
COMUNICADO DE COMPARECIMENTO
Sra. NOEMI MAYARA DA COSTA SANTOS
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido, convidamos a Sra. NOEMI MAYARA DA COSTA SANTOS, a 
comparecer  no setor de Reitoria, bloco E, 3º piso da empresa ASOEC - 
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, situada à Av. Nicome-
des Alves dos Santos, nº 4545, Uberlândia/MG, imediatamente das 09hs às 
12hs ou das 13hs às 17hs, para tratar de assuntos relacionados ao seu contra-
to de trabalho.

BIOACQUA - AQUICULTURA SUSTENTAVEL LTDA, por determinação da Superintendên-
cia Regional de Meio Ambiente (SUPRAM-TMAP), torna público que solicitou, por meio da 
Solicitação nº 2021.11.01.003.0001990, a Ampliação de Licença Ambiental de Operação, 
para a atividade Aquicultura em Tanques-rede, código G-02-13-5, em empreendimento a 
ser classificado como Classe 4, com 21.114m3, no reservatório Amador Aguiar I (Capim 
Branco I), município de Uberlândia, MG.
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Direitos do 
consumidor na 
Black Friday

Na próxima sexta-feira (26), 
acontece a tradicional liquidação de 
produtos pelo comércio do mundo 
afora, com o objetivo de limpar os 
estoques e inaugurar a chegada 
dos objetos que serão vendidos 
para o Natal.

O nome “Black Friday” foi utiliza-
do para batizar esse evento. Como 
se trata de uma data promocional, 
em que os comerciantes tentam 
atrair clientes com a promessa 
de preços baixos e promoções 
vantajosas, essa data também tem 
sido utilizada por fraudadores, que 
se passam por “vendedores”, para 
enganar os consumidores mais de-
savisados e que não se preocupam 
muito com a segurança na hora da 
compra.

São comuns as queixas de 
produtos que sofreram aumento de 
preço às vésperas da Black Friday, 
para, depois de aplicado o “des-
conto”, voltarem a ter exatamente o 
mesmo preço que sempre tiveram, 
dando uma falsa impressão de 
“preço baixo”. Além disso, produtos 
que não são entregues, ou são en-
tregues com defeitos, ou compras 
canceladas pelo vendedor, ou 
ofertas anunciadas em sítios falsos 
da internet, são outras reclamações 
comuns.

É importante o consumidor 
saber que os direitos previstos na 
legislação continuam valendo na 
Black Friday, e a ela são plenamen-
te aplicáveis. Assim, o comprador 
tem o direito de ter plena informação 
da compra, tais como preço a vista, 
preço parcelado, quantidade de 
parcelas e seus respectivos valores, 
juros e outros encargos que serão 
aplicados nas parcelas, se o produto 
é novo ou usado, se apresenta 
defeito ou não, se estava na vitrine 
ou guardado em estoque.

Em relação à entrega, a legis-
lação não prevê um prazo fixo. 
Decisões dos Tribunais em casos 
semelhantes entendem que a en-
trega deve ser efetuada no prazo 
razoável de trinta dias, levando-se 
em consideração o local da compra, 
local da entrega e produto vendi-
do. Porém, o mais importante é o 
consumidor exigir do vendedor a 
fixação do prazo para entrega do 

produto adquirido. Não é admissí-
vel vendas com “prazo de entrega 
indeterminado”. Essa conduta 
desrespeita o direito à informação 
previsto no Código de Defesa do 
Consumidor – CDC.

Também tem sido muito co-
muns as transações via internet, 
principalmente via aplicativos de 
celular, em que uma plataforma dis-
ponibiliza produtos que, na verdade, 
serão vendidos por lojas credencia-
das, localizadas em qualquer parte 
do Brasil ou do exterior. Essa prática 
é conhecida como “Marketplace”.  
Nesse caso, se o objeto comprado 
não for entregue, ou apresentar 
defeito na hora do recebimento, de 
quem é a responsabilidade? O CDC 
atribui essa responsabilidade a to-
dos os participantes da cadeia pro-
dutiva, e que tenham participação 
relevante na conclusão do negócio. 
Assim, tanto a loja que vendeu 
quanto a plataforma ou aplicativo 
que aproximou as partes para a 
negociação são responsáveis pela 
reparação do comprador lesado.

É importante também o consu-
midor saber que existe o “direito ao 
arrependimento”, que nada mais 
é que o direito que o comprador 
possui de não mais querer adquirir o 
produto no momento em que o rece-
be, independente se ele apresenta 
defeito ou não. Porém, para isso, o 
produto deverá ter sido comprado 
a distância, em que o consumidor 
não teve a oportunidade de tê-lo 
visto à sua frente, como acontece 
nas compras via celular, internet, 
telefone, catálogos, etc. Além dis-
so, a manifestação expressa do 
consumidor de não mais querer 
adquirir o produto deve ocorrer em 
até SETE DIAS do seu recebimen-
to. Um alerta: não existe direito ao 
arrependimento se o produto fora 
comprado diretamente na loja física 
do vendedor!

Enfim, a data é muito importante 
para o comércio e para a circulação 
de mercadorias e serviços, fazendo 
girar a roda da economia. Porém, 
para evitar cair na tentação de com-
prar um produto muito barato e ser 
vítima de um golpe, o consumidor 
deve precaver-se de informações 
sobre aquele vendedor, pesqui-
sando o nome da loja em sítios 
de reclamações, como Procons e 
“Reclame Aqui” e salvando os pre-
ços anunciados. Em qualquer caso, 
procure sempre um advogado para 
orientações!
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