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SENTENÇA.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.

- O art. 33 do Decreto  nº  2.181/97 estabelece, no seu
inciso I, que o processo administrativo para apuração
de infrações  às normas  de  proteção  e  defesa  do
consumidor  poderá  ser  iniciado  por  ato  escrito  da
autoridade competente.

- O PROCON Municipal de Cabedelo, no âmbito das
suas atribuições, é competente  para apurar e punir
infrações às normas consumeristas,  inclusive com a
imposição de multas,  conforme  estabelecido no art.
56 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18 do
Decreto nº  2.181/97,  situação  que  não  impede  o
exercício  das atividades desempenhadas pelas
agências regulatórias competentes.

-  Conforme  enunciado  no  art.  57 do  Código  de
Defesa  do  Consumidor,  a pena  de  multa deve ser
graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do
fornecedor e, não tendo sido observados tais critérios
quando  da  cominação  da  penalidade  em  valor
exorbitante,  em  prestígio  ao  princípio  da
razoabilidade,  é  possível  a  redução  do  quantum
estipulado.

-   Redução dos honorários  advocatícios para fins de
adequação aos critérios estabelecidos  no  art.  85 do
novo Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

Apelação Cível nº 0000351-95.2015.815.0731                                                                                                                            2



ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o apelo.

OI Móvel S/A, atual denominação da TNL PCS S/A,
ajuizou Ação Ordinária com pedido de liminar em face do Município de Cabedelo,
visando à anulação do Procedimento Administrativo nº  425/2013, instaurado  pelo
PROCON  Municipal  de  Cabedelo  em  decorrência  de  suposta  má  prestação  de
serviços  no  dia  14 de  junho  de  2013,  consistente na  interrupção dos  serviços  de
telefonia móvel ofertados,  o que motivou a aplicação de multa  administrativa no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), muito embora inexista nos autos comprovação
das reclamações efetuadas e dos consumidores reclamantes, conjuntura que, na ótica
da autora, enseja a nulidade do procedimento em questão por violação ao princípio
da verdade real. Alegou, outrossim, que o motivo das reclamações foi devidamente
esclarecido junto  ao órgão de proteção do consumidor, onde se demonstrou que o
fato noticiado decorreu de "um evento atípico,  pontual  e temporário derivado de
alterações ocorridas na rede", tendo sido prontamente identificado e solucionado sem
causar prejuízos aos consumidores. Argumentou,  ainda, a ilegitimidade  PROCON
para  ofertar  reclamação  e  a  nulidade  do  processo  administrativo  respectivo  em
decorrência da violação ao devido processo legal e  ao dever de imparcialidade do
órgão julgador, bem como a incompetência do referido órgão para apurar a infração
decorrente de  interrupção dos serviços de telefonia móvel. Aduziu, por fim, que o
valor estipulado a título de multa é exorbitante e que o método de fixação é nulo em
razão  da  ausência  de  fundamentação.  Diante  do  panorama  narrado,  postulou,
liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa imposta, que o réu se abstenha
de  inscrevê-la  na  dívida  ativa,  a  não  inscrição  do  seu  nome  nos  cadastros  de
fornecedores negativos do PROCON, autorização para obter certidões positivas com
efeitos  de  negativa  e,  no  mérito,  a  declaração  de  nulidade  do  procedimento
administrativo e por consequência da multa aplicada. Subsidiariamente, requereu a
redução do valor da penalidade.

Contestação,  fls.  173/181,  postulando  a
improcedência do pedido, alegando,  em resumo,  a  legitimidade do PROCON para
ofertar  reclamação,  a  legalidade  da  decisão  administrativa  questionada,  a
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razoabilidade do valor da multa imposta e a impossibilidade de revisão do mérito
administrativo pelo Poder Judiciário.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  o
pedido, consignando os seguintes termos, fls. 202/206:

Por  todo  o  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  a
presente  ação,  tendo  em  vista  a  ausência  de
irregularidades  no  decorrer  do  processo
administrativo,  o  qual  culminou  com  a  aplicação
correta de multa, declarando extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do
CPC.
Outrossim, condeno a autora nas custas e honorários
que arbitro em 10% do valor da causa.

Inconformada, a parte  autora interpôs  APELAÇÃO,
fls.  209/239,  rememorando  os  fatos  alegados  na  inicial,  a  saber:  nulidade  do
procedimento administrativo em razão da ilegitimidade do PROCON para ofertar
reclamação,  da  violação  ao  dever  de  imparcialidade  do  órgão  julgador  e  da
incompetência do referido órgão para apurar a infração noticiada nos autos; violação
ao princípio da verdade real em razão da não comprovação da infração alegada ou
da existência de reclamações formuladas pelos consumidores; desrespeito ao art. 2º
da Lei nº 9.784/99; inocorrência de má prestação dos serviços ofertados; ausência de
critério  na  aplicação  da  mula  e  violação  aos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade; inobservância, quando da fixação da multa, aos parâmetros previstos
no  art.  57  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  necessidade  de  redução  da
penalidade para o patamar mínimo previsto. Postula, subsidiariamente, redução da
verba estipulada a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões,  fls.  243/252,  refutando  as  razões
recursais e postulando o desprovimento do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se

Apelação Cível nº 0000351-95.2015.815.0731                                                                                                                            4



em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do novo Código
de Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenda reside em verificar o acerto ou
não do pronunciamento judicial que julgou improcedente o pedido de anulação do
do Procedimento Administrativo nº 425/2013, instaurado pelo PROCON Municipal
de Cabedelo em face da OI Móvel S/A em razão de suposta má prestação de serviços
no dia  14 de  junho de 2013,  consistente na interrupção dos  serviços  de  telefonia
móvel,  fato  que motivou  a  aplicação  de  multa  administrativa  no  valor  de  R$
100.000,00 (cem mil reais).

