
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Cível da 
Comarca de  Porto Alegre

 

O , por seuMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

representante signatário, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 127, 

, e 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 25, inciso IV, alínea “a”,caput, in fine

da Lei n.° 8.625/1993, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor 

contra:AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA DE CONSUMO 

, CNPJ nº 45.242.914/0001-05, sediada em AlamedaC & A Modas. Ltda.

Araguaia, nº 1222, Bairro Alphaville, CEP 06455-908, Barueri - SP,

, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, sediada em Nuc Cidade deBanco Bradesco S/A

Deus, s/n , Bairro Vila yara, CEP 06029-900, Osasco/SP, pelos fatos e fundamentos que

se passa a expor:

1 - DOS FATOS

A presente ação coletiva de consumo tem origem no Inquérito Civil nº

01631.001.772/2017, instaurado nesta Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do

Consumidor para apurar possível ocorrência de prática abusiva consistente na cobrança

de juros abusivos e venda de seguros no cartão de crédito sem o conhecimento do

consumidor.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE PORTO ALEGRE

Procedimento nº 01631.001.772/2017 — Inquérito Civil

Rua Santana, 440 - 8º Andar, Bairro Santana, CEP 90040-371, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958901 — E-mail pjconsumidorpoa@mprs.mp.br

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000003164645@SIN · CRC: 39.2086.5308

Evento n°

0107
pág 1



O inquérito civil foi instaurado a partir de reclamação encaminhada a esta

Promotoria pela consumidora Natalli Rathe Ruedell, tendo relatado os seguintes fatos

(fls. 08/09):

"Em qualquer loja C&A que você entrar os vendedores irão lhe convencer
a fazer o cartão C&A, e comigo não foi diferente. Fui persuadida a fazer
o tal cartão na C&A do praia de belas, e o atendente me informou que
não tratava de cartão de crédito, e sim de cartão da loja, que eu não
utiliza-se fora da loja,não gerava vinculação com o Banco. Todavia,
trata-se de uma grave mentira pois o dito cartão da loja é na verdade
vinculado ao Banco Bradesco que juntamente com a C&A cobram juros
altamente abusivos. Fui convencida também de que ao realizar compras
em 8x, caso pagasse antes do vencimento da parcela, não haveriam
juros, maior  mentira já contada, na verdade a compra que eu fiz no
valor de 400 reais virou numa bola de neve sem fim e dobrou de valor.
Ocorre que a empresa não manda notificações pelo correio informando
sobre as parcelas, e sequer deixa você quitar as parcelas antes da data,
ou sequer discrimina os valores que viram a ser pagos. Fui na C&A do
centro, onde fui muito mal atendida, paguei a minha conta e pedi para a
menina para quitar essa porcaria de cartão pois me nego a  pagar o
dobro do que comprei. A moça me informou que de mesmo pagando
antes da dara eu  teria que pagar os juros,informação diversa da
fornecida pelo atendente que me convenceu a fazer o cartão. Outrossim,
a menina tentou ainda me fazer assinar um termo de adesão de seguro
farmácia dizendo que daria descontos na minha compra, ela queria que
eu assinasse  tudo sem ler!!!! Eu disse que não queria o termo, que só
queria encerrar o meu cartão. Ela disse  que mesmo eu tendo pago a
conta meu nome constava no SPC e que eu deveria verificar com
o  Bradescard, se esquivando da situação. Disse também que o valor
daquele seguro farmácia já  estava incluido no meu cartão juntamente
com seguro bolsa e outros seguros que eu sequer tinha conhecimento ou
dado permissão de contratação. A prática de venda cassada na
adesão desses cartões é praxe na loja."

