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Saibaoqueéacidentedeconsumo

● OQUEPODESERACIDENTE
DECONSUMO–Alguns exem-
plos: produtos de higiene que cau-
semalergia, hastes de algodão
que se soltamdo bastão e provo-
camdanos ao ouvido, tinturas que
causamquedadecabelos, embala-
gens que levema cortes ou perfu-
rações, eletroeletrônicos ou eletro-
domésticos que causemchoques
ou incêndios, estouro de panela de
pressão, entre outros, segundo
cartilha elaborada pela Pro Teste
eAssociaçãoMédica Brasileira
(AMB).

● RESPONSABILIDADEÉDOCO-
MERCIANTE–Quando fabrican-
te, construtor, produtor ou impor-
tador não foremencontrados; o
produto não tiver a identificação
clara do fabricante, construtor,
produtor ou importador; não con-
servar adequadamente os produ-
tos perecíveis.

● OUTROSRESPONSÁVEIS –
Fabricante, construtor, produtor
ou importador só não serão res-
ponsáveis quando provaremque
não colocaramoproduto nomer-
cado; que, embora tenhamcoloca-
do o produto nomercado, o defei-
to inexiste; que a culpa é do consu-
midor ou de terceiros.

● USUÁRIOSDECELULAR–Al-
gumas dicas a mais são impor-
tantes: evitar carregar o apare-
lho próximo de objetos inflamá-
veis; não carregar em locais pró-
ximos de pessoas, principalmen-
te de crianças; quando houver
explosão ou chama, não jogar
água diretamente, já que o apa-
relho está ligado à energia elétri-
ca, o fogo deve ser abafado com
um cobertor grosso ou extintor
classe C (próprio para incên-
dios em instalações elétricas);
comprar carregadores e bate-
rias originais.

RESPONSABILIDADE–“Todaacadeia responde”, afirmaMaria Inês

SERVIÇO

CartãoC&A
Fiz um cartão na loja C&A do Shop-
ping Penha e perguntei ao vendedor
se eu realmente só pagaria o que
comprasse, mas recebi uma fatura
cobrando, além da compra, uma
taxa de proteção do cartão que eu
não havia pedido. Fui à loja recla-
mar, e uma atendente confirmou
que o caão cobra uma primeira ta-
xa, não mencionada pelo vendedor.
Paguei apenas o que devia pela com-
pra, pois não acho justo a loja co-
brar algo que não pedi! Quantas pes-
soas não terão sido enganadas as-
sim, tendo de pagar uma taxa cobra-
da sem aviso prévio?
INARARABELO

Capital

AC&A responde:
“A Ibi, administradora do cartão
C&A, informa que a proteção foi
cancelada, tendo o valor cobrado
pela taxa sido estornado.”

Cartãonãosolicitado 
Recebi, em outubro, um cartão de
crédito Credicard sem tê-lo pedido,
tanto que nunca foi desbloqueado.
No entanto, as faturas começaram a
chegar, e hoje (carta de 17/2), rece-
bi carta de cobrança do Serviço de
Proteção ao Crédito. Nas poucas
vezes em que consegui falar com o
setor de Atendimento, me disseram
tratar-se de “renovação automáti-
ca”. Renovação de um cartão que já
havia sido cancelado há anos, quan-
do eu adquiri um outro Credicard?
De qualquer modo, eles informavam
que o problema já fora resolvido
(isso em dezembro e em janeiro).
Só que agora, inesperadamente, me
chega a ameaça de ter o nome incluí-
do no cadastro do SPC! Conto com

o prestígio deste jornal e da coluna
para obter a resposta que o Atendi-
mento Credicard me tem negado.
CARLOSEDUARDOSANDANOSANTOS

Sumaré

OCredicard responde:
“A conta em nome do sr. Carlos
Eduardo estava ativa e normal no
sistema, por essa razão houve a
emissão do novo plástico. Todavia,
providenciamos seu cancelamento,
e o estorno da anuidade constará já
na próxima fatura.”

