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    ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor CABEDELO, Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
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Processo nº 25-004.001.18-0000556 

RECLAMANTE: MARINALVA DOS SANTOS 

RECLAMADA: ENERGISA S.A 

Analisando detidamente a questão, observamos através dos documentos 
juntados aos autos que assiste razão a Sra. MARINALVA DOS SANTOS, ora 
reclamante, tendo em vista a comprovação dos fatos trazidos à baila no processo. 

Além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, a 
própria empresa ENERGISA S.A confessa a existência da falha na prestação do seu 
serviço, conforme fls. 24 dos autos, em virtude do restabelecimento da energia elétrica 
fora do prazo determinado pela legislação competente. 

Nesse sentido, dispõe a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de 
Energia Elétrica, em seu art. 176, E 

  

Art 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 
  

  l 1. RELATÓRIO: seguintes prazos, contados ininterruptamente: 
I- 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: consumidora localizada em área urbana; 
A Reclamante alega que no dia 05 de dezembro de 2018, teve o Ademais, conforme ordem de serviço de nº 75401968 (fls. 35), há registro 

fornecimento de energia susp de forma i ida, pois um da de data e horário da solicitação de religação da energia elétrica em 05/12/2018, às   

12:10h, sendo iniciado o serviço apenas às 14:27h do dia 06/12/2018, ou seja, fora do 
prazo estabelecido pela legislação. 

Pelo conjunto probatório apresentado, portanto, não restam dúvidas 
quanto ao erro cometido pela Empresa Reclamada perante a Reclamante. Essa prática 

Empresa Reclamada entrou em seu condomínio e, sem sua presença ou 
consentimento, efetuou o corte do serviço. Diante do ocorrido, entrou em contato com 
a Central de Atendimento da Promovida para informar que estava com apenas uma 

fatura em atraso, referente ao mês de novembro de 2018, bem como afirmou não ter 
  

    

hum reaviso de h A respeito da fatura com vencimento em 26 abusiva configura nítida falha na prestação dos serviços, pois o inadimplemento da 
de outubro de 2018, realizou o pagamento em 04 de novembro de 2018. Por fim, idora não exime a de sua resp ilidade de bel 
solicitou a religação da sua energia elétrica, momento em que foi informada pela = serviço isto no di i citad   tivo legal 

o Código de Proteção é e Defesa do Consumidor, em seu art. 14 é bem 
claro quando afirma que o fornecedor de serviços responde independentemente de 
culpa pela rey dos danos c dos aos c por d a 
prestação dos serviços. Senão vejamos: 

Reclamada que o restabelecimento do serviço estaria condicionado à comprovação de 
pagamento da fatura com vencimento em 23 de novembro de 2013, através do 

protocolo de atendimento nº 51779089. Que em os de dezembro de 2018, a 
idora efetuou o pag; da referida pendência, às 11h. Às 12h, entrou em 

pai com a P id que a efetuar a relig; do serviço no 
prazo de 24 horas. No entanto, alega que a Empresa descumpriu o prazo firmado, 
restabelecendo sua energia elétrica com três horas de atraso. Assim, socorre-se desse 
órgão de proteção e defesa do consumidor para requerer o ressarcimento, a título de 
dano material, no valor de R$ 13,46 (treze reais e quarenta e seis centavos), pela carne 

que | estragou em seu refrigerador, por falta de energia elétrica, bem como a 
< da la falha na p de serviço e violação do e K 

Art. 176, inciso 1 “da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina 24h, para consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
o ea circunstâncias relevantes, entre as quais: 

normal de em área urbana. I-o modo de seu fornecimento; 
H-o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

HI -a época em que foi fornecido. 

  

Art 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sabre 

sua fruição e riscos. 

81º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

  

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 — Jardim Brasilia - Cabedelo/PB Õ Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB SG 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconQcahedelo pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 Cep: 58103-376 - E-mail: proconQcahedelo ph.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
—- PROCON - 

  

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S); 

A ENERGISA S.A juntou defesa escrita, afirmando que a Consumidora 
teve o fornecimento de sua energia elétrica suspenso em 05 de dezembro de 2018, em 
virtude da inadimplência da fatura com vencimento em 26 de outubro de 2018, no 
valor de R$ 172,38 (cento e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme 
ordem de serviço anexada (fls. 34). Que a Reclamante foi devidamente reavisada sobre 
o inadimplemento da fatura de outubro de 2018, conforme cópia da conta 
correspondente ao mês de novembro de 2018, bem como do risco oa no do serviço a 
partir de 01 de di bro de 2018, id. 
lícita. Após a comprovação do pagamento por parte da promovente, a ENERGISA 
afirma ter procedido com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica num 
prazo um pouco superior ao determinado pela legislação, tendo em vista o grande 
número de ocorrências pendentes para realizar naquele mesmo período. Esclareceu, 

por fim que a Equipe de Corte da Empresa recebe treinamento específico a respeito da 
abordagem nesse tipo de atendimento, de modo que o responsável pela unidade deve 
ser identificado e solicitada a comprovação de pag; da fatura jadora do 
corte e, em seguida, informá-lo que a normalização do serviço será efetivada após a 
devida quitação dos débitos existentes. 

  
  

DA AUDIÊ CILIAÇÃ 

Feito o pregão, verificou-se a presença das partes. A parte Reclamante 
reitera os termos da exordial. Após os debates a Reclamada afirma que a suspensão 
dos serviços se deu em virtude da inadimplência de 39 dias na fatura referente ao mês 
de outubro de 2018 e não ofereceu proposta de acordo. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Éo relatório. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO 
    Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 
partes é típica de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do 
Consumidor - o que não significa necessariamente a procedência da presente 
Reclamação, senão nos casos de comprovada abusividade. 
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O mesmo Código declara, em seu art. 22, parágrafo único, o seguinte: 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, 
das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. 

Incontroversos os fatos constitutivos do direito da reclamante e não se 

desincumbindo a parte reclamada de provar a culpa exclusiva da consumidora pela 

falha na prestação dos serviços ou fatos extintivos da pretensão, merece acolhida a 

Reclamação Administrativa, com a consequente condenação da empresa ao 

pagamento de multa por violação a legislação consumerista, devendo ainda ser 

classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  
3. DOSIMETRIA DA MULTA 
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Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

a) Houve a nítida violação aos ditames do CDC, particularmente ao art. 
14, $ 1º, incisos 1, He HI c/c art. 22, parágrafo único, todos da Lei 8.078/90 e art. 176, 

inciso 1, Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica; 
b) Houve danos a Consumidora na conduta da Empresa Reclamada, que 

não adimpliu com os termos do contrato estabelecido entre as partes, tampouco 

oportunizou o bolso do valor ref ao prej tp do pela Recl 

com o corte do fornecimento de energia elétrica; 
c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) A Reclamante não é idosa (maior de 60 anos), portanto, não houve 

agravante em relação à lei 10.741/2003; 
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e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista a inércia da Processo nº 25.004.001.19-0000070 

Reclamada em tomar providências para evitar ou mitigar as consequências do ato RECLAMANTE: MANOEL COSTA FÉLIX 
lesivo. RECLAMADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (E OUTROS) 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 

4.433,00 (1.100 UEMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). DECISÃO ADMINISTRATIVA 

  

  

  

  

4 CONCLUSÃO a “E 1- RELATÓRIO: ] 
Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas dos art. 14, 8 

1º, incisos 1 We HI c/c art. 22, parágrafo único, todos da Lei 8.078/90 e art. 176, inciso DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 
1 Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

O Reclamante assevera que adquiriu no dia 12/06/2018, uma impressora 
Isto posto, determino: da marca HP, em uma das lojas do Carrefour Comércio e Ind. Ltda, e que após o 
a) A condenação da empresa infratora, ENERGISA S.A, na forma legal, período de dois meses o produto apresentou vício. Afirma que ao procurar a 

para pagar o valor R$ 4.433,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais), pela Assistência Técnica Autorizada, fora informado que deveria enviar o produto à fábrica 

violação a legislação consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 para a realização dos devidos reparos. Alega que encaminhou o equipamento por 

(dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos do art, 46, 82º e art. 49, duas vezes à fábrica, porém o vício não fora sanado, apresentando ainda o mesmo 

caput, ambos do Decreto 2181/97. SEGUE ANEXO BOLETO PARA problema técnico. Que solicitou a restituição do valor pago pelo bem, mas que apenas 
RECOLHIMENTO DA MULTA; lhe entregaram um novo produto no dia 19/09/2018. Aduz que o novo produto 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à também apresentou vício, sendo encaminhado à Assistência Técnica Autorizada em 

Secretaria Municipal da Fazenda para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 03/10/2018, onde retornara com o mesmo problema, não conseguindo mais obter 
para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos contato com a fabricante para resolver a sua situação. 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97, 
c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput DAS ALEGAÇÕES DA(S) RECLAMADA(S): 

do art, 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 58 do 
Decreto 2181/97. A empresa CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, ora 

Reclamada, ao apresentar sua Defesa Administrativa, alega não possuir nenhuma 

responsabilidade no caso tratado, pois quando da notificação do vício, o Reclamante 

entrou em contato direto com o fabricante do produto, a fim de obter os reparos 

necessários ao correto funcionamento do bem, sendo a fabricante a empresa 

responsável pela qualidade e garantia do produto. Que o Reclamante em nenhum 

momento procurou a Reclamada para tentar resolver o problema, o que corroborara a 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 
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Cabedelo-PB, 29 de outubro de 2021, ausência de responsabilidade daquela. Afirma também que para que haja o dever de 
reparar o dano, é necessária a prática de um ato ilícito, a ocorrência de um dano e o 
nexo causal entre ambos, não estando, a Reclamada, enquadrada na formação jurídica 
desses elementos, capazes de determinar sua responsabilização. Por fim, requer o 

Rs o indeferimento da Reclamação, em razão de não possuir qualquer relação com os 
PRE Do VÉRAS DE OLIVE alegados danos causados à Reclamante. 

