
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA EXECUTIVA

RECOMENDAÇÃO 02 / 2019

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  através  do

Programa  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  –  DECON/CE,  neste  ato

representado  pela  Secretária  Executiva,  Promotora  de  Justiça  Ann  Celly  Sampaio,

doravante  assinado,  fazendo  uso  de  suas  atribuições  legais,  especificadamente  com

fundamento no artigo 127 e 129 inciso II da Constituição Federal; art. 27, inciso IV e

parágrafo único, inciso IV da Lei Federal nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993; art. 130

da Constituição do Estado do Ceará c/c art. 4º, inciso I, 6º, incisos II e VI, art. 39, todos

do CDC; 6º da Lei 9.870/1999 e 

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais, coletivos e difusos indisponíveis, nos

termos do art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos

direitos  assegurados nas  Constituições  Federal  e  Estadual,  sempre  que  se cuidar  de

garantir-lhe o respeito a determinadas pessoas jurídicas de direito publico ou privado,

essas quando atuarem como concessionárias ou permissionárias ou quando executem
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serviços de relevância pública, promovendo, conforme o inciso IV do § 4º do artigo 27

da  Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público,  audiências  públicas  e  emitindo

relatórios, anual ou especiais;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público adotar as medidas

legais cabíveis, visando zelar pela proteção, prevenção e reparação dos danos causados

aos consumidores, garantida a efetivação dos seus direitos e garantias, conforme art. 6º,

inciso VI da Lei n°8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor);

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve ser pautada pelos

princípios constitucionais da legalidade e da eficiência no atendimento à população;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual Complementar n° 30, de 26 de julho

de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, em 02 de fevereiro de 2002,

criou o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON, nos termos

previstos na Constituição do Estado do Ceará, e estabelecera as normas gerais para a

proteção e defesa do consumidor, previstas na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO que  o  Programa  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor – DECON, Órgão integrante da estrutura do Ministério Público do Estado

do Ceará,  bem como do Sistema Nacional  de  Proteção e  Defesa  do Consumidor  –

SNDC, possui a finalidade precípua de coordenar e organizar a Política de Proteção e

Defesa do Consumidor, com fundamento no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março

de 1997, c/c a Lei Complementar Estadual nº 30, de 26 de julho de 2002;

CONSIDERANDO que  a  defesa  do  consumidor  é  direito  fundamental

reconhecido pela Constituição da República de 1988 (CF, art. 5º, XXXII), bem como

princípio geral da atividade econômica, na forma do artigo 170, inciso V da mesma
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Carta,  sendo  obrigatória  por  parte  do  fornecedor  a  observância  da  defesa  do

consumidor;

CONSIDERANDO  que o acesso aos órgãos judiciários e administrativos

com  vistas  à  prevenção  ou  reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,  individuais,

coletivos  ou  difusos,  assegurada  a  proteção  Jurídica,  administrativa  e  técnica  aos

necessitados trata-se de direito básico dos consumidores, previsto no inciso VII do art.

6º do CDC;

CONSIDERANDO a  natureza  cogente  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor (Lei 8.078/90), que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor,

de  ordem  pública  e  interesse  social  (art.  1º  da  Lei  8.078/90),  prevalecendo  sobre

quaisquer outras nas relações de consumo;

CONSIDERANDO que  a Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo,

estabelecida  no  art.  4°  do  CDC,  no  intuito  de  haver  equilíbrio  entre  consumidor  e

fornecedor, dispõe que deverão ser observados e aplicados certos princípios, tais como:

Dignidade  da  Pessoa  Humana,  Proteção  a  Vida  a  Saúde  e  Segurança,

Transparência,  Harmonia,  Vulnerabilidade,  Conservação  dos  Contratos,

Responsabilidade  Solidária,  Inversão  do  Ônus  da  Prova  e  Efetiva  Prevenção  e

Reparação  de  Danos,  que  servirão  como  norteadores  das  ações  dirigidas  aos

consumidores;

CONSIDERANDO que o consumidor, no ordenamento jurídico pátrio, é

reconhecidamente  vulnerável,  de acordo com o art.  4°,  inciso I  da  Lei  n°  8.078/90

(Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor),  sobressaltando-se  a

hipervulnerabilidade dos consumidores idosos, pessoas com deficiência e crianças;
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CONSIDERANDO  ainda,  ser  direito  básico  do  consumidor  a  proteção

contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,

bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos

e serviços;

CONSIDERANDO que  tramitam no âmbito  deste  Órgão procedimentos

administrativos instaurados contra a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL

LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0006-25, situada na Av. da

Emancipação,  nº  5000,  Parte  A,  Parque  dos  Pinheiros,  Hortolândia/SP,  Cep.

13.184-654;

CONSIDERANDO  as referidas  reclamações  são  referentes  a  vício  do

produto, estabelecido no art. 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor;

CONSIDERANDO  que,  em  sede  de  audiência  de  conciliação,  o

representante  da  empresa  supracitada  apresenta  proposta  de  acordo  ao  consumidor,

entretanto informa que será necessário o reclamante comparecer junto a SEFAZ do seu

estado, para emitir a nota fiscal de devolução do equipamento, informando, ainda, que

nos casos de coleta no estado do Ceará é necessário que seja emitida a nota fiscal de

coleta, para que a DELL seja autorizada a realizar o procedimento;

CONSIDERANDO que  a  DELL  COMPUTADORES  DO  BRASIL

LTDA argumenta que não é legitima para emitir a nota fiscal de coleta nos termos das

regras da própria SEFAZ/AM (Secretaria da Fazenda) e que cabe ao consumidor fazê-

lo, sob alegativa de que a empresa não pode ter o prejuízo da perca de seu equipamento,

e que o consumidor é o único capaz de emitir a nota fiscal;
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CONSIDERANDO que o art. 18 do CDC citado, estabelece que não sendo

o  vício  sanado  no  prazo  máximo  de  trinta  dias,  pode  o  consumidor  exigir,

alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em

perfeitas condições de uso;

II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,  monetariamente

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. 

