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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009992-70.2014.815.0011
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina 

Grande
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Microsoft Mobile Tecnologia LTDA (nova denominação  

da Nokia do Brasil Tecnologia LTDA)
Advogado : Adelmar Azevedo Regis e outros
Apelado : Município de Campina Grande
Procurador : Alessandro Farias Leite

APELAÇÃO  CÍVEL.  MULTA  ADMINISTRATIVA
APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA
DE  TECNOLOGIA.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
QUE  NÃO  SE  MOSTRA  VICIADO.  MULTA
APLICADA.  VALOR  FIXADO  COM  OBSERVÂNCIA
DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57 DO CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  MONTANTE
SANCIONATÓRIO  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
DESPROVIMENTO.

- Não há falar em ilegalidade no processo administrativo
quando os atos praticados pela Administração observam
o Princípio do Devido Processo Legal.

-  Respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade na
estipulação do montante fixado a  título  de multa,  em
decorrência  de  infração  às  normas  consumeristas,
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especialmente se considerando a lesividade da conduta
infracional da sociedade impetrante, tendo sido fixado
uma  quantia  condizente  com  seu  porte  econômico,
revela-se improcedente o pleito de redução do montante
sancionatório.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Microsoft
Mobile Tecnologia LTDA (nova denominação da Nokia do Brasil Tecnologia
LTDA) contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Campina Grande, lançada nos autos da Ação Anulatória de
Multa Administrativa com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, por
ela ajuizada em face do Município de Campina Grande.

A julgadora  de primeiro  grau,  às  fls.  156/159v,  julgou
improcedente o pleito inicial com fundamento de que a multa aplicada pelo
PROCON-CG observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
em consonância com a capacidade econômica da parte.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  161/172,  a  apelante
sustenta  que  os  atos  administrativos  estão  sujeitos  ao  controle  pelo
judiciário quanto a sua legalidade formal e substancial.

Aduz a existência de violação ao Princípio do Devido
Processo  Legal  ao  argumento  de  que  o  processo  administrativo  que
originou a presente demanda teve como objeto a investigação de suposta
conduta  ilícita  por  sua  parte,  não  tendo  o  PROCON  acostado  o  laudo
pericial exigido pelo Decreto Federal nº 2.181/97.

Afirma que o cálculo da pena de multa encontra amparo
no art.  57 do Código de Defesa do Consumidor e no art.  28 do Decreto
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2.181/97. Em contrapartida, a fixação do seu montante é ato administrativo
de avaliação, subordinada a critérios pré estabelecidos, como gravidade da
prática  infrativa,  extensão  do  dano,  dentre  outros.  Pontua,  ainda,  a
ocorrência de erro na aplicação e dosimetria da multa.

Requer o provimento do apelo para reformar a decisão
primeva e declarar a nulidade do processo administrativo. Pugna que, em
caso de entendimento diverso, a sanção seja reduzida.

Contrarrazões apresentadas às fls. 178/187, pleiteando a
manutenção de todos os termos do decisum. 

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória,  às  fls.
193/194.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  é  preciso  ressaltar  que a  admissibilidade
recursal  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
vigente  à  época  da  publicação  da  decisão  recorrida,  conforme  já  se
manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:

Enunciado Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos  interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de

admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as  interpretações

dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.”

Do mesmo modo,  as questões processuais do período
em que o feito estiver na instância a quo, serão analisadas utilizando como
referência àquele diploma.
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Conforme se infere  dos autos,  o presente recurso tem
por  objeto  a  multa  aplicada  pelo  PROCON  do  Município  de  Campina
Grande à Nokia do Brasil Tecnologia LTDA, no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil  reais),  com  fundamento  na  frustração  do  direito  do  consumidor  de
exercer, imediatamente, as opções previstas no art. 18, §§ 1º e 3º, do Código
de Defesa do Consumidor (CDC). 

Para a quantificação do valor arbitrado a título de multa,
o órgão administrativo fundamentou:

“Levando  em  consideração  a  gravidade  da  infração
cometida, ante o prejuízo causado à parte consumidora,
observando-se o valor do bem e a condição econômica
do fornecedor, aplico a pena de multa para a reclamada
Nokia no valor de R$ 8.000 (oito mil reais) e multa para
a reclamada New Cell no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais),  valores  a  serem recolhidos  em favor do Fundo
Municipal de Defesa dos Direitos Difusos,  criado pela
Lei Complementar Municipal 007, de 25 janeiro de 2001,
e regulamentada pelo Decreto Municipal 2.938, de 28 de
maio de 2001” (fls. 55v).

Pois bem.

Cumpre  registrar  que  a  matéria  objeto  do  presente
recurso  consiste  no  inconformismo da  empresa  quanto  à  conclusão  pelo
juízo a quo acerca da legalidade e razoabilidade da multa arbitrada. 