Gerente de Apoio Jurídico Já em relação à empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, quanto 
Matrícula 07.632-5 

aos argumentos em sua defesa, ao fazê-lo (fls. 21), limitou-se a propor a troca do 
produto por outro similar/superior ou a restituição do valor pago, disponibilizando 
os canais de contato (telefone e e-mail) para efetivar/concluir o atendimento ao 
Consumidor. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Na audiência de conciliação, verificou-se apenas a presença do 

Reclamante e da empresa Carrefour Comércio e Ind. Ltda, onde, apesar de 

devidamente notificada, a empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda não compareceu e 
nem justificou sua ausência, 

  

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  

L. 2 FUNDAMENTAÇÃO 
  

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que a relação estabelecida entre 

as partes é típica de consumo. Ou seja, figura no polo ativo o Reclamante, como 

desti io final do prod e as Emp Reclamadas, no polo passivo, como 

fornecedoras do produto, mediante pagamento. 

Analisando detidamente a questão, observamos através dos documentos 

juntados nos autos que assiste razão ao SR. MANOEL COSTA FÉLIX, ora reclamante, 
tendo em vista a comprovação dos fatos trazidos à baila no processo, restando 

demonstrado que encaminhou o produto para reparo, mas não obteve a solução do 

  

    

  

problema. 
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Destaque-se que o ponto central da presente demanda consiste na 
suposta existência de vício no produto, conforme relatado pelo Consumidor, Sr. 

Manoel Costa Félix, que ao fazê-lo, requereu a condenação das Reclamadas na 
obrigação de fazer, determinando-se a restituição dos valores pertinentes a compra do 
bem. 

Em relação à Primeira Reclamada - CARREFOUR COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA - ao p sua Defesa Admini: , limit: a 

que não possui qualquer responsabilidade nos danos causados ao Consumidor, sendo 

estes de responsabilidade exclusiva da fabricante. Tal argumento não merece 

prosperar, pois, ao contrário do que afirma, sua responsabilização pelos transtornos 

suportados pelo Reclamante, quanto à existência de vício oculto, é indiscutivelmente 

evidente, O fato de ter, o Reclamante, procurado tão somente a fabricante para buscar 

a resolução de sua demanda, não afasta a responsabilidade do Carrefour Comércio e 

Indústria Ltda, diante da solidariedade imposta pelo art. 18 do CDC. 

Quanto a Segunda Reclamada - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - 

mesmo sendo devid. imada, e tendo oportunidade para ap sua 

versão nos autos, não compareceu em audiência, limitando-se a, intempestivamente, 

apresentar uma defesa, contendo proposta de acordo. Assim, não se desincumbiu do 

ônus de demonstrar que efetuou o reparo do produto viciado dentro do prazo de 30 

dias previsto no artigo 18, 8 1º, da Lei 8.078/90, sendo imperioso reconhecer sua 

responsabilização pelos danos suportados pelo consumidor. 

  

Este órgão ofereceu oportunidade para que as empresas reparassem os 

danos causados, mas não foram adotadas providências para evitar ou minorar 
prejuízos ao consumidor. 

Em meio à relação jurídica estabelecida entre as partes, surge o dever de 
reparação do dano causado, à medida que este fora consubstanciado pela prática 

adotada pela fabricante, que não procedeu ao reparo do bem no prazo legal, 

implicando na responsabilidade solidária da cadeira de fornecedores, concretizando o 

nexo causal entre ambos assim como estabelece o artigo 18, caput, do CDC. Senão 

vejamos: 
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Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
  

  

da disparidade, com a indi do recip 
da gem ou icitári itadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigira 
substituição das partes viciadas. 
$ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 
1- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso; 
W -a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 
I-o abatimento proporcional do preço. [GRIFO NOSSO] 

Deste modo, além de existir verossimilhança nos argumentos do 

Reclamante, as Empresas não trouxeram aos autos elementos capazes de impedir, 

modificar ou extinguir a p do € idor, não do dúvidas quanto às 

irregularidades apontadas praticadas pelas Reclamadas, consubstanciando manifesta 

violação aos ditames prescritos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 

  

Assim, incontroversos, pois, os fatos constitutivos do direito do 

Recl e não se desi bindo as E Reclamadas de p a culpa 

exclusiva do Consumidor, merece acolhida a Reclamação Administrativa, com a 

consequente condenação das Empresas CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRI LTDA 

e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA ao pagamento de multa por violação a 

legislação consumerista, devendo ainda, ser classificada a presente reclamação como 

FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

    

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA | 

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

Em relação ao CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRI LTDA: 

a) Houve a nítida violação aos ditames do artigo 18, $ 1º, incisos 1, IL e HI, 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, haja vista ter deixado. 

9% 
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de trocar o produto impróprio /inadequado por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente 

corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor; 

b) Houve danos ao Consumidor na conduta da Empresa Reclamada, 

tendo, aquele, que suportar o prejuízo advindo da prática adotada pela Reclamada; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 
suportar a sanção; 

d) O Reclamante não é idoso (maior de 60 anos), portanto, não houve 
agravante em relação à lei 10.741/2003; 

e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista a inércia da 

Empresa Reclamada em tomar as providências para evitar ou mitigar as 
consequências do ato lesivo. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 

5.572,80 (1.440 UEMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

Em relação ao HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA: 

a) Houve a nítida violação aos ditames do artigo 18, 5 1º, incisos | He, 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, haja vista ter deixado 

de trocar o produto impróprio/inadequado por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente 

corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor; 

b) Houve danos ao Consumidor na conduta da Empresa Reclamada, 

tendo, aquele, que suportar o prejuízo advindo da prática adotada pela Reclamada; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) O Reclamante não é idoso (maior de 60 anos), portanto, não houve 
agravante em relação à lei 10.741/2003; 
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e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista a inércia da 

Empresa Reclamada em tomar as providências para evitar ou mitigar as 
consequências do ato lesivo. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 

5.572,80 (1.440 UFMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo), 

  

L 4 CONCLUSÃO J 

Face ao exposto, julgo terem, as Reclamadas, infringido as normas do 
artigo 18, 5 1º, incisos 1, II e Ii, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei 
8078/90, 

Isto posto, determino: 

a) A notificação da empresa infratora, CARREFOUR COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA, na forma legal, para pagar o valor R$ 5.572,80 (cinco mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) e a notificação da empresa 

infratora, HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, na forma legal, para pagar o valor 

R$ 5.572,80 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), ambas, 

pela violação a legislação consumerista, ou, querendo, apresentarem recursos, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 

82º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97. SEGUE ANEXO BOLETO PARA 

RECOLHIMENTO DA MULTA; 

b) Na ausência de recursos ou de pagamento das multas, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder as inscrições dos valores em dívida 

ativa, para posteriores cobranças judiciais com juros, correção monetária e demais 
acréscimos legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, as inscrições dos nomes das 

empresas infratoras no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do 

caput do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 

58 do Decreto 2181/97. É 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB 
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ESTADO DA PARAÍBA     
DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a presença das partes. A parte Reclamante 

reitera os termos da exordial. Após os debates a Reclamada ofereceu proposta de 

Cabedelo-PB, 15 de setembro de 2021. desconstituição total do débito, sem, contudo, desconsiderar uma mora, Teferente a 

antecipação de Imposto de Renda, no valor de R$ 188,26 (cento e oitenta e oito reais e 

Es o E 9 vinte e seis centavos). A proposta da Empresa foi recusada pelo Reclamante. 
KONRLAN v —— 4 

ANDO VÉRAS DE OLIVEIRA A parte reclamada, por sua vez, entregou ao reclamante os seguintes 

Sede q aToDo Jurdico ms documentos: Cédula de Crédito, Termo de adesão a cesta de serviços, Termo de 
; adesão ao produto Invest Fácil Bradesco e extratos referentes à conta do reclamante, 

restando pendente apenas o documento de abertura de conta, disponibilizado para 

retirada pelo consumidor na agência bancária no prazo de cinco dias. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Éo relatório. 

  

  
l 2. FUNDAMENTAÇÃO | 

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

O que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

casos de comprovada abusividade. 

Ao nos debruçarmos em pormenorizada análise da questão apresentada, 

observamos que o teor do i mismo do € idor, ora Recl na 

de por parte da Reclamada das cópias do contrato da conta 

corrente, do demonstrativo de evolução de débito, da planilha de cálculo, bem como 

do detalhamento das cobranças (alínea “b” dos requerimentos - fls. 02). 

  

Observa-se, por oportuno, que conforme solicitado pelo Consumidor, 
fora devida e comp ao Recl em audiência, cópias de 

documentos referentes a sua conta “corrente, restando apenas a entrega do 
comprovante de abertura da referida conta, estando disponível ao Consumidor para 

retirada em sua agência, não havendo, naquela oportunidade, qualquer oposição ou 

questionamentos sobre tais documentos entregues. 
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Processo nº 25-004.001.19-0000170 Nesse diapasão, entendemos não só que fora por demais atendida a 
RECLAMANTE: EDVALDO DA SILVA CALIXTO reivindicação do Reclamante, como também, não há como responsabilizar a 
RECLAMADA: BANCO BRADESCO Reclamada por qualg ividade/irregularidade nos procedi e/ou 

práticas adotadas no caso em análise, sendo injusto, consequentemente, condena-la 

por violação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

  

Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, razão pela qual 

deve ser classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA,   

[ 1 - RELATÓRIO: ] 
  

  

  

mm Pa 
DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: [ 3. CONCLUSÃO 3 

O Sr. Edvaldo da Silva Calixto formaliza reclamação alegando que fora 

aberta uma conta salário junto a Empresa Reclamada, por determinação da empresa Diante do exposto, determino: 

em que trabalhava para fins de recebimento de seus vencimentos. Afirma que no 

décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e quatorze, foi desligado da referida 

empresa, recebendo os valores a que tinha direito, em depósito em sua conta, na 

instituição bancária, ora reclamada. Aduz que ao ser desligado da empresa, 

“entendeu” que sua conta seria encerrada, contudo recebeu uma ligação do Banco, lhe 

informando que haveria apenas uma alteração de conta salário para conta corrente, 

além da existência de um débito em aberto. Assevera que se dirigiu à sede da 

Reclamada para solicitar cópias dos contratos ou da solicitação da citada alteração, 

AN mas não lhes foram entregues. Por fim, afirma que seu nome está negativado em A 

. decorrência do débito supostamente existente, socorrendo-se desse Órgão de Proteção 

e Defesa do Consumidor para requerer que a Reclamada seja compelida a juntar aos 

a) A notificação das partes, para tomar conhecimento da presente decisão, 

e, querendo apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da 

notificação, nos termos do art. 46, 82º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97; 

Após o trânsito em julgado desta decisão, a presente reclamação deve ser 

classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

autos cópias do contrato da conta corrente, do demonstrativo de evolução de débito, Cabedelo-PB, 17 de setembro de 2021. 

da planilha de cálculo, bem como do detalhamento das cobranças. 

