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RECOMENDAÇÃO Nº 06/2018 

 

 

 

 

O Membro do Ministério Público signatário, Coordenador da Unidade         
Descentralizada do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Juazeiro do             
Norte-CE, com esteio na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional a seguir            
enumerada e fulcro nas razões adiante consideradas edita e publica a presente            
RECOMENDAÇÃO: 
 

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 127 da Constituição Federal, do qual            
emerge 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              
e individuais indisponíveis; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 129 da Constituição Federal são funções            
institucionais do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil pública,               
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e                 
coletivos; expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando          
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; requisitar            
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos            
de suas manifestações processuais; exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que             
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica             
de entidades públicas; 
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CONSIDERANDO que nos termos do parágrafo único do art. 82 da lei            
8078/90-CDC, para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente o             
Ministério Público e outros; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do inciso V do art. 170 da Constituição Federal,             
a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem, por fim,                
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os vários              
princípios, dentre os quais a defesa do consumidor; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º do Código de Defesa do            
Consumidor-Lei 8078/90, Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza             
produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,            
que haja intervindo nas relações de consumo; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor -              
Lei 8078/90, Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou              
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,           
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou        
comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,             
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das              
relações de caráter trabalhista; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do 4º do Código de Defesa do Consumidor -            
Lei 8078/90 foi instituída a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo o                
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a              
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a               
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:  

[...]IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e              
deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança                
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de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de              
consumo; 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),          
em seu art. 51, inciso IV, indica como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao                 
fornecimento de produtos aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que           
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a              
eqüidade; 

 
CONSIDERANDO a hipossuficiência técnica dos consumidores, que em        

grande maioria dos casos não entende o funcionamento do cartão de crédito;  
 

CONSIDERANDO a falta de informação na data da contratação do serviço           
de cartão de crédito a estes consumidores que necessitam de melhores explicações sobre a prestação               
do serviço em especial, bem como suas condições e ônus assumidos por estes, para que futuramente                
não se vejam obrigados ao pagamento de juros altíssimos sob o valor remanescente, não retirado de                
seu salário ou aposentadoria/benefício, que sequer foram informados;  
 

 CONSIDERANDO as reclamações 23.008.001.18-0000552 e     
23.008.001.18-0000547 em face do BANCO AGIPLAN S.A; 

 
CONSIDERANDO que foi editado o Provimento nº 018/17 da lavra do           

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Ceará, através do qual foi delegado o Poder               
de Polícia Administrativa para a Defesa do Consumidor e constituídas as UNIDADES            
DESCENTRALIZADAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO         
CONSUMIDOR (DECON), de modo que a Unidade de Juazeiro do Norte-CE, cuja            
Coordenadora é a Promotora de Justiça subscritora, possui atribuição de Defesa do            
Consumidor e consequente atuação com o Poder de Polícia nos 21 (vinte e um) municípios, a                
saber:  

Crato; Santana do Cariri; Assaré, Campos Sales; Araripe; Barbalha; Caririaçu; Farias Brito; Missão             
Velha; Jardim; Milagres; Brejo Santo; Jati; Porteiras; Mauriti; Barro; Ipaumirim; Aurora; Nova            
Olinda e Antonina do Norte. 
 

 
CONSIDERANDO que “ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do          

Consumidor – DECON, no âmbito do Estado do Ceará, compete exercer as atribuições previstas              
nos artigos 3º e 4º do Decreto 2.181/97”, conforme o teor do art. 4º, caput, da Lei Complementar nº                   
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30/2002; 
 

O Membro do Ministério Público RECOMENDA: 
 

1 - Que o BANCO AGIPLAN S.A no ato da contratação do cartão de crédito               
ofertado por este, produza documento explicitando que existe valor remanescente, não retirado de             
seu salário ou benefício/aposento, bem como detalhamento dos juros incidentes; 
 

Por oportuno, não obstante tenha ciência da independência do Poder Executivo (art.            
2° da Constituição Federal) e de sua discricionariedade em acatar a presente recomendação,             
requisita que responda formalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, prestando informações             
instruídas com documentos que indiquem se satisfará, ou não, ao recomendado. 
 

Adverte, outrossim, que a inércia em responder formalmente acerca do acatamento,           
ou não, da presente recomendação acarretará ao responsável pela omissão a responsabilidade penal             
constante no art. 10 da lei 7347/85. 
 

  
 

Juazeiro do Norte-CE, 29 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EFIGÊNIA COELHO CRUZ 
 Promotora de Justiça 

 RG 334 PGJ/CE 
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