A reclamante foi ouvida nesta Promotoria, onde descreveu com mais detalhes as

práticas das demandadas (fls. 20/22):

"(...) As compras que a declarante fez foi na loja C&A da Rua dos
Andradas e o cartão foi feito na loja Shopping Praia de Belas. A C&A,
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quando a declarante fez o cartão de crédito, afirmou que se a declarante
utilizasse o cartão apenas nas lojas C&A não haveria a incidência de
Juros, pagando no vencimento, ainda que parcelado, como por exemplo,
o cartão das Lojas Renner faz. Também lhe foi afirmado que se o cartão
fosse utilizado apenas na C&A ele não seria um cartão de crédito. O
sistema da C&A não permite o pagamento antecipado e nem é
informado o valor das compras efetuadas no autoatendimento,
diferentemente de outras lojas. A C&A diz somente qual é parcela do
mês para pagamento, não informando as parcelas a vencer ou vencidas,
de acordo com a reprodução do extrato que apresenta nesta audiência.
No extrato de outubro do corrente ano a declarante aponta que a
compra parcelada de R$ 24,09 transformou-se em uma parcela de R$
226,58. Os juros ali informados são cerca de três vezes o valor da
parcela. A declarante ainda não propôs ação cível contra a empresa. A
declarante soube, pelo SPC, que estava em débito. A declarante foi até a
C&A, quitou o "débito" e disse que pretendia encerrar a conta, quitando
todo o débito. A atendente da C&A disse para a declarante encerrar a
conta deveria pagar o valor total, com juros, mesmo se pagasse antes do
vencimento das parcelas ainda não vencidas. A atendente lhe disse que
isso seria desta forma porque a compra parcelada, ainda que quitada
antes do vencimento. Houve a colocação, sem que a declarante quisesse,
de outros produtos em sua conta, como, por exemplo, "proteção total",
entre outros itens, como o "seguro bolsa", que seria um produto de
seguro contra furto da bolsa e outro contra furto do cartão. Quando a
declarante tentou encerrar seu cartão, a atendente da C&A lhe passou
um papel que seria um "seguro farmácia", ou seja, um produto para ter
desconto na próxima compra. A declarante não quis assinar e a
atendente (da loja Andradas) lhe disse a declarante que já estava
pagando isto. A declarante reclamou na C&A da Andradas, quando foi
orientada a ligar para o Bradescar (que a declarante reconhece, neste
ato, como sendo um cartão do tipo que é anunciado no site da C&A). A
declarante ligou, falou com a atendente e disse que queria encerrar o
cartão, pelas razões que já afirmou. O atendente que enviaria uma
proposta de acordo em novembro para quitar o valor do cartão sem a
incidência de juros. A declarante recebeu, por email, um boleto do banco
Bradesco com o título "proposta de acordo", todavia o valor final ainda é
R$ 713,31 ou seja, o mesmo valor sem nenhum abatimento de juros,
muito superior ao valor das compras originais que forma cerca de R$
450,00. Em uma ligação a declarante pediu, e obteve, o número de
protocolo. Em outra ligação, quando reclamou dos juros e do valor que
continuava o mesmo, apesar de solicitar, não recebeu da atendente da
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Bradescar o número de protocolo. Neste momento a declarante ainda
"deve" R$ 237,77 à C&A/Bradescar, apesar de entender que já quitou
integralmente a dívida inicial, que, no seu entendimento e conforme lhe
afirmou o vendedor na primeira oportunidade, era apenas o valor das
compras parceladas, não se tratando de um cartão de crédito, mas de
um cartão de loja como são os de outras lojas. A declarante nunca
utilizou o cartão da C&A fora da loja, para nenhuma outra compra. A
C&A colocou a mãe da declarante no SPC também pelo Bradescar."

O Bradesco prestou esclarecimentos sobre o cartão contratado pela reclamante,

descrevendo-o como um cartão híbrido, podendo ser utilizado nas Lojas C&A e em

estabelecimentos que aceitem a bandeira VISA. Quando utilizado nas Lojas C&A não

haveria cobrança de anualidade, diferentemente de quando for utilizado com a

bandeira visa, gerando cobrança de anuidade. Informou as datas em que foram

realizadas as compras parceladas pela reclamante, todas com cobrança de juros

contratualmente previstos. Referiu que compras parceladas, pagas antecipadamente,

podem sofrer descontos proporcionais de juros, mas não foram localizados contatos da

consumidora com a sua central de atendimento com esta solicitação. Detalhou os

valores das faturas do cartão da reclamante, informando que, com relação ao Seguro

Proteção Total, embora a consumidora alegue não ter efetuado a contratação, consta o

termo de adesão ao produto (fls. 63/70).