. Vea) DeoiRsE 
D. EMI e Gerente de Apoio Jurídico 

Matrícula 07.632-5 
Em sua Defesa Escrita, a Reclamada limitou-se apenas a alegar não ter 

havido qualquer irregularidade nos procedimentos por ela adotados, e que a 

  tação de at de conta está d 1 para retirada na agência, É d 

o Cliente, ora Reclamante, comparecer para recebê-la. Assim, requer o arquivamento 

da presente Reclamação. 
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Processo nº 25.004.001.19-0000338 

RECLAMANTE: ALEXANDRO FERREIRA BARBOSA 

RECLAMADA: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

  

  

1- RELATÓRIO: 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Or. Alexandro Ferreira Barbosa, ora Reclamante, aduz que fora firmado 

contrato de empréstimo com a Empresa Reclamada, POLICARD SYSTEMS E 

SERVIÇOS S.A,, mediante descontos em seus vencimentos, em parcelas no importe 

de R$ 200,25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos). Afirma que no mês de junho de 

2019 fora descontado indevidamente em folha de pagamento o valor de R$ 379,61 

(trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), ou seja, R$ 179,36 (cento e 

setenta e nove reais e trinta e seis centavos) a mais do que seria devido, voltando a ser 

normalizado no mês subsequente, voltando ao valor R$ 200,25 (duzentos reais e vinte 

e cinco centavos). Que realizara contato com a Reclamada para tentar a restituição do 

quantum a mais fora descontado, sendo informado que nada poderia ser feito nesse 

sentido. Assim, pede socorro a esse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para 
requer às medidas cabíveis, quanto ao atendimento de seus pedidos, quais sejam: que 

à Reclamada seja compelida a juntar aos autos cópia do contrato firmado entre as 

partes, da planilha de cálculos, bem como a restituição em dobro dos valores que 

foram desc dos de forma indevida de seus venci 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) RECLAMADA(S): 

A empresa POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S.A., asseverou que *... 

conforme documentos e áudios de contratação em anexo, o consumidor solicitou uma 

disponibilização de crédito junto a Empresa Reclamada. A operação foi solicitada em 

m q - Telefone: (83) 3250-3230 é 
Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 — Jardim Brasilia - Cabedelo, 
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02/02/2017, tratando-se de um refinanciamento de operação anteriormente solicitada, 

além de disponibilização em conta corrente de titularidade do consumidor, do valor 

de R$ 1.796,12 (mil setecentos e noventa e seis reais e doze centavos) a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas iguais de R$ 200,25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos) 

cada. Importante esclarecer que fora firmado contrato de convênio com a Prefeitura de 

Cabedelo, conforme documentos em anexo, para fornecimento de cartão de 

adiantamento salarial aos servidores que lhes possibilita a realização de compras nos 

estabelecimentos conveniados e a disponibilização em conta corrente, quando 

solicitado, de crédito captado pela Reclamada no mercado (operação denominada 

Saque). O valor das parcelas é descontado em folha de pagamento do consumidor pelo 

seu Órgão Empregador, para posterior repasse à Empresa Reclamada”. Afirma 

também em sua Defesa que a Prefeitura de Cabedelo, sem qualquer justificativa, 

suspendeu o convênio e, por conseguinte, os descontos regulares nos vencimentos dos 

c Que d a referida susp a Reclamada ficou sem poder efetuar 

os descontos devidos, porém, após a assinatura de novo convénio, passou a realizá- 

los, entendendo, portanto, não haver falhas na prestação de serviços prestados, Afirma 

não haver cobrança de juros nesses relançamento, pois os valores cobrados são os 

mesmos devidos e dos pelo Recl sendo descontados na medida em que há 

kmite disponível para tanto. Por fim aduz que não restam dúvidas que a Reclamada 

agiu em conformidade com os ditames legais, tendo realizado, apenas, cobranças de 

valores que foram efetivamente gastos pelo Consumidor. 

  

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Na audiência de conciliação, verificou-se a presença de ambas as partes. 

O Reclamante reiterou os termos da exordial e, após os debates, não foi oferecida 

proposta de acordo pela Empresa Reclamad do naquel idade que 

o desconto de R$ 379,31, ocorrido no mês de junho de 2019, se refere ao valor da 

parcela de R$ 200,25, além de relançamento de parcelas que ficaram em aberto. Que 

nos meses de novembro de 2017 a agosto de 2018, não fora realizado o desconto de 
nenhum valor. Que as parcelas que ficaram em aberto estariam sendo relançadas nos 

meses subsequentes à medida que existia margem disponível. Desta forma, entende a 

Reclamada que a cobrança fora em exercício regular do direito considerando os meses 

em que não houve nenhum desconto. Que a ausência dos descontos poderia ser 

confirmada no holerite do consumidor. 
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Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Éo relatório. 

  
2. FUNDAMENTAÇÃO 3   

Cep: 58103-376 - E-mail: 

  

  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é típica de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - o que não significa necessariamente a procedência da presente 

Reclamação, senão nos casos de comprovada abusividade. 

Considerando tudo quanto presente nos autos, observa-se que assiste 

razão ao ora Reclamante, Sr. Alexandro Ferreira Barbosa, quanto à falha na prestação de 

serviço da Reclamada, tendo que se socorrer desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para poder ter acesso a todas as informações pertinentes ao contrato 

firmado entre as partes, forma hábil de observação da legalidade dos descontos 

realizados. 

O não fornecimento pela Reclamada, de cópia do contrato estabelecido 

entre as partes, como dito, impossibilita a verificação da legalidade dos descontos 
efetivados, assim também, das parcelas vencidas e vincendas, da aplicação indevido- 

abusiva de taxas e juros, além do saldo remanescente, 

Segundo o que prescreve o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

em seus artigos 6º, inciso III, e 31, ao consumidor é garantido o direito a clareza e 

precisão quanto a todas as informações dos produtos e serviços prestados, senão 

vejamos: 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

EI 

HI - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12741, de 
2012) Vigência 
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Art 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas eem lingua 

Ig sobre suas 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 
dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores. 

  

Outrossim, também podemos constatar, de acordo com as informações 

juntadas pela própria Empresa Reclamada (áudio), mais uma irregularidade 

contratual, vez que o Reclamante fora obrigado a adquirir o SEGURO, sem que lhe 

fosse dada a opção de escolha quanto a sua aquisição ou não, consubstanciando o que 

se determina como “VENDA CASADA”, ou seja, afronta direta aos ditames legais, 

como se vê no art. 39, inciso 1, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Art 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11,6.1994) 

1- condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 

Portanto, além de existir verossimilhança nos argumentos do 

Reclamante, a Empresa não trouxe aos autos elementos capazes de impedir, modificar 

ou extinguir a pretensão do Consumidor, onde, pelo conjunto probatório apresentado, 

não restam dúvidas das irregularidades apontadas pelo Reclamante, além da 

existência e comprovada consubstanciação de “VENDA CASADA” no contrato 

firmado/celebrado entre as partes. 

Nesse diapasão, observa-se notória falha na prestação de serviço 

prestado pela Reclamada, à medida que deixou de cumprir suas obrigações 

contratuais, infringindo a norma estabelecida pelo art. 14 do CDC, que assim versa: 

Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos. 
81º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 
1-0 modo de seu fornecimento; 
IT - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
WI - a época em que foi fornecido.   Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB 
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82º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas Processo nº 25-004.001.19-0000340 

técnicas. RECLAMANTE: RITA DE CÁSSIA SARAIVA MARTINELLI 
$ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 
quando provar: 
1-que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
T-a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
84º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa. 

RECLAMADA: TRANS PARAÍBA TRANSPORTADORA LTDA 

  

DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
  

Assim, incontroversos os fatos constitutivos do direito do Reclamante e 
não se desincumbindo a parte reclamada de provar a culpa exclusiva do Consumidor [ 1 -RELATÓRIO: 

pela falha na prestação dos serviços ou fatos extintivos da pretensão, merece acolhida 
a a Reclamação Admini: i com a € « ão da Emp ao q 

pagamento de multa por violação a legislação consumerista. Devendo ainda, ser (ÕES DO(A) RECL, 

classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  
  

A Reclamante alega que contratou os serviços de transporte de seus bens 

utilitários residenciais junto a Empresa Reclamada. Que o frete fora contratado para o 

translado entre cidade de São Paulo e o Estado da Paraíba, cidade de Cabedelo. Aduz 
  

  

  

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA ] ainda que para sua surpresa, ao chegar ao apartamento onde os objetos foram 
entregues, verificou a inutilização de vários produtos. Afirmou também que ficou 

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao acordado o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo transporte da mudança, 

art. 24 e seguintes do Decreto 2181/97, passo à graduação da pena administrativa: incluindo uma apólice de seguro nº 5400000685028, da quai o bilhete jamais lhe fora 
a) Houve a nítida violação aos ditames dos arts. 6º, inciso II, 31, 39, entregue. Que em contato com a Empresa Reclamada, o proprietário da 

inciso 1 e 14, todos da Lei 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor; portadora se comp em proceder com o pag; to da indenização no 

b) Houve danos ao consumidor na conduta da empresa reclamada, tendo prazo de dez dias, mas nada foi feito. Assim sendo, socorre-se desse Órgão de 

em vista que, além de não ter acesso ao conteúdo do Contrato de Empréstimo Proteção e Defesa do Ci idor para reg! que Reclamada seja « lida a 

formalizado entre as partes, fora obrigado a suportar a imposição de adesão a seguro juntar aos autos desse processo, cópia do contrato de apólice de seguro nº 

não requisitado / solicitado; 5400000685028, além da condenação na obrigação de fazer, sendo determinado o 

<) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para pagamento da indenização pelos produtos inutilizados, assim como o pagamento do 

suportar a sanção; valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 

d) Aplica-se a agravante de reincidência da Reclamada; 
e) O Reclamante não é Idoso (maior de 60 anos), portanto, não houve DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

agravante em relação à lei 10.741/2003; 

f) Não houve circunstâncias atenuantes, tem do em vista a negativa da 

presa em tentar solucionar a d da do idor 

Mesmo tendo sido devidamente notificada, até a data da presente 

decisão administrativa, a Reclamada manteve-se inerte em apresentar sua Defesa 
    . Administrativa. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

R$6.851,00 (1700 UFMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 
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[ 4. CONCLUSÃO | Na audiência de conciliação a Reclamante reiterou os termos da exordial. 