Cartãocancelado
Peço providências com relação a
um cartão de crédito Itaucard cance-
lado em dezembro. Ocorre que em
janeiro debitaram na fatura o valor
de R$ 6,45, ref. à 1.ª parcela da anui-
dade. Como eu havia cancelado o
cartão dias antes, contatei a admi-
nistradora para pedir estorno, por
nãomais ter interesse por ele, sen-
do informado de que o valor seria
estornado na fatura de março. Só
que emmarço apareceu novo lança-
mento, como 2.ª parcela da anuida-
de, no valor de R$ 6,41. Reclamei de
novo e o valor foi estornado, segun-
do a Ouvidoria informou por carta.
Só que vi no site que consta, para
débito futuro, um lançamento de R$
5,25, ref. à 1.ª parcela da anuidade!
Aguardo resposta em relação às
seguintes providências: estorno de
R$ 6,41 (lançamento de janeiro) e
cancelamento definitivo do cartão.
BASÍLIOANTÔNIOCARVALHO

Capital

O Itaucard responde:
“Baseada em nosso compromisso
de respeito ao cliente, a analista da
área de Qualidade da Itaucard con-

tatou o leitor e ratificou as informa-
ções prestadas pela Ouvidoria Cor-
porativa com ref. ao procedimento
adotado para resolver o caso, confir-
mando o cancelamento definitivo
do cartão e o estorno da anuidade,
o que estará evidenciado na próxi-
ma fatura. Lamentamos a dificulda-
de encontrada pelo leitor e informa-
mos que houve um problema no
sistema que impediu que o primeiro
pedido de cancelamento fosse aten-
dido. Identificada e reparada a cau-
sa do transtorno, pudemos resolver
a questão apontada pelo cliente.”
OUVIDORIAEAPOIOACLIENTES

Dívidajáquitada
Peço ajuda à coluna para resolver o
abuso que venho sofrendo por cau-
sa de uma dívida já quitada. Tenho
um Itaucard/MasterCard, e estava
em débito. No dia 9/12 recebi uma
fatura de R$ 3.407,24, com propos-
ta de pagar, para quitação da dívida,
R$ 2.134,37. Liguei para a Central
de Cobrança nomesmo dia e fiz con-
traproposta de R$ 1.500. Três dias
depois recebi nova proposta, dessa
vez no valor de R$ 1.990, e fiz o pa-
gamento no dia seguinte – só que
até hoje (carta de 19/1) a dívida
consta no sistema emeu nome não
foi retirado da lista da Serasa, o que
me fez passar por constragimentos
devido aomeu nome “estar sujo”.
JAIROMELETTI

SantaCecília

O Itaucard responde:
“A área de Qualidade contatou o sr.
Jairo, apresentou desculpas e solu-
cionou o caso. Lamentamos o incon-
veniente. As manifestações dos
clientes são uma oportunidade para
aprimorar nossos processos. O va-

lor debitado na conta do leitor em
13/1, referente ao pagamento míni-
mo, foi estornado no dia 16. Nesta
data (resposta de 2/2) não há apon-
tamento cadastral relacionado a
atraso do pagamento do cartão de
crédito.”
OUVIDORIAEAPOIOACLIENTES

CartãoUnibanco
Estou muito insatisfeita com o Uni-
banco, pois recebi, recentemente,
ligação de uma funcionária que insis-
tiu para que eu aceitasse um cartão
de crédito do banco. Diante da insis-
tência acabei aceitando, mas cance-
lei-o cinco dias depois. Agora recebi
carta da Serasa e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito cobrando a anuida-

de de um cartão que foi desbloquea-
do em 3/11 e cancelado no dia 8.
Que anuidade é essa?
CLEONILDASILVA

