 
2.1-ATOS ,RESOLUCOES E OUTROS EXPEDIENTES 
2.2-ATAS DAS SESSOES 

3- TRIBUNAL DEJUSTICA 
3.1- PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DO 

PRESIDENCIA 
3.2 -DESPACHOS DO PRESIDENTE 
3.3 -DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE 
3.4-ATA DE DISTRIBUICAO DE FEITOS JUDICIAIS 
3.5 -EDITAIS, AVISOS E PEDIDOS DE VISTA 
3.6 -OUTROS EXPEDIENTES 
3.7 -PLANTAO JUDICIARIO _ 
3.8 -CENTRAL DE CONCILIACAO 

4-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA. 
4.1-ATOS, RESOLUCOES E OUTROS EXPEDIENTES 

5-ESCOLA SUPERIOR DAMAGISTRATURA 
5.1 -ATOS,RESOLUCOES E OUTROS EXPEDIENTES 

6-CAMARAS CIVEIS REUNIDAS 
6.1- EMENTAE CONCLUSAO DE ACORDAOS 
6.2 -DESPACHOS DOS RELATORES 
6.3 -PAUTA DE JULGAMENTO 
6.4 -ATOS, EDITAIS,AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 
6.5- ATAS DAS SESSOES 

7-CAMARAS CIVEIS ISOLADAS 
J? Cimara Civel . ok 
7.1-EMENTAE CONCLUSAG DEACORDAOS 
7.2 -DESPACHOS DOS RELATORES 
7.3 -PAUTA DE JULGAMENTO 
7.4-ATOS, EDITAIS.AVISOSE OUTROS EXPEDIENTES 
7,5- ATAS DAS SESSOES 

2? Cimara Civel . oo. 
7.6 -EMENTA E CONCLUSAO DE ACORDAOS 
7.7 ~DESPACHOS DOS RELATORES 
7.8 -PAUTA DE JULGAMENTO 
7.9 -ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 
7.10- ATAS DAS SESSOES 

3* Camara Civel . ok 
7.1] -EMENTAE CONCLUSAO DEACORDAOS 
7,12 - DESPACHOS DOS RELATORES 
7.13 -PAUTA DE JULGAMENTO 
7.14 -ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 
7.15- ATAS DAS SESSOES 

4 Camara Civel . . 
7.16-EMENTAE CONCLUSAO DEACORDAOS 

7.17 - DESPACHOS DOS RELATORES 

7.18 -PAUTA DE JULGAMENTO 
7.19 -ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 

7.20-ATAS DAS SESSOES 

$-CAMARAS CREMINAIS REUNIDAS 
8.1 -EMENTAE CONCLUSAO DEACORDAOS 
8.2 -DESPACHO DOS RELATORES 
8.3 -PAUTA DE JULGAMENTO 
§.4-ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 
8.5-ATAS DAS SESSOES 

  

9.CAMARAS CRIMINAIS ISOLADAS 

1? Camara Criminal . 
9.1 EMENTA E CONCLUSAO DEACORDAOS 
9.2 -DESPACHOS DOS RELATORES 
9.3 -PAUTA DE JULGAMENTO 
9.4 -ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 

9.5- ATAS DAS SESSOES 

  

?? Camara Criminal . ; . 
9.6 -EMENTA E CONCLUSAO DEACORDAOS 
9.7 -DESPACHOS DOS RELATORES 
9.8 -PAUTA DE JULGAMENTO 
9.9 -ATOS, EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 

9,10- ATAS DAS SESSOES 

EXPEDIENTE DO 1° GRAU- 
COMARCA DE FORTALEZA 

10-DIRETORIA DO FORUM CLOVIS BEVILAQUA 
10.1 -PORTARIAS, ATOS, DESPACHOS EOUTROS EXPEDIENTES 
10.2 -ATA DE DISTRIBUIGAO DEFEITOS JUDICIAIS 
10.3-EDITAISEAVISOS | 
10.4 - EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DOS JUIZOS 
10.5 -PLANTAO JUDICIARIO 

11-VARAS DA JURISDICAO CIVEL 
11.1-VARAS CIVEIS | 
11.2 -VARAS DE FAMILIA! 
11.3 -VARAS DE SUCESSOES 
11.4-VARAS DA FAZENDA PUBLICA 
11.5-VARAS DOS REGISTROS PUBLICOS 
11.6-VARAS DE FALEN CIA 

12-VARAS DA JURISDICAO CRIMINAL 
12.1-VARASCRIMINAIS | 
12.2-VARAS DAS EXECUCOES CRIMINAIS, CORREGEDORIA 

IDE PRESIDIOS, HABEAS- CORPUS E PRECATORIAS 
12.3 -VARAS DO JURI 
12.4-VARAS DO TRANSITO 
12.5 -VARA DA AUDITORIA MILITAR 
12.6 -VARA DE DELITO SOBRE TRAFICO E USO DE SUBS 

TANCIAS ENTORPECENTES 
12.7 - VARAS DAS PENAS AUTERNATIVAS 

13-VARAS DA JURISDICAO ESPECIAL OU MISTA 
13.1-VARAS DA INFANCIA EDAJUVENTUDE 
13.2 -VARAS DAS EXECUCQES FISCAIS E CRIMES CONTRAA 