Após os debates chegou-se ao seguinte acordo: a Reclamada se comprometeu a 

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas dos arts. 6º, inciso HI 31, restituir o valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), sendo pago da 
39, inciso 1 14, todos da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). seguinte forma: a primeira parcela no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 

Isto posto, determino: para o dia 14/11/2019 e a segunda e a terceira parcelas, no valor de R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) cada, nos dias 14/12/2019 e 14/01/2020, 

a) A condenação da empresa infratora UP BRASIL - POLICARD respectivamente. 

SYSTEMS E SERVIÇOS S.A,, na forma legal, para pagar o valor R$ 6.851,00 (seis mil, 

oitocentos e cinquenta e um reais), pela violação a legislação consumerista, ou, DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO: 

querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da 

notificação, nos temos do art. 46, 52º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97. 

SEGUE ANEXO BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA, 

Conforme informação fornecida pela Consumidora (fls. 24/26), a 

Empresa Reclamada descumpriu o acordo firmado em audiência. Notificada para 

manifestar-se acerca do descumprimento do acordo ou apresentar sua Defesa Escrita, 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à a TRANS PARAÍBA TRANSPORTADORA LTDA manteve-se inerte. 

Secretaria Municipal da Fazenda para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; É relatório. 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput [ 2 FUNDAMENTAÇÃO ] 
do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 58 do , . . 

Decreto 2181/97; Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor - 

o que não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos 

  

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. casos de comprovada abusividade. 

Cabedelo-PB, 22 de setembro de 2021. Após concentrada análise do presente caso, observa-se materializada 

indiscutível violação aos preceitos legais, assistindo razão, portanto, a Sra. Rita de 

a 4 ra Cássia Saraiva Martinelli, ora Reclamante, haja vista o comprovado descumprimento 

DO VÉRAS DE OLIVE do acordo firmado na audiência de conciliação, por parte da Reclamada. 
Gerente de Apoio Jurídico 

O Trata-se de notória falha na prestação de serviço prestado pela 
Reclamada, à medida que deixou de cumprir suas obrigações contratuais, após 

pagamento realizado pela Consumidora. 
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Fácil constatar que a operação realizada pela Reclamada padeceu de 

vício ao deixar de reparar os danos causados a Reclamante por defeitos relativos à 

prestação dos serviços de transporte de seus móveis. 

Pelo conjunto probatório apresentado, não restam dúvidas quanto à 
falha na prestação dos serviços da empresa reclamada, além do injustificado 

descumprimento por parte desta do acordo estabelecido em audiência. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 14, é bem 

claro quando afirma que o fornecedor de serviços responde, independentemente de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Vejamos o referido artigo: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
$1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais: 
1-o modo de seu fornecimento; 
H-o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
Hl-a época em que foi fornecido. 

Nesta linha, o diploma consumerista complementa, em seu Art. 20, 

direito do consumidor aplicável ao caso em comento. Vejamos: 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os 
tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: 
1-a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 
TI - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos; 
TI - o abatimento proporcional do preço. 
$ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que 
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as 
normas regulamentares de prestabilidade. 

Podemos concluir, portanto, que o serviço prestado pela Reclamada fez- 

se viciado, à medida que não houve a entrega da cópia da apólice de seguros de nº 

5400000685028, bem como o descumprimento do acordo firmado em audiência, 
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SENDO IMPRÓPRIO TAL SERVIÇO POR TER SE MOSTRADO INADEQUADO 

PARA OS FINS QUE RAZOAVELMENTE DELE SE ESPERAVA, de acordo com o 

artigo 20, 82º, do Código Consumerista. 

Assim, além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, a 

empresa TRANS PARAÍBA TRANSPORTADORA LTDA não trouxe aos autos provas 

idôneas capazes de impedir, modificar ou extinguir a pretensão da Consumidora. 

Destarte, incontroversos os fatos constitutivos do direito da Reclamante e 

não se desincumbindo a parte reclamada de provar a culpa exclusiva da Consumidor 

pela falha na prestação dos serviços ou fatos extintivos da pretensão, merece acolhida 

a Reclamação Admini com ac À condenação da Emp ao 

pagamento de multa por violação a legislação consumerista. Devendo ainda, ser 

classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  

[ 3. DOSIMETRIA DA MULTA | 

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2181/97, passo à graduação individual da pena 

administrativa: 
a) Houve a nítida violação aos ditames do CDC, particularmente aos 

ditames do artigo 14 e 20, incisos 1, II e IN, 82º, da Lei 8.078/90, haja vista a Reclamada 

não ter reparado os danos causados a Consumidora, decorrentes da falha na sua 

prestação de serviços, tampouco, cumpriu o acordo formalizado em audiência; 

b) Houve danos a Consumidora na conduta da Empresa Reclamada, ao 

deixar de reparado os danos causados; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) A Reclamante é idosa (maior de 60 anos), portanto, houve agravante 

em relação à lei 10.741/2003; 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição 

econômica da Reclamada e a agravante, fixo-lhe a pena definitiva no valor 
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correspondente a R$ 2.418,00 (600 UFMC - Unidade Fiscal do Município de 

Cabedelo). 
  

[ 4 CONCLUSÃO ]   

Face ao exposto, julgo terem, a Reclamada, infringido as normas dos 

artigos 14 e 20, incisos L II e II, 82º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora TRANS PARAÍBA 

TRANSPORTADORA LTDA, na forma legal, para pagar o valor de R$ 2.418,00 (dois 

mil, quatrocentos e dezoito reais), pela violação a legislação consumerista, ou, 

querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da 
notificação, nos temos do art. 46, 82º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97. 

(SEGUE ANEXO BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA); 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder a inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

d) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 

empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput 

do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso II do art. 58 do 

Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 28 de setembro de 2021. 

ROBERLANDO sa DE OLIVEIRA 
Gerente de Apoio Jurídico 

Matrícula 07.632-5 
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Processo nº 25,004,001.19-0000440 

RECLAMANTE: RANILZA DORNELAS CÂMARA 

RECLAMADA: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. 

  

  
  

  

  

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

o 1- RELATÓRIO: ] 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

A Sra. Ranilza Dornelas Câmara, ora Reclamante, aduz “que possuía o 
cartão da empresa POLICARD, ora reclamada, bem como efetivou um empréstimo 

com parcelas de R$ 373,00 (trezentos e setenta reais)... que houve a suspensão das 

cobranças das parcelas no mês de novembro/2018 a agosto de 2019, vindo a ser 

normalizado apenas no mês de setembro de 2019... que para sua surpresa no mês de 

junho de 2019 foi descontado a pequena monta de R$ 545,06 (quinhentos e quarenta 

e cinco reais e seis centavos) referente à parcela e provável j juros... que embora tenha 
    

  

b acerca das cobranças não Iquer informação, 

pois a reclamada fechou o posto de atendimento na Cidade de Cabedelo, bem como 
não atendem as ii ligações que i « Assim, dendo estar sendo 

indevidamente cobrada por valores descontados em seus vencimentos, busca esse 

Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para solicitar as medidas cabíveis, quais 

sejam: Que seja a Reclamada compelida a juntar aos autos cópia do contrato firmado 

entre as partes, da planilha de cálculos, bem como o detalhamento das cobranças, com 

os esclarecimentos de quantas parcelas foram pagas e quantas restam em aberto; a 

restituição em dobro dos valores que eventualmente foram descontados de forma 

indevida. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) RECLAMADA(S): 

A Empresa POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S.A,, ora Reclamada alegou 

que “que foi firmad: de io com a Prefeil de Cabedel   
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documentos em anexo, para prestação de serviço de administração de benefícios por 

meio de antecipação salarial pelos cartões emitidos pela Empresa Ré. Os cartões 

permitem aos servidores a realização de compras nos i ad 
e a disponibilização em cota corrente, quando solicitado, de crédito captado pela 

Reclamada no mercado (operação denominada Saque)... que conforme documentos 

e áudios de contratação em anexo, a consumidora solicitou Adiantamento Salarial... 

no áudio de foi ii do sobre os seg tratados pela 

Reclamante no valor de R$ 0,18 (dezoito centavos) ao dia, que também são 

descontados mensalmente em folha de pagamento... que o valor das parcelas é 

descontado em folha de pagamento do consumidor pelo seu Órgão Empregador, 

para posterior repasse à Empresa Reclamada”. Esclarece também que a interrupção 

dos descontos em folha se deu pela própria Prefeitura, suspendendo 

injustificadamente o convênio firmado. Que durante a referida suspensão, a 

Reclamada ficou sem poder efetuar os descontos devidos, porém, após a assinatura de 

novo convênio, passou a realizá-los, entendendo, portanto, não haver falhas na 

prestação de serviços prestados. Alega também que não há cobrança de juros nesses 

relançamentos, pois o valor cobrado é o mesmo devido e anuído pela Reclamante, 

onde os descontos são realizados na medida em que há limite disponível para tal. Por 

fim aduz que não restam dúvidas que a Reclamada agiu em conformidade com os 

ditames legais, tendo realizado, apenas, cobranças de valores que foram efetivamente 

gastos pela Consumidora. 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Na audiência de conciliação, verificou-se a presença de ambas as partes. 

A Reclamante reiterou os termos da exordial e, após os debates, a Reclamada informa 

que o saldo devedor é de R$ 1.301,35, até abril de 2020. Informa também que se os 

próximos descontos não forem realizados regularmente, os valores serão relançados 

para meses subsequentes, Por fim, informa que não fora realizado apenas um 

empréstimo no valor de R$ 4.000,00, e sim 04 operações, sendo a primeira em 

12/08/2011 e a última em 18/06/2015, além da realização de diversas compras nos 

estabelecimentos credenciados. 

