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Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laura de Mattos Almeida

V.

As alegações expostas na inicial são verossímeis. A eXlgencia de prevlO
cadastro para a obtenção de informações sobre produtos e serviços e a negativa ao fornecimento
do número do protocolo de atendimento. ao menos a princípio, caracterizam prática abusiva à luz
do Código de Defesa do Consumidor e infTingência' .ao Decreto n" 6.52312008. O risco de dano
irreparável ou de dificil reparação é evidente, haja vista o incontável número de consumidores que
e~tão expostos a tais práticas. Assim, concedo a liminar pleiteada na inicial, para detenninar à
requerida que, de imediato: a) se abstenha de condicionar o fornecimento <;leinfonnações sobre
produtos e serviços solicitados por consumidores à confecção de cadastro ou apresentação de .
qualquer informação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 por exigência feita; b)
informe, no início de todos os atendimentos telefônicos e sempre que soficitado pelos
consumidores. o número dê registro numérico de atendimento da chamad~ sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00 por pessoa não atendida. /

Cite-se" a ré para co~testar em quinze dias, sob pena de se. presumirem
verdadeiros os fatos alegados na ~nicial, anotando-se no mandaao que o feito seguirá o r~to
.ordinário (CPC, art. 282 e seguin!es) ..

Inl.
São Paulo, 28 de janeiro de 2014.
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