
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
REMESSA EX OFFICIO Nº 0009696-48.2014.815.0011
RELATOR             : Desembargador João Alves da Silva
IMPETRANTE   : Mercadinho Farias Ltda (Adv. Jéssica Rocha Cavalcanti)
IMPETRADO      :  Coordenador Executivo do Procon de Campina Grande (Adv. 

Alessandro Farias Leite)
REMETENTE      :  Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campia 

Grande

REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
PROCON.  APLICAÇÃO  DE  SANÇÃO. 
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  CARTÃO  DE 
CRÉDITO.  EMPRESA  DIVERSA.  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DA MULTA. 
ORDEM CONCEDIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  há  se  falar  em  responsabilidade  solidária  do 
supermercado  quando  a  falha  na  prestação  do  serviço  é 
decorrente da operadora de cartão de crédito.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 134.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande nos autos do 
mandado de segurança impetrado por Mercadinho Farias Ltda contra ato ilegal e 
abusivo do Coordenador Executivo do Procon do Município de Campina Grande. 

O  Mercadinho  Farias  Ltda  impetrou  mandado  de  segurança 
visando tornar sem efeito decisão administrativa imposta pelo Procon Municipal que 
aplicou multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de suposta prática 



infrativa cometida. 

Alega  que  o  RedeCompras  Supermercados  não  administra 
cartão de crédito e não teria como negociar dívida com o reclamante em questão, o 
que  afasta  a  incidência  de  qualquer  prática  infrativa,  por  motivo  de  completa 
ilegitimidade. 

Notificada,  a  autoridade  coatora  prestou  informações  no 
sentido de inexistência de direito líquido e certo, não comprovação do receio de dano 
irreparável,  a  possibilidade  de  o  consumidor  quitar  seu  débitos  em  caso  de 
superendividamento, juros abusivo na cobrança e na responsabilidade solidária de 
todos os envolvidos.

Embora cientificada, não houve manifestação da pessoa jurídica 
de direito público interessada.

Em seu parecer, o membro do Ministério Público atuante em 
primeiro grau opinou pela não concessão da ordem.

Na sentença, o MM. Juízo a quo entendeu pela nulidade do ato, 
haja vista não ter restado comprovada a responsabilidade solidária do impetrante, 
concedendo  a  ordem  para  confirmar  a  liminar  e  tornar  sem  efeito  o  ato 
administrativo questionado.

Remessa de ofício, nos termos do art. 475, inciso II, do CPC.

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento da remessa. 

É o relatório. VOTO.

É  cediço  que,  em  qualquer  processo,  seja  judicial  ou 
administrativo, deve ser observado o devido processo legal, facultando-se às partes o 
direito  à  ampla  defesa  e  ao  contraditório,  sob  pena  de  se  violação  princípio 
constitucional expresso no inciso LV do art. 5º da Constituição da República.

Seguindo este raciocínio, as sanções impostas pelo Procon, em 
razão de infração a normas de defesa do consumidor, deverão observar, da mesma 
forma, o princípio do devido processo legal.

Extrai-se  do  caderno  processual  que  a  reclamação  do 
consumidor  foi  formulada  em  face  do  Banco  Triângulo  S/A e  de  Rede  Compras 
Supermercados  e,  consequentemente,  contra  ela  foi  realizado  o  procedimento 
administrativo  pelo  PROCON  e  pela  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  do 
Consumidor, que culminou na aplicação da multa administrativa. 



O  MM.  Juiz  a  quo  fundamentou  sua  decisão  nos  seguintes 
termos:  “merece ser acolhido o pedido vestibular referente a anulação da decisão 
de imputação de multa administrativa aplicada a empresa impetrante,  pois esta 
não poderia estar no polo passivo da reclamação, porque não poderia negociar a 
dívida do consumidor reclamante, por não ser  credora  da dívida,  em razão da 
dívida existir com o cartão de crédito administrado pelo Banco Triângulo, com a 
bandeira  Tricard,  restando  comprovada  a  ilegalidade  da  penalidade  aplicada  a 
impetrante.

No caso  dos  autos,  o  impetrante,  Mercadinho Farias  não faz 
parte do grupo econômico do Cartão de Crédito Super Compras Tricard, razão pela 
qual não poderia lhe ser atribuída sanção em razão do suposto vício na prestação do 
serviço.

É  importante  salientar  que  a  responsabilidade  pela  falha  na 
prestação do serviço inerente ao Cartão de Crédito Tricard é do Banco Triângulo S/A, 
administradora  do  serviço,  razão  pela  qual  não  se  pode  entender  pela 
responsabilidade  do  supermercado  que  aceita  referido  meio  de  pagamento  em 
compras realizadas no estabelecimento comercial.

Isso posto, não há o que se alterar na sentença de primeiro grau, 
razão pela qual voto pelo desprovimento da remessa.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 06 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