Por sua vez, a Reclamante contesta todas as informações prestadas pela 

Reclamada naquela oportunidade, ratificando que só realizou um único empréstimo, 
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firmado no ano de 2013, e que teria descontos mensais aproximados de R$ 373,18. Que 

o empréstimo teria sido a última operação financeira feita com o cartão, não o tendo 

mais utilizado para nenhuma outra finalidade. Que no início de maio de 2019 entrou 
em contato com a empresa reclamada para buscar entender o ocorrido, sendo 

informada que só sofreria descontos em seu contracheque até aquele mês. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  
L 2. FUNDAMENTAÇÃO |   

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as 

partes é típica de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - o que não significa necessariamente a procedência da presente 

Reclamação, senão nos casos de comprovada abusividade. 

Considerando tudo quanto presente nos autos, observa-se que assiste 

razão a ora Reclamante, Sra. Ranilza Dornelas Câmara, quanto à falha na prestação de 

serviço da Reclamada, tendo que se socorrer desse Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor para poder ter acesso a todas as informações pertinentes ao contrato 

firmado entre as partes, forma hábil de observação da legalidade dos descontos 

realizados. 

O não fornecimento pela Reclamada, de cópia do contrato estabelecido 

entre as partes, como dito, impossibilita a verificação da legalidade dos descontos 

efetivados, assim também, das parcelas vencidas e vincendas, da aplicação indevido- 

abusiva de taxas e juros, além do saldo remanescente. 

Segundo o que prescreve o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

em seus artigos 6º, inciso II, e 31, ao consumidor é garantido o direito a clareza e 

precisão quanto a todas as informações dos produtos e serviços prestados, senão 

vejamos: 

  

       

Art, 6º. São direitos básicos do consumidor: 
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II - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12741, de 
2012) Vigência 

Art 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, Ostensivas eem língua 

portugi sobre suas carac 
composição, preço, garantia, prazos de validade eorigem, entre outros 
dados, bem coma sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores. 

Outrossim, também podemos constatar, de acordo com as informações 

juntadas pela própria Empresa Reclamada (áudio), mais uma irregularidade 

contratual, vez que a Reclamante fora obrigada a adquirir o SEGURO, sem que lhe 

fosse dada a opção de escolha quanto a sua aquisição ou não, consubstanciando o que 

se determina como “VENDA CASADA”, ou seja, afronta direta aos ditames legais, 

como se vê no art, 39, inciso 1, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Art 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) 

1- condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 

Portanto, além de existir verossimilhança nos argumentos da 

Reclamante, a Empresa não trouxe aos autos elementos capazes de impedir, modificar 

ou extinguir a pretensão da Consumidora, onde, pelo conjunto probatório 

do, não restam dúvidas das irregularidades apontadas pela Recl 

além da existência e comprovada consubstanciação de “VENDA CASADA” no 

contrato firmado/ celebrado entre as partes. 

  

Nesse diapasão, observa-se notória falha na prestação de serviço 

prestado pela Reclamada, à medida que deixou de cumprir suas obrigações 

contratuais, infringindo a norma estabelecida pelo art. 14 do CDC, que assim versa: 

Art, 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
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bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos. 
$1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I-o modo de seu fornecimento; 
E-o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
IH - a época em que foi fornecido. 
5 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas 
técnicas. 
$ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 
quando provar: 
I-que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
W-a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
8 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa. 

Assim, incontroversos os fatos constitutivos do direito da Reclamante e 

não se desincumbindo a parte reclamada de provar a culpa exclusiva da Consumidora 

pela falha na prestação dos serviços ou fatos extintivos da pretensão, merece acolhida 

a Reclamação Administrativa, com a consequente condenação da Empresa ao 

pagamento de multa por violação a legislação consumerista. Devendo ainda, ser 

classificada a presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 
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Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

a) Houve a nítida violação aos ditames dos arts. 6º, inciso IN, 31, 39, 

inciso Ie 14, todos da Lei 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor; 

b) Houve danos a consumidora na conduta da empresa reclamada, tendo 

em vista que, além de não ter acesso ao conteúdo do Contrato de Empréstimo 

formalizado entre as partes, fora obrigado a suportar a imposição de adesão a seguro 

não requisitado solicitado; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

d) Aplica-se a agravante de reincidência da Reclamada; 

- Telefone: (83) 3250-3230 
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e) A Reclamante não é idosa (maior de 60 anos), portanto, não houve 

agravante em relação à lei 10.741/2003; 

f) Não houve circunstâncias atenuantes, tem do em vista a negativa da 

em tentar solucionar a d da da id 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a 

R$6.851,00 (1700 UEMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

  P 

  

Rua Isaias da 

  

Cep: 58103-376 - E-mail: proc. 

4 CONCLUSÃO ] 

Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas dos arts. 6º, inciso HH, 31, 

39, inciso Ee 14, todos da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora UP BRASIL - POLICARD 

SYSTEMS E SERVIÇOS S.A,, na forma legal, para pagar o valor R$ 6.851,00 (seis mil, 

oitocen! i um reais), pela violação a legislação consumerista, ou, 

querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da 

notificação, nos temos do art. 46, 82º e art. 49, caput, ambos do Decreto 2181/97. 

SEGUE ANEXO BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA; 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Fazenda para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da 
empresa infratora no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do caput 
do art. 44 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e inciso TI do art. 58 do 
Decreto 2181/97; 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 28 de setembro de 2021. 

Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB ea 
proconfacabedelo,phgov.br - Telefone: (83) 3250-3230 
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Matrícula 07,632-5 
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PROCESSO Nº 25-004.001.20-0000088 

RECLAMANTE: EDSON BARBOSA CORDEIRO 

RECLAMADA: MAGAZINE LUIZA 

  

| DECISÃO ADMINISTRATIVA | 
  

  

Lo 1 —RELATÓRIO: | 
  

DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE: 
Alega o Reclamante que em 03/01/2020 comprou uma máquina de lavar no site da 

empresa Reclamada no valor de R$ 1.479,00 (mil e quatrocentos e setenta e nove reais), 

parcelado em 10 (dez) vezes no seu cartão de crédito. Informa também que na mesma data 

viu outro anúncio do mesmo produto em valor menor, razão pela qual solicitou o 

cancelamento da primeira compra e procedeu à segunda compra, esta no valor de R$ 

1.399,00 (mil e trezentos e noventa e nove reais), também em 10 (dez) vezes no cartão de 

crédito. 

Assevera ainda que nos dias 04 e 05 de Janeiro de 2020, ao verificar suas compras no 

aplicativo da reclamada, percebeu que a primeira compra ainda não havia sido cancelada. 

Diante disso entrou em contato com a empresa, que fez a promessa de resolução do 

problema, mas não foi atendido. Por fim, alega que o valor da segunda compra foi cancelado, 

sendo estornado em sua totalidade, mas que continua sendo cobrado pela compra no valor 

de R$ 1.479,00 (um mil e quatrocentos e setenta e nove reais), apesar de não ter recebido, 

até o presente momento, a entrega da máquina comprada ou alguma justificativa. 

Assim sendo, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para 

requerer a condenação da Reclamada à devolução do valor de R$ 1.479,00 (mil e 

quatrocentos e setenta e nove reais) em dobro, bem como, a entrega da máquina de lavar no 

valor da oferta de R$ 1.399,00 (mil e trezentos e noventa e nove reais). 

DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA: 

Conforme se extrai às fls. 31, a reclamada, embora tenha sido devidamente 

notificada, não apresentou defesa escrita. trslZ 

- Telefone: (83) 3250-3230 
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DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Feito o pregão, verificou-se a ausência da reclamada, embora devidamente 

notificada, conforme comprovante anexo às fls. 31. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

É o relatório. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO ] 
  

  

Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as partes é de 

consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor — o que não significa 

necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos casos de comprovada 

abusividade. 

Analisando detidamente a questão resta comprovado que 0 reclamante efetuou, em 

03/01/2020, uma compra de uma Lavadora de Roupas Brastemp, Modelo BWK 12A9, 12Kg, 

no valor de R$ 1.479,00 (mil e quatrocentos e setenta e nove reais), parcelado em 10 (dez) 

vezes no seu cartão de crédito. Que na mesma data realizou uma segunda compra, do mesmo 

objeto, desta vez no valor de R$ 1.399,00 (mil e trezentos e noventa e nove reais), tendo 

solicitado o cancelamento da primeira transação, conforme se verifica na documentação 

anexa, O que não ocorreu. 

Extraem-se também dos documentos anexos que a primeira compra foi cancelada 

(vide fis. 16), e a segunda compra, o objeto foi devolvido ao centro de distribuição (vide fis. 

26). Ou seja, nem houve o cancelamento da primeira compra, conforme solicitação feita pelo 

reclamante, eis que não ocorrera o estorno do valor em seu cartão de crédito (fls. 05 e 06), 

como também não houve a entrega de nenhum dos produtos indicados nos pedidos de nºs 

8005500549168840 e 8007500549741155, 

Ademais, conforme se observa em audiência realizada, a empresa reclamada sequer 

compareceu ou apresentou defesa escrita, restando ao consumidor pagar por um produto 

que não recebeu e ainda, pagá-lo em valor além do contratado, pois a empresa continuou 

cobrando do consumidor as parcelas referentes à compra que havia sido cancelada, no valo; 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB Y Ted? VP 
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de R$ 1.479,00, e realizou o estorno da segunda compra, que não havia sido cancelada pelo 

consumidor e cujo valor total era menor, no importe de R$ 1.399,00. 

Neste sentido, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 30, afirma 

que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 

ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, 

obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra 0 contrato que vier a ser 

celebrado. Vejamos o referido artigo: 

“Art, 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos 

ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 

contrato que vler a ser celebrado.” 

Nesta linha, o diploma consumerista complementa, em seu art. 35, os direitos que 

cabem ao consumidor em caso de recusa ao cumprimento da oferta. Vejamos: 

“Art, 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

ou o dor poderá, al e à sua livre   

escolha: 

| - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação 

ou publicidade; 

Il -aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

Hi - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” 

Além do descumprimento da oferta, ficou claro que a empresa não procedeu com o 

cancelamento da primeira compra efetuada pelo consumidor, realizando a cobrança pelo 

valor do pedido mais caro, sendo tal prática, considerada abusiva e indevida, tendo em vista 

que a reclamante está arcando com o pagamento de um produto que não adquiriu. 

O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor é claro ao afirmar 

que o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito a restituição em dobro dos 

valores pagos, vejamos: 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB 
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Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e Juros legais, salvo hipótese de engano Justificável. 

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos do Reclamante, a 

empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos capazes de impedir, 

modificar ou extinguir a pretensão do Consumidor. 