A C&A, por seu turno, alegou que possibilitou ao Banco Bradesco a oferta de

produtos financeiros para os seus clientes para que obtivessem o crédito necessário à

aquisição dos produtos que comercializa de forma parcelada. Não tem qualquer

relação ou ingerência nos procedimentos financeiros da operadora do cartão de

crédito, não possuindo, em razão disto, qualquer responsabilidade sobrre fatos

reclamados pela consumidora (fls. 103/104).
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Determinou-se ao Secretário de Diligências desta Promotoria a verificação, na

condição de consumidor, do procedimento de oferta do cartão de que trata o

expediente, bem como as informações prestadas ao interessado, tendo sido elaborado

relatório circunstanciado do que foi constatado (fls. 129/130). 

Em consulta ao site Reclame Aqui foram localizados registros de reclamações

similares de outros consumidores contra a prática de cobrança na fatura do cartão de

crédito por serviços não solicitados (fls. 144/151) . 

O PROCON do Município de Porto Alegre também acusou registro de

reclamação relacionada à cobrança de seguro na fatura do cartão de crédito não

autorizada pelo consumidor (fls. 154/156). 

Novamente instada a prestar esclarecimentos sobre os seus procedimento

quanto à oferta do cartão de crédito em suas lojas, a  C&A respondeu que jamais

empregados a praticarem ou participarem de qualquer conduta abusivaorientou seus 

que pudesse violar os direitos de seus clientes. Detalhou as condições dos cartões C&A

e as formas de pagamento oferecidas aos clientes. Negou a existência de venda casada,

pois a contratação de planos de seguros seria feito por meio de contrato escrito e

apartado do contrato de cartão, devendo o cliente informar seus dados, assinar o

contrato e apresentar o Cartão C&A ou documento pessoal para concretizar a

contratação. Ou seja, não seria possível concretizar a contratação e, consequentemente,

fazer cobranças do cliente sem que ele tenha assinado o contrato. No mais, teceu

considerações sobre suas práticas relacionadas à oferta e contratação de cartão de

crédito, concluindo pela inexistência de qualquer violação de preceitos do CDC,

juntando documentação a respeito (fls. 265/279).
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Foi facultado à reclamante que se manifestasse acerca dos esclarecimentos da

C&A, tendo informado o seguinte:

"As alegações da Defesa da C&A são falsas e falaciosas. O único seguro
que eu assinei foi pq eu fui ENGANADA pela menina do caixa que disse
que eu deveria assinar todos os papeis para ter desconto nas compras do
próximo mês. Usam juros abusivos e usam artifícios para coagir e
enganar o consumidor. Mandei inúmeras reclamações para eles em
anexo. Também me prestei a ir na loja física da C&A onde bati foto e
não há qualquer anúncio o menção de que o cartão seja embutido juros,
muito pelo contrário, há estímulo visual por todos os lados para o uso do
cartão sem nenhuma menção a juros e se é rodeado de abordagem de
vendedores que chegam a ser chatos insistindo para que faças o "cartão
da loja". Tentei negociar os juros absurdos embutidos nas compras e fui
forçada a pagar o valor de 700 e tantos reais por compras de 400, tudo a
vista, só para me livre dessa porcaria de cartão, pois já haviam inclusive
negativado indevidamente meu nome no Serasa. Alguém tem detê-los!"

Anexou-se aos autos cópia da pesquisa efetuada pela PROTESTE - Associação de

Consumidores, divulgada em março de 2018,  relativamente ao custo efetivo total do

crédito rotativo praticado através dos cartões de  crédito ofertados por lojas,

supermercados e outros estabelecimentos comerciais (fls. 536/545).

Foi realizada audiência nesta Promotoria com representantes da C&A e da

Bradescar/Banco Bradesco S/A, momento em que foi solicitado às requeridas que

modificassem as suas políticas de publicidade e anúncios aos consumidores, devendo

ser esclarecido tratar-se, quando for o caso, de cartão de crédito, não apenas de loja,

bem como modificar sua política com relação aos seguros vendidos, para que haja

maior transparência sobre a natureza do cartão que se está está contratando. Também

sugeriu-se que as demandadas trabalhassem, solidariamente, numa política que melhor

explicite a composição das taxas de juros nas suas diferentes perspectivas e

modalidades (fls. 5569/570).
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Em respostas às sugestões desta Promotoria a Bradescar/Banco Bradesco S/A, ao

prestar novos esclarecimentos sobre suas práticas, restringiu-se a requer o

arquivamento da investigação, sem se dispor a alterar qualquer ponto de suas práticas

(fls. 599/604).