Capital

OUnibanco responde:
“Contatamos d. Cleonilda e
esclarecemos que a cobrança da
anuidade ocorreu porque o cartão
Varig Master Internacional foi reemi-
tido após confirmação, pelo opera-
dor, da aceitação do cartão pela
cliente. Portanto, ela recebeu o plás-
tico e a cobrança da anuidade no
mesmo período. Após a reemissão a

cliente optou por cancelá-lo, e
providenciamos o cancelamento e a
regularização do estorno da anuida-
de e encargos. O nome da cliente não
aparece com nenhuma restrição nos
órgãos de proteção ao crédito, e dis-
so nós a informamos por carta.”
APOIOAOCLIENTE UNICARD- UNIBANCO  

A leitora comenta:
A informação não é verdadeira, pois
não pedi reemissão do cartão e tam-
pouco pedi seu cancelamento. So-
bre a anuidade, embora eles não
queiram assumir o erro, o valor co-
brado se refere realmente ao cartão
quando estava bloqueado.

Explosões recentes de celulares podem ter essa classificação, mas apenas a perícia define responsabilidade

AsreclamaçõesdevemserendereçadasàcolunaSeusDireitosa/cCeciliaThompson,comnome,endereçocompleto,RGetelefone,podendoser resumi-
das a critério do jornal. Reclamações semesses dados não serão consideradas. Todas serão enviadas às empresas, que terão 15 dias para responder
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Fax (011) 3856-4590

SUSTO–Tutakoqueimouasmãosao tentarapagaro fogo; celular explodiue foi jogadosobreacolcha

DEFESADOCONSUMIDOR

Procon:
Consultas e queixas: tel. 151
Cadastroe pesquisas: 3824-0446
Ouvidoria: 3826-1457
http://www.procon.sp.gov.br
Idec:
(Instituto deDefesadoConsumidor)
tel: 3874-2152
http://www.idec.org.br
Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br
Ipem:
(Instituto dePesos eMedidas)
tel. (0800)013-05-22
http:/www.ipem.sp.gov.br
ouvidor-ipem@ipem.sp.gov.br
Andif:
tel: 3106-1537
http://www.andif.com.br
E-mail: andit.dir@uol.com.br
ProTeste:
AssociaçãoBrasileira
deDefesadoConsumidor
Riode Janeiro: tel/fax: (021)
3003-3828
http://www.proteste.org.br
E-mail: proteste@proteste.org.br

E-MAIL
consumi@estado.com.br
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Avenida EngºCaetanoAlvares, 55, 6º andar, CEP02598-900, SãoPaulo/SP

Érica Polo

Os casos recentes de explosão
de celulares – dois em apenas
dez dias – desviaram o foco de
preocupação com esses apare-
lhosdoriscodefraudes, ligadas
à clonagem, para o de ocorrên-
cia de acidentes mais graves.
As conseqüências para duas
consumidoras do interior pau-
lista foramalémdosusto, jáque
elas se queimaram quando os
aparelhos explodiram.
Esse tipo de problema, se-

gundoadvogados,podeserclas-
sificado como acidente de con-
sumo. É importante ressaltar,
contudo, que a responsabilida-
de em cada caso só é apurada
apósperíciatécnicaqueidentifi-
que omotivo que levou à explo-
são. “Sãoacidentes envolvendo
produto de consumo, embora
sejaprecisoapurardequeméa
responsabilidade”, diz Selma
do Amaral, assistente do Pro-
con-SP. “Muitos consumidores
nem reconhecem o acidente de
consumo. Costumam achar
que o problema foi provocado
pormau uso e não vão atrás de
seus direitos”, acrescenta.
Em linhas gerais, o acidente

de consumo ocorre quando há
falhasnafabricaçãodoproduto
ounaprestaçãodeserviço,com
danos físicos para o consumi-
dor.Seforcomprovado,oforne-
cedor deverá fazer o ressarci-
mento, pagando as despesas
médicas e, no caso de produto,
fazendo também a troca.
“É importante deixar claro