Assim, incontroversos os fatos constitutivos do direito do Reclamante e não se 

desincumbindo a Reclamada de provar a culpa exclusiva do Consumidor, merece acolhida a 
Reclamação Administrativa, com a consequente condenação da Empresa MAGAZINE LUIZA ao 

pagamento de multa por violação a legislação consumerista, Devendo ainda, ser classificada a 

presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA | 

Atenta ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao art. 

24 e seguintes do Decreto 2181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

a) Houve a nítida violação aos ditames do CDC, especialmente quanto aos arts. 

30, 35 e 42, tendo em vista que a reclamada não cumpriu com o que foi ofertado no momento 

da compra, li a em valor indevido, ou seja, não gou a máquina de 

lavar, nem tampouco realizou o cancelamento da primeira compra, descumprindo o pedido 

de cancelamento solicitado pelo consumidor, tudo devidamente camprovado nos autos; 

  

b) Houve danos ao consumidor na conduta da empresa reclamada, tendo em 

vista que aquele não recebeu a mercadoria e ainda teve que arcar com o valor das parcelas 

referente ao produto de maior valor, uma vez que a empresa não procedeu com o 

1 da primeira das li dor   

c) A candição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para suportar 

asanção; 

d) O Reclamante não é Idoso (maior de 60 anos), portanto, não houve 

agravante em relação à lei 10.741/2003; 
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e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista a negativa da empresa 

em tentar solucionar a demanda do consumidor. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 6.448,00 

(1600 UFMC — Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

  

4. CONCLUSÃO | 
  

Diante do exposto, determino: 

a) A notificação da empresa infratora, MAGAZINE LUIZA, na forma legal, para 

pagar multa no valor de R$ 6.448,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pela 

violação a legislação consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias a contar do recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 82º e art. 49, caput, 

ambos do Decreto 2181/97 (segue em anexo boleto para o pagamento da multa). 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter-se aos autos à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder a inscrição do valor em dívida ativa, para 

posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos legais, na 

forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

c) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da empresa 

infratora no Cadastro de Reclamações FUNDAMENTADAS, nos termos dos art. 44 da Lei 

8.078/90 e 58, II, do Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

   
jathicula: 06.804-7 
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2 FUNDAMENTAÇÃO E 

MATHEUS LINS FELIZARDO Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a relação existente entre as 

Secretário-Adjunto do PROCON partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor — o que 
Matricula: 08.227-9 não significa necessariamente a procedência da presente Reclamação, senão nos casos de 

comprovada abusividade. 

Debruçando-nos sobre o mérito processual, podemos perceber a inegável falha 

na prestação de serviço prestado pela Reclamada, à medida que deixara de cumprir sua 

obrigação contratual, após pagamento pela obtenção dos bens posto à venda. 

  

Fácil constatar que a operação realizada pela Reclamada padeceu de vício ao 

deixar de entregar os produtos adquiridos pela Consumidora, em seu site, após comprovado 

pagamento, materializando a inexistência da tradição. 

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, a 

empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos capazes de impedir, 

modificar ou extinguir a pretensão da Consumidora, onde pelo conjunto probatório 

apresentado, não restam dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços por ela prestados, 

consubstanciando manifesta relação aos ditames prescritos no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor. 

Assim vejamos: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 

Neste sentido, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 30, 

afirma que toda informação ou precisa, lada por 

forma ou melo de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato 

que vier a ser celebrado. Vejamos o referido artigo: 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos 
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PROCESSO Nº 25-004,001.21-0000058 ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 

RECLAMANTE; ANACLÉA DULCINÉA SANTIAGO contrato que vier a ser celebrado. 
RECLAMADA: MA fza GAZINE LUÍ Nesta linha, o diploma consumerista complementa, em seu art. 35, 0s direitos 

que cabem ao consumidor em caso de recusa ao cumprimento da oferta. Vejamos: 

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta,       
  

  

O mada ART ou o poderá, e à sua livre 
DECISÃO ADMINISTRATIVA escolha: 

ss ss mm | - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação 

ou publicidade; 
Il - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 
HI - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. [ 1- RELATÓRIO 
  

  

Além do não cumprimento da oferta, ficou claro que a empresa não procedeu 

com a entrega da mercadoria e mesmo assim, realizou a cobrança da compra que já tinha sido 

cancelada pela própria empresa, sendo tal prática, considerada abusiva e indevida, tendo em 

vista que a reclamante está arcando com o pagamento de um produto que não recebeu. 
DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

Alega a Reclamante que no dia 01/08/2020 efetuou a compra de dois 

ventiladores no site da loja Magazine Luíza, no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), em 

três parcelas, no cartão de crédito. Afirma que fora surpreendida ao receber e-mail da 

Reclamada, informando o cancelamento da compra, mesmo após adimplemento das faturas 
com as referidas parcelas, Assim sendo, socorre-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 
Consumidor para requerer que a Reclamada seja condenada a proceder com o J ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

e : Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição da compra e respectiva devolução dos valores pagos, em dobro e devidamente corrigidos. do indébito, por valor Igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

afirmar que o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito a restituição em dobro 

dos valores pagos, vejamos: 

ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) RECLAMADA(S): 

Destarte, além de existir verossimilhança nos argumentos da Reclamante, a 

  

Mesmo sendo devidamente notificada (fis. 17), a Reclamada não apresentou empresa Reclamada não trouxe aos autos elementos ou argumentos capazes de impedir, 
Defesa Administrativa. modificar ou extinguir a pretensão do Consumidor. 

DA AUDIÊNCIA DE O: Assim, incontroversos os fatos constitutivos do direito da Reclamante e não se 
. . desincumbindo a Reclamada de provar a culpa exclusiva da Consumidora, merece acolhida a 

Feito o pregão de estilo, verificou-se a presença apenas da Reclamante, e, Pod. ão Administrativa, com a « cond ) da MAGAZINE LUIZA ao 
  

embora devidamente notificada (fis. 17) a Empresa Reclamada não compareceu em audiência. pagamento de multa por violação a legislação consumerista. Devendo ainda, ser classificada a 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. presente reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

É relatório. tr dy) E Trdhy N 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - jardim Brasília - Cabedelo /PB Y Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB | 

O e e ao 

Cep: 58103-376 - E-mail: proconcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 Cep: 58103-376 - E-mail: proconQcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 
             

  
 



  

Página 12 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

  

  

3. DOSIMETRIA DA MULTA | 
  

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao art. 

24 e seguintes do Decreto 2181/97, passo à graduação da pena administrativa: 
a) Houve a nítida violação aos ditames do CDC, especialmente quanto aos Arts. 

14, 30, 35 e 42, tendo em vista que a reclamada não cumpriu com o que foi ofertado no 

momento da compra, ou seja, não entregou os ventiladores, nem tampouco realizou o 

cancelamento de fato das compras, uma vez que a consumidora continuou sendo cobrada em 

seu cartão de crédito mesmo sem ter recebido o produto; 

b) Houve danos à consumidora na conduta da empresa reclamada, tendo em 

vista que não recebeu a mercadoria, além de ter que arcar como valor das parcelas referentes 

ao produto, uma vez que a empresa não procedeu com o cancelamento da compra; 

c) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para suportar 

a sanção; 

d) A Reclamante não é Idosa (maior de 60 anos), portanto, não houve 

agravante em relação à lei 10.741/2003; 
e) Não houve circunstâncias atenuantes, tendo em vista a negativa da empresa 

em tentar solucionar a demanda da consumidora. 

Retratadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
econômica da Reclamada, fixo-lhe a pena definitiva no valor correspondente a R$ 6.448,00 

(1600 UFMC - Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

  

[O A. CONCLUSÃO | 
  

Diante do exposto, determino: 

a) A notificação da empresa Infratora, MAGAZINE LUIZA, na forma legal, para 

pagar multa no valor R$ 6.448,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), pela 

violação a legislação consumerista, ou, querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias a contar do recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 82º e art. 49, caput, 

ambos do Decreto 2181/97 (Segue boleto em anexo para pagamento da multa). 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter-se aos autos à 

Secretaria Municipal da Receita para proceder a od do valor em dívida ativa, para 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - A 
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posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos legais, na 
forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

€) Após o trânsito em julgado desta decisão, a inscrição do nome da empresa 

infratora no Cadastro de Reclamações FUNDAMENTADAS, nos termos dos art. 44 da Lei 
8.078/90 e 58, II, do Decreto 2181/97. 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 21 de outubro de 2021. 

Héuo IORAES RÊGO NETO 
MEDIADOR 

Matricula: 06.804-7 

h 
MATHEUS LINS FELIZARDO 

Secretário-Adjunto do PROCON 

Matricula: 08,227-9 

      

Cabedelo, 01 a 05 de Novembro de 2021 
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PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000124 
RECLAMANTE: CHRITINNE RAMALHO BRILHANTE 
RECLAMADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (E OUTROS) 

   
  

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
E es a 

  

  

  E 1- RELATÓRIO 

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE: 

A Reclamante, Sra. Christine Brilhante, relata que efetuou a compra de três 

passagens aéreas com hospedagem na plataforma da Segunda Reclamada, 

Decolar.com Ltda, que por sua vez reservou os bilhetes junto a Primeira Reclamada, 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A,, na data de 28/01/2020, pagando o valor total de 
R$ 3.899,19 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos). Aduz 
que a viagem ficara marcada inicialmente para o dia 08/04/2020, no entanto, em razão 

da pandemia do Novo Coronavírus - Covid19 teve de ser adiada. A partir daí tentou 

contato por meio do aplicativo e do telefone da Segunda Reclama, sem obter a 
resolução do problema, conseguindo apenas, por meio de sua plataforma, o 
cancelamento da reserva do hotel, porém, não sendo reembolsada do valor pago pela 

hospedagem até a data de abertura da presente reclamação. Que após inúmeras 

ligações telefônicas sem sucesso, conseguiu falar com atendente, buscando a 
Temarcação do voo, porém não foi confirmada, sendo recomendado pela funcionária 
aguardar e-mail com a referida confirmação da alteração do voo. Alega que após 

alguns meses recebera e-mail com a sugestão de nova data para o voo, com a cobrança 
de taxa superior ao inicialmente pago pelas passagens, ou seja, taxa acima de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), não sendo aceita tal sugestão. Por fim, assevera não ter mais 
interesse de realização da viagem. Assim sendo, socorre-se desse Órgão de Proteção e 
Defesa do C idor para reqi que a Reclamada seja compelida a proceder com 
O total cancelamento dos serviços contratados, além da restituição do pago pela 
hospedagem e passagens aéreas. 
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DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) RECLAMADA(S): 