Como cediço,  no  exercício  do  controle  jurisdicional,  é
vedado ao Poder Judiciário  adentrar  no mérito  dos atos  administrativos,
cabendo apenas examiná-los sob o prisma da legalidade.

Sendo assim,  compete  apenas analisar  a  pretensão  da
recorrente no que tange à legalidade do ato administrativo combatido, sem
adentrar em seu mérito, não cabendo averiguar a respeito das circunstâncias
fáticas  que  deram  ensejo  à  instauração  do  processo  administrativo  e
posterior aplicação da multa, mas somente se tais atos foram realizados com
observância das cautelas legais.
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O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  ao  tratar  das
sanções  administrativas  a  serem  impostas  às  infrações  das  normas
consumeristas, assim dispõe acerca da aplicação da pena de multa:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração,  a  vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais
ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.   

Em análise dos autos, vislumbro que fora obedecido o
devido processo legal, com apresentação do auto de infração, notificação da
Nokia e da New Cell e resposta por parte de ambas. A respeito, impende
esclarecer que o  Decreto nº 2.181, no seu art. 37, § 1º, dispõe que o laudo
pericial acompanhará os autos de infração, a fim da comprovação destas,
apenas quando for necessário.

In verbis:

Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito
serão  lavrados  em  impresso  próprio,  composto  de  três  vias,
numeradas tipograficamente.

§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos
serão acompanhados de laudo pericial. 

Feito  este  registro,  constato  a  legalidade  da  decisão
administrativa e entendo que o valor fixado observou a razoabilidade, não
se afigurando excessivo.

Ao contrário, coaduna-se perfeitamente com as funções
repressiva  e  inibitória  da  multa  imposta,  de  especial  significado  para  a
proteção do setor consumerista em que atua a sociedade impetrante.

Ora, está-se diante de uma norma protetiva de direito
coletivo,  buscando não apenas evitar a reiteração de uma prática danosa
verificada  em  um  dos  setores  consumeristas  mais  relevantes  para  a
sociedade  contemporânea,  que  é  o  da  venda  de  aparelhos  de  telefones
celulares. 
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Assim,  harmonizando  os  critérios  da  gravidade  da
conduta,  da vantagem auferida e da condição econômica do infrator,  em
conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se
pelo atendimento à proporcionalidade do arbitramento administrativo, não
merecendo corrigenda a sentença recorrida.

Nesse  sentido,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  tem
decidido:

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  MULTA
APLICADA  PELO  PROCON  EM  FACE  DA  NOKIA
TECNOLOGIA — DEFEITO NO CELULAR — PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  —  COMPETÊNCIA  DO  ORGÃO
MUNICIPAL PARA APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DE
VIOLAÇÃO  ÀS  NORMAS  DE  PROTEÇÃO  E  DEFESA  DO
CONSUMIDOR  —  LEGALIDADE  —  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO — IRRESIGNAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
—  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  '(...)  O  PROCON  do
Município de Campina Grande, na condição de Órgão de Proteção
ao Consumidor, detém competência para a imposição de sanções
administrativas,  inclusive  multa,  quando verificada a  ocorrência
de  infrações  às  normas  de  proteção  ao  consumidor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00134096520138150011,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, j. em 22-09-2015)' (TJPB
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00100013220148150011, 3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  SAULO HENRIQUES
DE  SÁ  E  BENEVIDES  ,  j.  Em  19-07-2016)”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00100013220148150011,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  SAULO HENRIQUES
DE SÁ E BENEVIDES , j. Em 19-07-2016).

APELAÇÃO  CÍVEL.  MULTA  ADMINISTRATIVA  APLICADA
PELO  PROCON  MUNICIPAL.  SENTENÇA  DE  PARCIAL
PROCEDÊNCIA  QUE  CONCLUIU  PELA
DESARRAZOABILIDADE DO MONTANTE SANCIONATÓRIO.
INSURGÊNCIA DO  ENTE  FEDERADO.  VALOR  FIXADO  EM
SEDE  ADMINISTRATIVA  QUE  OBSERVOU  OS  CRITÉRIOS
PREVISTOS  NO  ART.  57  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  Uma  vez
observada a razoabilidade e proporcionalidade na estipulação do
montante fixado a título de multa, em decorrência de infração a
normas consumeristas, especialmente se considerando a lesividade
da conduta infracional da sociedade impetrante, tendo sido fixado
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uma  quantia  condizente  com  seu  porte  econômico,  revela-se
improcedente o pleito de redução do montante sancionatório.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00099935520148150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,  j.  Em 06-09-
2016)

Por  todo  o  arrazoado,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO para manter irretocável a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 29 de novembro de 2016, conforme certidão de julgamento, o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
              R E L A T O R A
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