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AGRAVADO : Município de Campina Grande
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
JUÍZA : Giovanna Lisboa Araújo de Souza

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. 
PROCON.  SUSPENSÃO.  ANÁLISE DO ART.  273 
DO CPC. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. 
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA CAPAZ  DE 
DESCONTITUÍ-LO.  DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO.

-  Para  a  concessão  de  tutela  antecipada  faz-se 
necessário  a  presença  obrigatória  dos  requisitos 
legais  esculpidos  no  273  do  CPC,  quais  sejam: 
prova  inequívoca,  que  convença  o  magistrado  da 
verossimilhança  da  alegação  e  que  haja  fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou 
manifesto propósito protelatório do réu. Assim, não 
preenchidos  esses  requisitos,  é  de  não  ser 
concedida a medida antecipatória.

-  Sendo  o  PROCON  parte  legítima  para  aplicar 
sanções  administrativas  e  verificando  a  legalidade 
do procedimento administrativo que culminou com a 
penalidade à Agravante, bem como não existir nos 
autos provas capazes de desconstituir à presunção 
de  veracidade  do  qual  goza  o  ato  administrativo 
combatido, a multa aplicada deve permanecer.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 147.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  Pedido  de  Tutela 

Antecipada,  interposto  pela  CREFISA  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e 

Investimentos, objetivando, ao final, reformar decisão prolatada pelo  Juíza de 

Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, 

nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação 

de  Tutela,  movido  em  face  da  Prefeitura  Municipal  de  Campina  Grande, 

indeferiu  pedido  de  liminar  no  qual  se  pretendia  que  fosse  concedida 

determinação no sentido de suspender a exigibilidade de multa interposta e 

impedir a inscrição do nome da Recorrente na Dívida Ativa do Município.

Em suas razões recursais, relatou a Agravante, em síntese, que 

a ação principal tem por escopo anular multa aplicada pelo Procon Municipal 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Aduziu, ainda, que não foi praticado qualquer ato abusivo ou 

contrário à legislação consumerista ou mesmo qualquer falha na prestação de 

seus serviços, uma vez que a cobrança em aberto das parcelas é legítima e 

figura uma de suas obrigações contratuais.

Por fim, aduziu a existência de dano irreparável, tendo em vista 

que poderá arcar com as consequências de uma inscrição em dívida ativa e 

conseguinte Execução Fiscal.

Por  conta  disso,  requereu a  concessão de tutela  antecipada 

recursal,  para  que  seja  determinada  a  suspensão  da  multa  aplicada  pela 

Agravada e  impedir a inscrição do seu nome da Dívida Ativa do Município.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, se, 

por acaso, for concedida. 

Documentos às fls. 14/118.

Liminar indeferida às fls. 123  frente e verso.
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Pedido de reconsideração rejeitado às fls.136 frente e verso.

Não houve apresentação de informações nem apresentação de 

contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, à fls.141/142, não opinou sobre o 

mérito.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, observa-se que a pretensão do presente 

Agravo de Instrumento cinge-se em sobrestar a aplicação da multa imposta 

pelo Procon Municipal de Campina Grande até o julgamento do mérito da ação 

principal,  em  razão  da  necessidade  de  dilação  probatória  para  verificar  a 

legalidade da multa aplicada, o mérito da infração e o seu valor bem como 

impedir a inscrição do nome do Recorrente na Dívida Ativa do Município.

Para a aplicação da concessão da tutela antecipada,  in casu, 

conforme requerido, faz-se necessário analisar os requisitos constantes no art. 

273 do Código de Processo Civil, que assevera:

Art. 273 – O Juiz poderá, a requerimento da parte, 
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,  existindo 
prova inequívoca,  se convença da verossimilhança 
da alegação e:
I  – haja fundado receio de dano irreparável  ou de 
difícil reparação; ou
II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa 
ou manifesto propósito protelatório do réu.

Da análise do recurso administrativo, vê-se que a multa fora 

aplicada pelo Procon Municipal de Campina Grande em face da empresa, ora 

Agravante, em razão da reclamação apresentada pelo Sr. João Alves da Silva 

em  face  da  Recorrente,  sob  a  alegação  de  que  realizou  um  contrato  de 
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empréstimo no valor de R$ 1.900,00 (um mil  e novecentos reais) e não foi  

informado da quantidade de parcelas,  tendo pago 02 (duas)  de  R$ 561,97 

(quinhentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), restando 06 

(seis)  de  mesmo  valor,  conforme  informação  da  financeira,  totalizando  R$ 

4.495,76 (quatro mil  quatrocentos  e noventa e cinco reais  e  setenta e seis 

centavos).