A Primeira Empresa Reclamada, GOL LINHAS AÉREAS S.A,, ao apresentar 
sua Defesa Administrativa, alega não ser parte legítima para responder à presente 

reclamação, entendendo não possuir qualquer ingerência quanto aos supostos danos 

alegados pela Reclamante. Afirma que a Consumidora adquiriu passagens aéreas 

através de agência de viagem, de modo que todas as insatisfações apresentadas na 
inicial dizem respeito ao atendimento prestado pela intermediadora (Segund 
Reclamada). Que ao contratar os serviços de empresa diversa da Gol para emissão dos 

bilhetes aéreos, aquela assumiu todas as obrigações de agente emissor, restando-se 

contratualmente vinculada à realização direta de todos os procedimentos referentes às 

passagens que emitira em nome da Reclamante. Que o responsável pela reparação de 

eventuais danos é aquele que efetivamente deu causa ao dano, devendo ser analisada 

a conduta adequada, sem a qual o dano não teria ocorrido. Que não há participação da 

aérea reclamada nas operações que culmii nos 

narrados pela Consumidora. Aduz que em virtude da carência de comprovação dos 

elementos constitutivos do direito alegado pela Reclamante, não há que se falar em 

dever de indenizar, devendo ser arquivada a presente reclamação, eis que não 

fundamentada. Informa ainda, por meio de protocolo complementar que, a agência de 

viagem emissora, em 19/06/2020, efetuara cancelamento da reserva, optando pela 

concessão de crédito integral, no valor de R$ 2.147,26 (dois mil, cento e quarenta e sete 

reais e vinte e sei centavos), o que foi atendido. Que posteriormente, em 25/03/2021, a 

agência entrou novamente em contato com a cia para solicitar o reembolso do valor 

pago, onde nesta ocasião o valor de R$ 177,03 (cento e setenta e sete reais e três 

centavos), referentes às taxas aeroportuárias fora estornado. Que o valor restante, ou 

seja, R$ 1.970,10 (mil novecentos e setenta reais e dez centavos), fora programado para 

conclusão no prazo legal de 12 (doze) meses, sendo certo que o referido valor será 

devolvido para a agência de viagem (pagante da reserva). Assim, dada a “patente” 

ilegitimidade /excl de responsabilidade da Reclamada, requer o arqui 

da reclamação em face da Gol Linhas Aéreas S.A. 

  
  

Por sua vez, a Segunda Reclamada, DECOLAR. COM LTDA, alega que a 

reserva do hotel já fora cancelada, sendo que os valores pagos pela Consumidora 

foram reembolsados através de um cupom. Que em relação às passagens aéreas, 

adquiridas pela Consumidora, informou que entrou em contato com a Gol e esta   Rua Isatas da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo/PB 
Cep: 58103-376 - E-mail: il: procontcabedelo, pb.gov.br - Telefone: (63) 3250-3230 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo /PB 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
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autorizou o reembolso integral dos valores pagos pela consumidora. Que as passagens viagem (pagante da reserva) no prazo legal de 12 (doze) meses, sendo descontada do aéreas seriam canceladas, onde a cia aérea conta com o prazo de 12 meses para realizar valor total a quantia de R$ 177,03, referente a taxas aeroportuárias. 
a devolução dos valores pagos pela Reclamante. Que diante do que fora exposto, 
considera a recl ão total resolvida, do o arqui da mesma. Nesse diapasão, d não haver i de infração a lei, fato que   q! q 

impossibilita esse órgão de aplicar qualquer sansão administrativa as empresas 
reclamadas. Ademais, uma vez sendo exigível a devolução do valor, efetivamente 

DA AUDIÊNCIA DE DE CONCILIAÇÃO: pago pelas passagens, no prazo de 12 (doze) meses, e ainda não tendo expirado este 
Feito o pregão, verificou-se a presença das partes, onde a parte reclamante Prazo, cumpre-nos entender que só apenas após o referido lapso temporal sem a reiterou os termos da exordial. Após os debates, as Empresas Reclamadas não devolução do valor a Consumidora, seria possível falar em infração legal e 

ofereceram proposta de acordo. aplicabilidade de sansão administrativa, tendo em vista o que dispõe a Lei 
14.034/2020. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Assim sendo, entendemos não haver qualquer desrespeito, infração ou não 

  

  

  

Éo relatório. cumprimento das determinações legais pelas empresas Reclamadas, uma vez que 
ainda não fora vencido o prazo legal para a devolução do valor, pelas Reclamadas a 

2 “FUNDAMENTAÇÃO ] Consumidora, ora Reclamante. 

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, razão pela 
Antes mesmo de adentrarmos no ponto central do presente imbróglio quai deve ser classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 

administrativo, faz-se necessário tratarmos da preliminar arguida pela Primeira 
Reclamada, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES SA, quanto a sua [ 3. CONCLUSÃO 
ilegitimidade para figurar no polo passivo dessa demanda. 

  

Argumenta a Primeira Reclamada que uma vez não possuir qualquer Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das ingerência em relação aos supostos danos alegados pela Reclamante, não seria parte 

legítima para responder à reclamação, uma vez que a Reclamante contratou os reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, 
serviços de empresa diversa para emissão dos bilhetes aéreos, assumindo, aquela, devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. 
todas as obrigações de agente emissor, restando-se contratualmente vinculada à Notifiquem-se as partes desta decisão. Após, sejam os autos arquivados e 
relação direta de todos os procedimentos referentes às passagens que emitiu em nome , 

baixados. da parte reclamante. 

Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que resta 

consubstanciada /materializada a relação de consumo existente entre todas as partes, à 

saber: Consumidora, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Decolar.com Ltda, sendo 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei, 

     

aquela a destinatária final dos serviços prestados por estas. Cabedelo-PB, 22 de outubro de 2021. 
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qem, GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO G GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
GABEDELO Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor GABEDELO Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 

- PROCON - - PROCON - 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei 8.078/1990, em seu O 
artigo 14, $ 1º, inciso II, prescreve que o fornecedor responderá por defeitos relativos à q v 9. Eq 
prestação dos serviços quando o resultado não for razoavelmente o que dele se espera. RAS DE OLIVEIRA Senão vejamos: 

Gerente de Apoio Jurídico 
Matrícula 07.632-5 Art. 14. O fomecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
$ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: 

-o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

Ora, ao haver o cancelamento do voo referente a aquisição dos bilhetes aéreos 
da Consumidora, a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes 5.A., deu causa ao dano 
suportado pela Reclamante, onde inexistindo tal conduta, o referido dano não teria 

ocorrido, 
í 

  

  Assim, i a i de ilegitimidade passiva da os Pp 

empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes 5.A, 

Destarte, a relação havida entre as partes é de consumo, ensejadora da 
incidência do Código de Defesa do Consumidor - o que não significa necessariamente 
a procedência da presente Reclamação, senão nos casos de comprovada abusividade. 

Passando agora a análise do mérito dessa demanda, podemos concluir que as 
pretensões da Reclamante repousam no requerimento de cancelamento dos serviços 
< dos, tanto a hospedagem, quanto as p aéreas, bem como a restituição 
do valor pago pela totalidade dos serviços. 
  o 

Ao apresentarem sua defesa administrativa, a Decolar informa a 
disponibilização de crédito em nome da Reclamada em relação ao valor pago pela 
hospedagem, podendo ser usado pela Consumidora, a seu critério, em oportunidades 
futuras de reserva, estando disponível a consumidora desde 06/04/2021, conforme 
documento de fis. 31. 

Quanto ao valor das passagens, a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 
informa, em sua defesa (fls. 51), que o referido valor será devolvido para a agência de 

o 

  
     

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cahedelo/PB 
Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasília - Cabedelo /PB Cep: 58103-376 - E-mail roconfcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 
Cep: 58103-376 - E-mail: proconQcabedelo.pb.gov.br - Telefone: (83) 3250-3230 

            
 



  

  

Página 14 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor 
- PROCON - 

  

PROCESSO Nº 25-004.001.21-0000144 

RECLAMANTE: PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO-PB 

RECLAMADA; MANKARA GASTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI 

  

[  DECISÃOADMINISTRATIVA | DECISÃO ADMINISTRATIVA | 

  
Ú 1 - RELATÓRIO: 
  

DAS ALEGAÇÕES DO(A) RECLAMANTE; 

Em fiscalização realizada no dia 03/03/2021 na academia CFR2, em 

Intermares, constatou-se que o estabelecimento estava funcionando em desacordo com 

as normas sanitárias vigentes, violando o artigo 9%, 8 1º do Decreto Municipal nº 

09/2021, por conter em seu interior, clientes e funcionário (professor) sem máscara. 

Que na oportunidade fora lavrado Auto de Infração, estabelecendo-se prazo de 10 

(dez) dias para apresentação de impugnação pelo autuado. 

DAS ALEGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S): 

Mesmo sendo devidamente informada/notificada a apresentar sua 

impugnação, a Empresa manteve-se inerte. 

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa. 

Éo relatório. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO | 
  

Ao analisarmos detidamente a questão, observamos a indubitável 

materialização de conduta em desacordo as determinações legais, infringindo 

frontalmente o disposto no art, 9º, & 1º do Decreto Municipal nº 09/2021, tendo no 

interior do estabelecimento comercial, ora demandado, funcionário (professor) e 
i clientes sem a utilização de máscaras, obrigatórias em virtude da pandemia do Novo 

| Corona Vírus - Covid19. Assim versa o respectivo dispositivo supracitado: 

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1210 - Jardim Brasilia - Cabedelo/PB 
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COVERHO MUNICIPAL 

Art. P. Será obrigatório, em todo o território do Município de 

Cabedelo/PB, o uso de máscara, mesmo que artesanal, pelas 

pessoas que estejam em circulação nas vias públicas deste 

município. 

$ 1º. O uso de máscara previsto no caput é compulsório nos 

espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso 

comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos 

públicos, nos estabelecimentos privados que estejam autorizados 

a funcionar de forma presencial e nos veículo públicos e 

particulares que transportem passageiro. 