A C&A reiterou os esclarecimentos já prestados sobre suas práticas, reafirmando

que foi demonstrado e comprovado que inexiste qualquer violação às normas

consumeristas, de modo que deveria ser extinto e arquivado este Inquérito Civil (fls. 647

/655).

Por fim, realizou-se nova audiência com representantes da C&A e Bradescard,

tendo sido lavrada a seguinte ata:

"Durante a audiência foi referido pelos presentes que não há interesse
, em razão das alegações eem firmar compromisso de ajustamento

documentos já apresentados no presente inquérito civil. Referiram que
não há reclamações em número suficiente para demonstrar a
abusividade da prática. Acrescentaram, ainda, que, conforme pesquisa
de qualidade realizada pela C&A, também não foram constatadas
reclamações de consumidores em índices elevados, já que 90% dos
entrevistados reconheceram a contratação efetuada e o modo de
parcelamento dos pagamentos. Pelo representante da Bradescard foi
mencionado que há nos estabelecimentos da C&A placas com as taxas
de juros expostas aos consumidores. Além disso, todas as reclamações
dirigidas à Central de Atendimento são devidamente tratadas e
resolvidas pelo banco. Nada Mais."

Destarte, não obstante a evidente inadequação da conduta das requeridas às

normas consumeristas, ante a falta de transparência quanto às suas políticas de oferta

de cartão de crédito, e serviços a ele agregados, negaram-se a firmar compromisso de

ajustamento de conduta, não restando alternativa ao ajuizamento desta ação coletiva.

2 - DAS PRÁTICAS ABUSIVAS
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As práticas relatadas no inquérito civil, consistentes na oferta de financiamento

para compras de produtos nas lojas da requerida empregando parcelamento em

número maior de mensalidades do que o efetivamente contratado e solicitado pelo

consumidor, bem como a omissão de informações sobre a incidência de juros no

parcelamento, ferem sobremaneira disposições do art. 6º do Código de Defesa do

consumidor (CDC), especialmente os incisos que estabelecem o direito básico de

informação e a proteção contra métodos comerciais desleais:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - 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;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos , bem
como comerciais coercitivos ou desleais contra práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)"

A preservação da boa-fé e da lealdade entre fornecedor e consumidor é

essencial ao desenvolvimento normal e válido das relações contratuais de consumo, o

que não foi observado pela requerida, haja vista que desconsiderou a manifestação

prévia e expressa de vontade dos consumidores.

Como se percebe, atuando em parceria, a C&A e o Banco Bradesco impõe

contratação mediante parcelamento com incidência de juros não solicitada

expressamente pelo cliente, o que se traduz em prática ardilosa, com o intuito de obter

mais lucro por meio das operações de crédito parcelado.
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Isto é facilmente constatado nos relatos dos consumidores transcritos no item

anterior, onde há situações em que o consumidor acaba pagando valor muito superior

ao da mercadoria adquirida, elevando o seu endividamento, pois a incidência da

elevada taxa de juros chega a resultar, efetuando-se a soma das parcelas, em dívida

cujo valor é praticamente o dobro ao da compra.

A informação clara e ostensiva quanto aos serviços prestados configura uma

obrigação legal do fornecedor que, no caso dos autos, não foi observada, e isto ficou

demonstrado pelo relato da reclamante Natalli Rather Ruedell, que contratou o cartão

Bradescard acreditando tratar-se de um cartão de loja, quando na realidade tratava-se

de um cartão de crédito ofertado pelo Banco Bradesco, caracterizando, destarte,

omissão de informações acerca das condições do negócio.

Também não foi claramente explicitado acerca da cobrança de juros nas

compras parceladas, excedentes a cinco parcelas. Além disso, foi ofertado um contrato

de seguro farmácia a ser contratado mediante a firmatura de um termo de adesão, sem

garantir-lhe o conhecimento dos termos do contrato, prática também denunciada por

outros consumidores junto ao Procon

Destaca-se, também, que para viabilizar a proteção jurídica do consumidor

vulnerável, o Código de Defesa do Consumidor consagrou o princípio da transparência,

como regra norteadora das relações entre consumidores e fornecedores. Dispõe o art.