A condenação imposta pelo PROCON foi fundamentada no art. 

39, incisos IV e V e artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, em virtude 

da  exigência  de  vantagem  excessiva,  tendo  sido  mantida  no  Recurso 

Administrativo.

Assim,  parece-me,  em  análise  de  cognição  sumária,  única 

passível em sede de Agravo de Instrumento, que a Agravante fora devidamente 

notificada e cientificada da decisão do processo administrativo, não existindo 

qualquer  irregularidade  no  referido  procedimento  que  culminou  com  a 

imposição da multa.

Dessa  forma,  sendo  o  PROCON parte  legítima  para  aplicar 

sanções  administrativas  e  verificando  a  legalidade  do  procedimento 

administrativo que culminou com a penalidade à Agravante, bem como não 

existir nos autos provas capazes de desconstituir à presunção de veracidade 

do  qual  goza  o  ato  administrativo  combatido,  a  multa  aplicada  deve 

permanecer.

Por tais razões, diante da não comprovação da verossimilhança 

do direito alegado, não se faz possível a suspensão da cobrança da multa nem 

tampouco  impedir  a  inscrição  do  nome  da  Recorrente  na  Dívida  Ativa  do 

Município, em caso de inadimplência.

Nesse  sentido,  já  decidiu  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça. 

Veja-se:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  EM 
SÚPLICA  INSTRUMENTAL.  SEGUIMENTO  NEGADO. 
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AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE.  MULTA 
APLICADA  PELO  PROCON.  PLEITO  LIMINAR. 
INDEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA  INEQUÍVOCA  E  VEROSSIMILHANÇA  DAS 
ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA 
MEDIDA REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 
DO  CPC.  RECURSO  CONTRÁRIO  A  POSIÇÃO 
SEDIMENTADA  DO  TJPB.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO. - Da leitura das peças e
documentos acostados, não se vislumbra a presença dos 
requisitos  indispensáveis  à  concessão  da  tutela 
antecipada,  havendo  de  ser  mantido  decisório  isolado 
que negou seguimento a Agravo de Instrumento. TJPB - 
Acórdão do processo nº 07520060027093001 - Órgão (1 
CAMARA CIVEL) - Relator Ricardo Vital de Almeida - j. 
Em 20-10-2011 

E:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE  NULIDADE.  MULTA  APLICADA  PELO  PROCON. 
PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  E 
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DA  MEDIDA 
REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO. RECURSO 
CONTRÁRIO  A  POSIÇÃO  SEDIMENTADA  DO  TJPB. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DA LEI ADJETIVA CIVIL. 
SEGUIMENTO NEGADO. - lnexistindo a comprovação da 
verossimilhança  do  direito  alegado,  por  meio  de  prova 
inequívoca, não é possível conferir a proteção almejada 
pelo insurgente, mostrando-se incensurável o julgamento 
proferido  pelo  Magistrado  a  quo  -  0  relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior . 
Artigo  557  do  CPC.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
07520060027093001  -  Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  - 
Relator José Ricardo Porto - j. em 18-08-2011

Ainda:

CONSUMIDOR.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
DESCONSTITUTIVA  DE  AUTO  DE  INFRAÇÃO  E 
ANULAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO  PARCIAL  DE  TUTELA. 
INDEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.  MULTA 
ADMINISTRATIVA.  VALIDADE.  PROCON. 
LEGITIMIDADE  PARA  APLICAÇÃO  DE  PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA.  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA 
DEFESA OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
DESPROVIMENTO. - Possuindo o PROCON legitimidade 
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para aplicar multa administrativa, por infração ao Código 
de Defesa do Consumidor .e urna vez constatado que o 
procedimento  administrativo  que  culminou  com  a 
lavratura do auto de infração e multa encontra-se perfeita 
legalidade, nos termos do art. 55 do CDC, não há que se 
falar  em  desconstituição  notadamente,  pelo  fato  de  o 
agravante  não  ter  ilidido  por  prova  em  contrário,  a 
presunção que goza dita autuação.  TJPB - Acórdão do 
processo nº 20020100224704001 - Órgão (4A CAMARA 
CIVEL) - Relator Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
- j. Em 31-05-2011

Por fim, importante mencionar que a aplicação da multa não 

trará dano irreparável  à Agravante,  uma vez que caso anulada,  poderá ser 

devolvida, devidamente corrigida, pela edilidade Agravada. Por tais razões, não 

havendo, em análise perfunctória, prova nos autos de que a multa aplicada foi  

de forma ilegal, capaz de desconstituir à presunção de veracidade do processo 

administrativo,  entendo  que  a  pretensão  da  parte  recorrente  não  deve  ser 

acolhida.

Pelo exposto, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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