ORDEM TRIBUTARIA 
13.3 -VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

14-FORUM DAS TURMAS RECURSAIS 
PROFESSOR DOLOR BARREIRA 

14.1 -TURMAS RECURSAIS DAS VARAS DOS JUIZADOS ESPE 
CIAIS 

14.2 -ATA DE DISTRIBUICAO DE RECURSOS DAS TURMAS 
_RECURSAIS 

14.3-ACORDAOS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS 

14.4-PAUTADEJULG O DAS TURMAS RECURSAIS 
14.5-ATOS E OUTROS EXPEDIENTES DAS TURMAS 

RECURSAIS 
15-COMARCA DE FORTALEZA 

15.] -EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 

16-COMARCAS DO INTERIOR 
16.1 -EDITAIS, AVISOS E OUTROS EXPEDIENTES 
16.2 -INTIMACOES DIVERSAS 

17-ATOS NOT. IS E DE REGISTRO 

18 - PROCURADO GERAL DE JUSTICA 

19 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECCAO DO CEARA 

20- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
21 - PUBLICACOES DIVERSAS 
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COMUNICADO 

Fim razdo do disposto na Resolugio n° 11, de 02 de agosto 
de 2007, exarada pelo Orgio Plenario do Tribunal de Justica 
do Estado do Cearé, que considerou a necessidade de tomar 
mais célerc ¢ econdémica a prestagSo jurisdicional e no intuito 
de facilitar para os jurisdictonados o acesso eletrénico as 
comunitayGes relativas ‘aos processos judiciais, comunicamos 
aos scnhores usuarios ¢ ao ptblico em geral que, a partir da 
dia 20/08/2067, 0 acesso per meio eletrénico ao Didrio da 

Justic¢a Estadual serd viabilizado de forma gratuita, 
‘ | mediante a utilizacdo do site httpy/www.tjce.jus.br 

_ 
    
  

t 

+'Estarao sempre disponiveis pela Internet as Uitimas 
15 (quinze) edi¢des do Diario da Justi¢a 
publicadas pelo Tribunal de Justi¢a do Estado do 
Ceara; 

+ O Diario da Justiga eletrénico sera disponibilizado no 
formato pat. sendo necessario para isso um 
editor de texto que permita a leitura no respectivo 
formato. No caso sugere-se o Acrobat Reader, por 
serum produto freeware, de uso publico..Caso o 
assinante nao possua o Acrobat Rreader e deseje 
adquiri-lo basta acessar o link: Como instalar o 
Acrobat Reader. 

+ Na auséncia do editor de texto, podera ser realizado 
um download do jornal selecionado, ou seja, uma 
copia do jornal no formato "pdf que ficara 
disponivel no computador, permitindo que, 
posteriormente, quando o editor de texto for 
Instalado, o jornal possa ser consultado; 

As consultas ao formal, via internet, realizadas 
através do editor de texto Acrobat Reader, podem 
ser agilizadas utilizando o récurso Localizar, 
pernitindo a busca rapida de informagées, | 
astando para isso i nformar a palavra desejada 

ou parte dela. 
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    TABELADEPRECOS. 

DISCRIMINACAO 
[~1- EXEMPLAR (IMPRESSO) | 

| VALOR UNITARIO RS 3,00 | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[ 2-ASSINATURA .. i ma 
2.) VIA DIRETA - 3 

Mensal,,.sevssssssrsassesceosnsnessnseevessnessansensnoves R$ 90,00 “f 
TYiIMCSIYAl,....scasessserrscssnsssnsssesesecssanseaeonersenens R$ 260,00 \ 
Semestral 01... ss seseseseseessseeseseteseseeneererseeseeee RG 520,00 J 
Anal. ssn sees setseneaesnusen veaeasuarssass RS$:995,00 

| 22-VIAPOSTAL (POSTAGEM) _TOTAL._| 

Menisal..........eseeeecesceeeeesesseeneenereneees R$ 138,00 

Trimestral...........cs-ssssassserseseenserscereses RS 380.00 
SAMCSUAL..... cessed 760,00 

[3-PUBLICACGOES PAGAS: " | 
i 

Os Valores pagos serio calculados a partir do 
seguinte padrao:largura (cm) X altura (cm) X 

1,5 

[2 MATERIAS'DIVERSAS. : | 
Proclamas de casamento R$ 5,00 

Certidio R$ 10,00 
Fotocopia RS 0,10 
Taxa de autenticacao R$ 0,75 
Pesquisa por exercicio ou fracao RS 10,00. 

[ DEPOSITOS BANCARIOS: 4 
  

Os depositos bancarios referentes as assinaturas:do , 
Diario da Justic¢a, bem como as publicagGes de editais, ' 

devem ser realizados na seguinte conta: : 
Banco do Brasil 

Ag. 0008-6 
CIC 23.128-2 

Favorecido: FERMOJU Antec. Serv. Grafico. 
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Para maiores esclarecimento ligue:. (85)3216.2606/3
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