4°, :caput

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida bem como a

 (...)”.transparência e harmonia das relações de consumo
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Comentando a norma supra transcrita, afirma Cláudia Lima Marques[2]:

   “A ideia central é possibilitar uma aproximação e uma relação
contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor e fornecedor. 
Transparência significa informação clara e correta sobre o produto

 (...), significando lealdade e respeito nas relações entrea ser vendido
fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase
negocial dos contratos de consumo”.

  Portanto, o que se pretende coibir é que os demandados, valendo-se da

posição de supremacia na relação de consumo, induzam o consumidor em erro quando

da contratação de produto ou serviço, pela insuficiência de informações ou não lhe

dando ciência das principais características do contrato.

Os fatos estão elencados entre as práticas abusivas previstas no art. 39, incs. III,

IV e VI do CDC:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produto ou de serviços, entre outras
práticas abusivas: (...)

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer
produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em
vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-
lhe seus produtos ou serviços";

"Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)

 XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor";

O Código de Defesa e Proteção do Consumidor foi inovador ao tratar da boa-fé

objetiva, pois define em seus artigos diversas hipóteses onde tal princípio encontra-se
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presente, tornando nulas as práticas comerciais que violem esses dispositivos. Nesta

perspectiva, a preservação da boa-fé e da lealdade do fornecedor e do consumidor é

essencial ao desenvolvimento normal e válido das relações contratuais de consumo.

A lição de Ronaldo Porto Macedo Jr.[1] sobre a importância da boa-fé no

mercado de consumo é pertinente ao caso sub judice:

“O conceito de boa-fé vem ganhando importância cada vez mais
destacada no âmbito da reflexão e da prática contratual
contemporâneas, constituindo-se, em boa medida, na principal norma
de ligação do direito contratual moderno.

(...)

Dentre os significados possíveis mais comuns há os de: razoabilidade,
lealdade, justiça, ‘fair conduct’, ‘reasonable standards of fair dealing’,
decência, comportamento decente, sentido ético comum, solidariedade,
lealdade e padrões comuns de justiça.

O aspecto relevante e comum aos significados possíveis é o de que a boa-
fé é uma norma em referência a qual os membros de um grupo mantêm
suas relações frente aos demais. Neste sentido, a boa-fé reporta-se
necessariamente a uma comunidade de valores e expectativas
compartilhados."

A prática faz com que os consumidores venham a suportar penosamente o

encargo do parcelamento, causando o seu endividamento desnecessário.

A prevenção ao endividamento exagerado do consumidor é preocupação

crescente em nosso pais, estando abrigada pelo CDC nos dispositivos que regulam o

controle da oferta e, principalmente, no dever de informação do fornecedor. Este

último, aliás, com base no princípio da lealdade e da boa fé objetiva, importa na

obrigação positiva de, além de não enganar o consumidor, orientá-lo sobre os efeitos

de uma operação de crédito de curto ou de longo prazo.
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É o que estabelece o inc. II do art. 6º do mesmo estatuto, que prevê como direito

básico do consumidor "a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas

contratações".

A prática da requerida, portanto, afrontou a liberdade de escolha do

consumidor, cuja abusividade, no caso, vem ainda mais agravada por terem as

requeridas aproveitado-se da natural vulnerabilidade das pessoas atingidos, não

informando corretamente sobre a incidência de juros e impondo, de forma ardilosa,

com o intuito de lucrar com as altas taxas de juros, um número de prestações do que a

escolhida.

Evidente, portanto, que se está diante de exercício abusivo de direito, pois o

fornecedor de produtos ou serviços tem por obrigação atuar no mercado de modo

transparente, com lealdade e conduta que se reveste de boa-fé objetiva.

3 - DOS INTERESSES TUTELADOS

Busca-se com esta ação a tutela preventiva genérica e abstrata de todos

aqueles  consumidores que possam vir a contratar com as requeridas e que estão

expostos às mesmas práticas. São protegidos, nesse caso, os interesses ou direitos

difusos (art. 81,  parágrafo único, inc. I, do CDC), consubstanciados na inicial nos

pedidos destinados a  evitar a permanência da prática comercial ilegal e abusiva,

evitando que outros  consumidores se submetam à mesma prática relatada pelos

reclamantes.