CONSIDERANDO que   nos  casos  de  restituição  do  valor  pago  pelo

produto monetariamente atualizada e consequentemente de devolução do produto por

parte  do consumidor,  cabe o fornecedor  arcar  com todos os custos dessa devolução,

inclusive transporte;

CONSIDERANDO durante  a  vigência  da  garantia,  o  fornecedor  deve

tomar providências para sanar o vício apresentado no produto ou serviço, arcando com

quaisquer  despesas  necessárias  para  essas  providências,  tais  como  preço  do  frete  e

assistência técnica, não pode haver o repasse desses custos ao consumidor;

CONSIDERANDO que  é  pacífica  a  jurisprudência  relacionada  a

responsabilidade do fornecedor pelas despesas decorrentes do vício no produto, senão

vejamos:

TJ-MT -  Apelação APL 00014695120048110037 93091/2010

(TJ-MT) Jurisprudência • Data de publicação: 03/02/2011 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO

DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL  -  DESPESAS  DE

ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  -  PRODUTO  COBERTO  POR
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GARANTIDA DE FÁBRICA - VÍCIO NA QUALIDADE DO

PRODUTO  -  RESPONSABILIDADE  DO  FABRICANTE

PELAS  DESPESAS  COM  A  MÃO  DE  OBRA  E

PRESTADORES  DE  SERVIÇO  -  VERBA  HONORÁRIA

MANTIDA - FIXAÇÃO - EQUIDADE (ART. 20 , § 4º DO CPC

)-  VALOR  DA CAUSA -  DESVINCULAÇÃO  -  RECURSO

DESPROVIDO.  Configurado vício na qualidade de produto

coberto  por garantia  de  fábrica,  cabe  ao  fabricante  arcar

com as despesas relacionadas com a assistência técnica. Nos

termos da jurisprudência consolidada no STJ, a verba honorária

com base no art. 20 , § 4º do CPC , não está necessariamente

atrelada ao valor da causa. (Ap 93091/2010, DES. GUIOMAR

TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado

em 25/01/2011, Publicado no DJE 03/02/2011) 

CONSIDERANDO que  a  missão  institucional  do  Ministério  Público  de

fiscalizar os produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo, mormente os

que  ferem  os  direitos  básicos  do  consumidor,  principalmente  dos  consumidores

hipervulneráveis;

RESOLVE RECOMENDAR, por força do que determina art. 4°, inciso

I, art. 6°, incisos IV e art. 18, § 1º da Lei n° 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa

do Consumidor), bem como nos demais dispositivos legais acimas elencados, QUE

a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA:

1) tome as providências para sanar o vício apresentado nos produtos,

durante a vigência da garantia, arcando com quaisquer despesas necessárias para
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essas  providências,  tais  como preço do frete  e  assistência  técnica,  não podendo

haver o repasse desses custos ao consumidor;

2) no caso o vício do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta)

dias (art. 18, § 1º do CDC) e consumidor escola a restituição imediata da quantia

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, arque

com todos os custos dessa devolução, inclusive transporte.

O direito  de  escolha  constante  no  art.  18,  §  1º do  CDC  é  alternativo  e

pertence ao consumidor. 

A recomendação acima não excluem outras,  inclusive com o objetivo de

aperfeiçoá-las, com o escopo de assegurar a fiel observância do disposto no Código de

Defesa do Consumidor e legislação pertinente.

Advirto que o não cumprimento da presente RECOMENDAÇÃO, poderá

ensejar,  se  constatada  irregularidade  a  legislação  consumerista  e  correlata,  no

ajuizamento de ação civil pública, além de outras medidas judicias cabíveis contra os

fornecedores, além da responsabilização penal. 

Pelos  motivos  acima  explanados,  esperam  estes  Órgãos  o  pronto

atendimento desta RECOMENDAÇÃO, por ser medida imprescindível à proteção dos

consumidores. 

Ao  ensejo,  oficie-se,  com cópia,  ao  Excelentíssimo  Procurador-Geral  de

Justiça do Estado do Ceará, para conhecimento. 
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Publique-se  no  Diário  Oficial  e  na  home  page deste  Órgão  Ministério

(www.mpce.mp.br/decon), e no site do Centro de Apoio Operacional das Organizações

da Sociedade Civel, Cível e do Consumidor – CAOSCC.

Por  fim,  diante  da  necessidade  de  conferir  ampla  divulgação  desta

recomendação à sociedade local, encaminhe-se fotocópia à Assessoria de Comunicação

da PGJ para efetuar release. 

Notifique-se a  DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pessoa

jurídica inscrita no CNPJ nº 72.381.189/0006-25, situada na Av. da Emancipação,

nº 5000, Parte A, Parque dos Pinheiros, Hortolândia/SP, Cep. 13.184-654. 

Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza/CE, em 14 de agosto de 2019.

Ann Celly Sampaio

Promotora de Justiça

Secretária Executiva
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