
                                                                                                                         

EDITAL  DE  DIVULGAÇÃO  DA  PROPOSITURA  DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

Este Departamento Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/PR, sito à Rua Emiliano

Perneta,  nº  47,  Centro,  Curitiba – PR, considerando o disposto no artigo 94 do Código de

Defesa do Consumidor e atendendo a intimação expedida pela 15ª Vara Cível de Curitiba, vem

por  meio  deste  dar  publicidade  à  Ação  Civil  Pública  inscrita  sob  nº  0011839-

69.2021.8.16.0194, proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de  FENIX

DESIGN LTDA,  MARA METZ TREIN – ME (DIFERENZZA CLASSIC  STORE)  e  GILMAR

TREIN. 

Processo  nº:  0011839-69.2021.8.16.0194 –  15ª  Vara  Cível  de  Curitiba  – FENIX

DESIGN  LTDA,  MARA METZ  TREIN – ME  (DIFERENZZA CLASSIC  STORE)  e  GILMAR

TREIN.

Assunto: Na demanda o Ministério Público do Estado do Paraná requer sejam as empresas rés

condenadas às seguintes obrigações de    fazer  :   restituir aos consumidores os valores pagos

pelos  produtos  não  entregues,  corrigidos  monetariamente  desde  a  ocasião  da  mora;

especificamente quanto ao Sr. Gilmar Trein, a obrigação de realizar a entrega dos produtos

vendidos através de toda e qualquer empresa em que atue como sócio e/ou responsável de fato

e, por qualquer motivo, não sendo possível a entrega, de realizar imediatamente a devolução

dos valores pagos.  Por  fim,  na hipótese de descumprimento das obrigações acima elenca-

das,  a  aplicação  de multa  de  R$  1.000,00  (mil  reais)  para  cada  infração  injustificada,

a  ser  recolhido  ao  Fundo  Estadual  de  Defesa  do  Consumidor – FECON, nos  termos

dos artigos 297, 536, §1º e 537 do CDC, e dos artigos 11 e 19 da Lei 7.347/85.

Curitiba, 07 de Julho de 2022.

Eu, Alane Mariana Borba dos Santos, que fiz digitar e subscrevo.
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