Pretende-se também a tutela dos interesses e direitos individuais homogêneos

daqueles consumidores que já sofreram prejuízo com a adoção das práticas abusivas.
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Ou seja, visa à condenação das requeridas à obrigação de indenizar os consumidores

que já foram atingidos pela prática abusiva descrita nesta ação.

A coletividade de consumidores expostos a essas práticas é sujeito de direitos

e interesses, ainda que não identificados, tudo conforme o artigo 29 do CDC.

Em todas essas hipóteses a tutela aos consumidores é conferida ao

Ministério Público pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Proteção e Defesa

do Consumidor (art. 82, inc. I, do CDC e arts. 1°, inc. II, e art. 5º, da Lei n° 7.347/85).

Postula-se, ademais, a reparação dos interesses difusos já

lesados (doutrinariamente também denominado como dano moral coletivo), por terem

sido  atingidas as convicções, confiança e impressões subjetivas de um

número  indeterminável de pessoas, representando o dano moral coletivo,

expressamente previsto no art. 6°, inc. VI, do CDC, cujos valores deverão ser destinados

ao Fundo Estadual de Reconstituição de Bens Lesados do Consumidor (art. 13 da Lei da

Ação Civil Pública).

De ressaltar que o dano moral coletivo prescinde da prova da dor,

sentimento  ou abalo psicológico sofrido pelos indivíduos. Como transindividual,

manifesta-se no prejuízo à imagem e moral coletivas e sua averiguação deve pautar-se

nas características próprias aos interesses difusos e coletivos.

Ressalta-se que, neste particular, considerando-se a gravidade da conduta, bem

como o lucro que obtido com operações e serviços financeiros, o Ministério Público

entende adequado, a título de dano moral coletivo, a condenação dos requeridos no

valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).
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4 - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Incide no caso, como instrumento processual de facilitação de defesa

do consumidor, a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, inc. VIII, do

CDC, já que presentes a verossimilhança dos fatos e a hipossuficiência do consumidor,

que são os pressupostos de sua aplicação:

“ Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiência.”

A verossimilhança da alegação é caracterizada pela reclamação que

aportou  nesta Promotoria, bem como por outras referências remetidas pelo site

Reclame Aqui e pelo Procon/RS, que dá conta da existência de outras reclamações

contra as demandadas, com destaque para o expressivo número de reclamações

relacionadas à oferta de seguro não solicitado.

Dessa forma, o Ministério Público requer a inversão do ônus da prova, para

que  a demandada assuma o ônus de se desincumbirem da imputação da prática

abusiva noticiada nesta ação.

5 - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

A antecipação de tutela nas ações coletivas, quando preenchidos os requisitos,

é de extrema importância para salvaguardar direitos fundamentais dos consumidores.

O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente - art. 84, § 3º - a

possibilidade de concessão de medida liminar, da mesma forma que o disposto na
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Lei  nº 7.347/85, em seu art. 12. Esta possibilidade de concessão de medida liminar,

nas obrigações de fazer ou não fazer, permite que alguns dos efeitos do provimento

final possam ser desde logo implementados. Pertinente a transcrição do artigo 84, § 3°,

do CDC:

 "Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
 fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 
 ao do adimplemento.(...) 

 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
 receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu."

Com efeito, estão presentes na hipótese os requisitos legais para o deferimento

de tutela antecipada, diante da certeza de que a forma utilizada pelos demandados

para ofertar seus produtos, ao não fornecer informações claras e precisas sobre a

natureza do cartão de crédito, juros cobrados, e oferta de serviços não solicitados, tal

conduta influencia o consumidor na decisão de aderir ou não aos serviços ofertados,

com reflexo, inclusive na livre manifestação de vontade dos consumidores, caso

tivessem a efetiva possibilidade de conhecer as condições contratuais clausuladas.