Assim, com a verificação, in loco, da prática não condizente ao Decreto 

Municipal nº 09/2021, não restam dúvidas quanto à sua violação. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com a 

consequente condenação da Empresa ao pagamento de multa por violação ao artigo 
9º, 8 1º, do Decreto Municipal nº 09/2021. Devendo ainda, ser classificada a presente 

reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. 

  
| 3. DOSIMETRIA DA MULTA ]   

Atento ao art. 56 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e ao 

art. 24 e seguintes do Decreto 2.181/97, passo à graduação da pena administrativa: 

a) Houve a nítida violação aos ditames prescritos no art. 9º, $ 1º, do 

Decreto Municipal nº 09/2021, consubstanciando o caráter leve da infração; 

b) A condição econômica da Reclamada é mais do que suficiente para 

suportar a sanção; 

Diante do exposto, considerando o caráter leve da infração e condição 

econômica da Reclamada, fixo em 130 UFMC (Unidade Fiscal do Município de 

Cabedelo) a pena de multa administrativa para a Reclamada, totalizando o valor 

pecuniário de R$ 523,90 (quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos). 

  
[ 4 CONCLUSÃO 
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Face ao exposto, julgo ter a Reclamada infringido as normas do artigo 9º, 

$1º, do Decreto Municipal nº 09/2021. 

Isto posto, determino: 

a) A condenação da empresa infratora MANKARA GASTRO BAR E 

RESTAURANTE EIRELI, na forma legal, para pagar o valor R$ 523,90 (quinhentos e 

vinte e três reais e noventa centavos), pela violação do artigo 9º, $ 1º, Decreto 

Municipal nº 09/2021, ou, querendo, apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar do recebimento da notificação, nos temos do art. 46, 82º e art. 49, caput, ambos 

do Decreto 2181/97. SEGUE ANEXO BOLETO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA; 

b) Na ausência de recurso ou de pagamento da multa, remeter à 

Secretaria Municipal da Fazenda para proceder à inscrição do valor em dívida ativa, 

para posterior cobrança judicial com juros, correção monetária e demais acréscimos 

legais, na forma do caput do art. 55 do Decreto 2181/97; 

Publique-se e cumpra-se na forma da lei. 

Cabedelo-PB, 20 de outubro de 2021. 

Gerente de Apoio Jurídico 
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(81º do art. 87 da LOM) 

ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDERO Jo    
, . ( ama 

E PORTARIA Nº 233/2021 VISTO 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o art. 19, $ 1º, inciso III, alínea “d” do Regimento Interno da Casa 

(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear KELLY PATRÍCIA SOARES PEREIRA para O 
Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo PL-AP-1, do quadro de 

pessoal da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), até ulterior deliberação. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL | DE CABEDELO, ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa Luiz de A 03 de novembro de 2021. 

Ver. “COUTINHO 
Presidente 
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PUBLICAÇÃO 
% 

AFIXAÇÃO 

A 
Sede da Câmara Municipal de Cabedelo(PB) 

: 
(81º do art. 87 da LOM)       

- . ESTADO DA PARAÍBA ias 

J CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDEDO:    
  

| CAMARA MUNICIPAL DE CABEDÉRO- 03 09! 
- Lisa 

fe PORTARIA Nº 235/2021 Visto 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o art. 19, $ 1º, inciso III, alínea “d” do Regimento Interno da Casa 

(Resolução nº 158/2006) e art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Exonerar JADYLENE SOUZA DE FREITAS do Cargo em 

Comissão de Assessor Institucional, Símbolo PL-AL-1, do quadro de pessoal da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 

Art, 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

) CÂMARA MUNICIPAL, DE CABEDELO, ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima'”/ em 93 de novembro de 2021. 

        

  

peé c TINHO 

  

Ver. 

Presidente 

PUBLICAÇÃO 
, AFIXAÇÃO 

3 A Sede da Câmara Municipal de Cabedelo(PB) 

| . ESTADO DA PARAÍBA (61 doart. 7 da LOM) 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDERA do! 

N Loggia —, 
[ PORTARIA Nº 236/2021 ISTO   

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o art. 19, 8 1º, inciso III, alínea “d” do Regimento Interno da Casa 

(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear JADYLENE SOUZA DE FREITAS para o Cargo em 
Comissão de Ouvidor Legislativo, Símbolo PL-DI-1, do quadro de pessoal da 

Câimara Municipal de Cabedelo (PB), até ulterior deliberação. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

, CÂMARA MUNICIPAL /DE CABEDELO, ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima”, êm 03 de novembro de 2021. 

      

, 
“Jng, 
DRE TINHO 
Presidente 

Ver. 

  
E PORTARIA Nº 237/2021 á ]   

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 

ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o art. 19, $ 1º, inciso II, alínea “d” do Regimento Interno da Casa 

(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear MARIA VICTÓRYA SAMPAIO FALCÃO 
CARMÉLIO para o Cargo em Comissão de Assessor Institucional, Símbolo PL-AL- 

1, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), até ulterior 

deliberação. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ABEDELO, ESTADO DA 
novembro de 2021. 

CÂMARA MUNICIPAL / DE 
PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima'”/em 03 

TINHO 

  

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Aquisição de Mobilias para implantação da Unidade de Recepção e 
Distribuição de Produtos do Pescado no Renascer III, Cabedelo/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00099/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02 210- 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA! FMMA Projeto 
Atividade: 18.605 1038 1030 — Implantação de Unidade de Recepção e Distribuição de 
Produtos do Pescado no Renascer III Elemento de Despesa: 339030 — Material de 

Consumo 4490.52 — Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso: 1001 — 
Recursos Ordinário. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021 PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00373/2021 - 291021 - 
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 1.160,00; CT Nº 00374/2021 - 291021 - 
VYRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 
7.382,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Aquisição de Tendas para serem utilizadas nas atividades dos serviços e 
programas sócio assistenciais, ofertados pela Secretaria de Assistência Social para O 
exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. 

DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02120 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL! FMAS Projeto Atividade: 08.244 2037.2063 — Proteção Social 
Básica 08.244.2037.2064 — Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

08.244.2037.2066 — Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia/IGDPBF DA 
GESTÃO DO PBF Elemento de Despesa: 3390. 30 — Material de Consumo 4490.52 — 

Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários 

1311 — Transferência de Recursos do FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT 

Nº 0037 6/2021 - 03.11.21 - AIALA EVENTOS EIRELI - R$ 12.448,00; CT Nº 00377/2021 
- 03.11.21 - METALURGICA PARK LTDA - R$ 10.450,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios— NÃO-PERECÍVEIS— GÊNEROS SECOS, 

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 0009//2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.090 — 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 12.361.1006.2035 — Manter Programa 
de Alimentação Escolar (Merenda/PNAE) Elemento de Despesa: 3390.30 — Material de 
Consumo Fonte de Recurso: 1111 — Receitas de Impostos e de Transferência de 

Impostos-Fducação 1124 — Outras Transferências de Recursos do FNDE/ PNAE. 
VIGÊNCIA: até O final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 00371/2021 - 281021 - JOSE FHILLYPE 

DOS SANTOS BRITO - R$ 69.605,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00103/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DW00103/2021, que objetiva: Confecção de vestidos para o Baile de 
Debutantes — modelos Mid e cores variadas, para atender as necessidades do Projeto 

Cinderela — da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres; RATIFICO o 

correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a IGOR MATEUS DE 

MEDEIROS FRANCA 09984672433 - R$ 15.000,00. 
Cabedelo - PB, 28 de Outubro de 2021 

PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO - Secretária de Politicas Publicas 
para a Mulher 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Confecção de vestidos para o Baile de Debutantes — modelos Mid e cores 
variadas, para atender as necessidades do Projeto Cinderela — da Secretaria de 
Políticas Públicas para Mulheres. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00103/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02130- SECRETARIA DE 
POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER Projeto Atividade: 08.244 1022 2074- Manter 
as Atividades Comunitária Voltadas para as Mulheres Elemento de Despesa: 3390.39- 
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001- Recursos 
Ordinários. VIGÊNCIA: atê o final do exercicio financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00375/2021 - 03.11.21 - 
IGOR MATEUS DE MEDEIROS FRANCA 09984672433 - R$ 15.000,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00004/2021, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de 
de mão de obra externa especializada, em caráter provisório, para prestar serviços 
técnicos de Consultoria e Assessoria nas áreas de gestão pública, tecnologia da 
informação para diagnóstico, análise, planejamento, treinamento e estruturação 
operacional do Sistema de Controle Interno Municipal, de modo simultâneo, a criação e 
estruturação do Programa de Privacidade Municipal — Lei nº 13. 709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados — LGPD); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: SANATTI ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - R$ 330.900,00. 

Cabedelo - PB, 04 de Outubro de 2021 
ANA MARIA CARTAXO BERNARDO ALBUQUERQUE - Controladora Geral 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de de mão de obra extema 
especializada, em caráter provisório, para prestar serviços técnicos de Consultoria e 
Assessoria nas áreas de gestão pública, tecnologia da informação para diagnóstico, 
análise, planejamento, treinamento e estruturação operacional do Sistema de Controle 
Interno Municipal, de modo simultâneo, a criação e estruturação do Programa de 
Privacidade Municipal — Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD). 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IND0004/2021. DOTAÇÃO: 
Unidade Orçamentária: 02050- CONTROLADORIA GERAL Projeto Atividade: 
04.122.2001.2009- Manter as Atividades da Controladoria Geral Elemento de Despesa: 
3390.35 — Serviços de Consultoria 3390.37 — Locação de Mão de Obra 3390.39 — Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3390 40 — Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 
28/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 
00135/2021 - 281021 - SANATTI ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - R$ 
330.900,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN, HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE 
PE. ALFREDO BARBOSA E VIEP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00084/2021. DOTAÇÃO: 
Unidade Orçamentária: 03010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 
10.122. 1046.2137 — Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde Elemento de 
Despesa: 339030991211 — Material de Consumo Recurso: PRÓPRIO Projeto 
Atividade: 10.302 1014.2142 — Manter as Ações da Média e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa: 33.90. 30.99.1214 — Material de Consumo Recurso: MAC. 
VIGÊNCIA: até O final do exercicio financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 00244/2021 - 04.11.21 - COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - R$ 50 814,81. 

Cabedelo, 01 a 05 de Novembro de 2021 

   