que o acidente se caracterizará
comodeconsumoapenasquan-
do o produto estiver sendo usa-
do corretamente e, mesmo as-
sim, provocar algum dano ao
consumidor”, reforça acoorde-
nadora jurídica da Pro Teste,
Maria Inês Dolci. “O consumi-
dor precisa demonstrar o nexo
causal entre produto e dano, ou
seja, a relação de causa e efei-
to”, reforça Selma, do Procon-
SP. Uma queimadura provoca-
da por um produto de limpeza,
por exemplo, só será caracteri-
zada como acidente de consu-

moseousuário tiver lidoas ins-
truções, feitoautilizaçãocorre-
ta do produto (com o uso de lu-
vas, sehouveressarecomenda-
ção)e,mesmoassim,semachu-
car (ver outros exemplos que po-
demserclassificadoscomoaciden-
tedeconsumonoquadroao lado).
De acordo com Maria Inês,

da Pro Teste, a responsabilida-
deporumacidentedeconsumo
podeserdofabricante,docons-
trutor, do produtor, do presta-
dordeserviçosou,ainda,do im-
portador.Todosrespondem,in-
dependentemente da existên-
ciadeculpa,pelareparaçãodos
danoscausadosaosconsumido-
res.“Háaresponsabilidadesoli-
dária, toda a cadeia responde.
Em casos como esses, em que
houve explosão de celulares, os
consumidorespoderiamprocu-
rarovendedorouofabricante”,
diz. O fornecedor não será res-
ponsabilizado se houver mau
uso, falsificação do produto ou
não for constatado defeito.

O QUE FAZER
Em casos assim, o consumidor
deve procurar o fornecedor ou
ofabricante,explicarcomclare-
za o ocorrido e pedir solução. É
importante dar prazo para a
resposta. Se a empresa não se
manifestar no tempo previsto,
a saída será recorrer aos ór-
gãos de defesa do consumidor
ou, se forocaso, àJustiça.Sem-
preé recomendável fazer as re-
clamações por escrito, lem-
bram especialistas em defesa
do consumidor.
O que ocorreu com a consu-

midora Tutako de Almeida, de
São José doRio Preto, pode ser
enquadrado como acidente de
consumo.O aparelho, daMoto-
rola, explodiu enquanto a bate-
ria estava sendo carregada so-
breummóveldoquarto.Ocelu-
larfoiarremessadoecaiusobre
acama.Lençolecolchacomeça-
ramapegarfogoeaconsumido-
ra, ao tentar apagar, queimoua
mão. “Foi um grande susto,
masela está bem.Nos ressarci-
ram a colcha e o lençol. Além
disso,recebemosumcelularno-

vo”, conta Jonnas de Almeida,
marido de Tutako.
AMotorola, por meio de no-

taenviadaaoEstadonaquinta-
feira, afirma que é prematuro
especular sobre as causas do
acidente até que um laudo ofi-
cial seja emitido.Aempresadiz
ainda que não teve acesso ao
aparelho – que está na delega-

ciadepolícia local,paraperícia.
Sobreoressarcimentodoce-

lular, a empresa diz que se tra-
toudeiniciativadalojarevende-
dora e reitera que irá aguardar
o laudo oficial das autoridades
paratomarasdevidasprovidên-
cias. A Motorola alerta, tam-
bém,parao fatodeque jáhouve
acidente semelhante, em 2004,

emquefoiconstatado,pormeio
deperícia,queoconsumidoruti-
lizavabateriaquenãoeraorigi-
nal. Desde 2003, a empresa faz

campanha para promover e in-
centivar o uso de acessórios
comprados apenas em reven-
das autorizadas.●

Este espaço é aberto a reclamações de consumidores que se sintam
prejudicados ou tenham dúvidas ref. às suas relações com empresas

DIVULGAÇÃO

PARTICIPE
Envie sua sugestão de pauta. Esta seção é publicada às segundas-feiras
scontas@estado.com.br

Consumidoras
tiveram o celular
destruído e
queimaduras
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