Ainda, diante da natural demora na tramitação de uma ação coletiva,

circunstância que poderia oportunizar a continuidade da prática abusiva, acarretando

prejuízos aos consumidores, o Ministério Público requer, liminarmente:

a) sejam as demandadas obrigadas adotar termo de contrato de adesão

específico para cada produto ou serviço que disponibilizam aos consumidores,

com informações destacadas sobre a sua natureza e, quando for o caso,

incidência de juros;

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE PORTO ALEGRE

Procedimento nº 01631.001.772/2017 — Inquérito Civil

Rua Santana, 440 - 8º Andar, Bairro Santana, CEP 90040-371, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958901 — E-mail pjconsumidorpoa@mprs.mp.br

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000003164645@SIN · CRC: 39.2086.5308

Evento n°

0107
pág 15



b) seja a demandada C&A obrigada a dispor em suas lojas cartazes, com

informações ostensivas e em destaque, informando que o cartão por ela

ofertado não é apenas de loja, sendo também um cartão de crédito, com

cobrança de anualidade; que informe também, de forma ostensiva e com

destaque, o número de parcelas a partir da qual incide juros, e o percentual

destes juros;

c) a cominação de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hipótese de 

descumprimento das obrigações das alíneas anteriores, cujo recolhimento será

revertido ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, de acordo com o artigo

13 da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais por crime de

desobediência.

6 - DOS PEDIDOS DE MÉRITO

Diante do exposto, o Ministério Público requer a procedência integral da

ação, acolhendo-se os seguintes pedidos:

a) sejam tornados definitivos os pedidos formulados em tutela antecipada;

b) a condenação genérica das demandadas à obrigação de indenizar, da forma

mais ampla e completa possível, os danos materiais e morais causados

aos  consumidores individualmente considerados, decorrentes da prática

abusiva mencionada nesta ação, conforme determina o art. 6°, inc. VI, e art. 95, ambos

do CDC;

c) indenização solidária pelos danos causados aos direitos e interesses difusos

(art. 2º, parágrafo único, e art. 29, ambos do CDC), decorrentes do abalo à harmonia
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nas relações de consumo e da exposição da coletividade à prática abusiva levada a

efeito pelas requeridas – dano moral coletivo previsto no art. 6°, inc. VI, do CDC - cujo

valor reverterá ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, mencionado no art. 13 da

Lei n° 7.347/85. Tal valor deverá ser fixado, no mínimo, em R$ 1.500.000,00, (um milhão

e quinhentos mil reais), diante da dimensão do dano e da relevância do bem jurídico

protegido nesta ação;

d) a condenação das requeridas a veicular, no prazo de quinze dias do trânsito

em julgado da sentença, em três jornais de grande circulação desta Capital, em dois

dias intercalados, sem exclusão de domingo, a parte dispositiva de eventual sentença

de procedência, para que os consumidores tomem ciência da mesma, a qual deve ser

introduzida com a seguinte mensagem: “Acolhendo pedido veiculado em ação coletiva

de consumo ajuizada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do

Consumidor do Ministério Público, o juízo da [___]ª Vara Cível da Comarca de Porto

Alegre condenou a  , nos seguintesC & A Modas. Ltda. e o  Banco Bradesco S/A

termos: [___]”. Este pedido tem como finalidade servir como mecanismo de educação e

informação aos consumidores e fornecedores quanto aos direitos e deveres, em

atenção ao princípio do art. 4º, inc. IV, do mesmo diploma legal; 

e) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer contida no item

“d”,  requer seja cominada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revertendo

eventual numerário arrecadado para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, de

acordo com o artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

7 - DOS REQUERIMENTOS FINAIS
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a) Em razão de frustrada a tentativa de autocomposição extrajudicial durante a

tramitação do inquérito civil, requer seja dispensada a audiência prevista no artigo 334

do Código de Processo Civil;

b) requer o deferimento de todos os meios de prova em direito admitidas,

inclusive o depoimento pessoal dos representantes legais das requeridas, se necessário,

bem como a declaração da inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inc. VIII, do

CDC, nos termos do item "4" desta petição;

c) a condenação das requeridas ao pagamento das despesas decorrentes do

ônus da sucumbência, exceto honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie;

d) requer seja publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados

possam intervir no processo, caso queiram, nos termos do art. 94 do CDC.

Atribui-se à causa o valor de 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)

, .Porto Alegre 21 de agosto de 2019
 

 

,Rossano Biazus
.Promotor de Justiça

[1] “Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor, Ed. Max

Limonad, 1998, pp. 228/231.”

[2]   Marques, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do

Consumidor. São Paulo. Revista dos Tribunais. 1998, p. 286.
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