Pois  bem.  No  caso,  em  apreço,  verifica-se  que  o
PROCON Municipal de Cabedelo,  após  o recebimento de  diversas  reclamações  de
consumidores acerca da interrupção, no dia 14 de junho de 2013, dos serviços de
telefonia  móvel  prestados pela  operadora  promovente,  instaurou o  Procedimento
Administrativo nº 425/2013, resultando na cominação da multa ora combatida.

O evento motivador da instauração do procedimento
administrativo - interrupção no dia 1  4   de junho de 2013 dos serviços de telefonia  
prestados pela operadora promovente   pelo período da manhã   – foi confirmado pela
própria empresa, consoante se vê do seguinte trecho da defesa apresentada junto ao
PROCON, fl. 43:

No que tange a alegada interrupção ocorrida apenas
por algumas horas do dia 14/06/2013, esta empresa
vem  esclarecer  tratar-se  não  de  má  prestação  de
serviço,  mas,  de  fato,  da  ocorrência  de  um evento
atípico, pontual e temporário derivado de alterações
corridas  na  rede,  tendo  sido,  entretanto,  o  mesmo
evento  prontamente  identificado  e  tratado  com  a
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máxima agilidade técnica e operacional possível.

Vê-se,  também, que o procedimento administrativo
em  referência tramitou  de  forma  regular,  porquanto  oportunizado  à  empresa
demanda  o  exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  consoante  se  vê  dos
seguintes  documentos  encartado  aos  autos:  notificação  para  audiência,  fls.  37/39;
termo  de  audiência,  fls.  40/41;  defesa  da  empresa  reclamada,  fls.  42/44;  recurso
interposto  em  face  da  decisão  administrativa  que  aplicou  a  multa  fls.  54/77;
notificação acerca do decisório que negou provimento ao recurso, fls. 106/107.

Percebe-se,  ademais, que a decisão questionada, fls.
48/52,  restou fundamentada  nos  arts.  14,  §  1º,  I,  22,  parágrafo  único,  56  e  57  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  normativo  hábil  para  proteger  o  direito  dos
consumidores, bem ainda no Decreto nº 2.181/97, não havendo, portanto, que se falar
em nulidade do ato atacado por ausência de motivação. 

Nesse sentido, aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA.
MULTA  APLICADA  PELO  PROCON
MUNICIPAL. INFRAÇÃO CONSUMERISTA.
LEGITIMIDADE  DO  ÓRGÃO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR  PARA  APLICAÇÃO  DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO  MÉRITO  DAS  DECISÕES
ADMINISTRATIVAS  PELO  JUDICIÁRIO.
REGULARIDADE  DO  PROCEDIMENTO.
LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO. Os atos administrativos gozam
da  presunção  de  legitimidade  e  veracidade,  sendo
defeso ao poder judiciário proceder à revisão de seu
conteúdo,  salvo  quando haja  flagrante  e  manifesta
ilegalidade.  Verificado  que  a  decisão  punitiva,
tomada em sede de procedimento administrativo, foi
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devidamente  fundamentada  e  com  observância  da
ampla defesa e do contraditório, não há que se falar
em nulidade.  Descabia  a  pretensão  de  redução  do
valor da penalidade aplicada pelo órgão de defesa do
consumidor,  considerando que sua fixação atendeu
aos  parâmetros  legais,  bem  como  respeitou  os
princípios da  razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJPB;  APL  0001380-46.2014.815.0011;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 19/06/2015; Pág. 12) -
negritei.

A alegação de ilegitimidade do Órgão de Proteção ao
Consumidor do Município de Cabedelo para  oferecer a reclamação  que originou o
procedimento administrativo em análise, também não merece acolhimento, tendo em
vista o art.  33 do Decreto  nº  2.181/97 estabelecer,  no seu inciso I,  que o processo
administrativo  para  apuração  de infrações  às normas  de  proteção  e  defesa  do
consumidor poderá ser  iniciado por ato escrito  da autoridade competente,  sendo
certo que o documento de fl. 36 se amolda a descrição mencionada. Eis o dispositivo
legal em referência:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção
e defesa do consumidor serão apuradas em processo
administrativo, que terá início mediante:
I - ato, por escrito, da autoridade competente;
I - lavratura de auto de infração;
III - reclamação.
(...) - destaquei.

Da mesma forma, descabe falar em incompetência do
referido órgão de proteção  do consumidor, ao fundamento de  havido invasão da
esfera de competência da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações -.
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Isso porque, o PROCON Municipal de Cabedelo, no
âmbito das suas atribuições, é competente para apurar e punir eventuais infrações às
normas consumeristas,  conforme  estabelecido no art.  56  do Código de Defesa do
Consumidor e art. 18 do Decreto nº 2.181/97. 

Referida  atuação,  contudo,  não  impede  o  exercício
das atividades desempenhadas pelas  agências  regulatórias  competentes,  significa
dizer que,  no caso  dos autos,  a  instauração de procedimento administrativo  pelo
PROCON para  apurar  condutas  que  afetam  diretamente  o  consumidor  não
inviabiliza a atuação da ANATEL, cujo objetivo é regular a execução dos serviços de
telecomunicações.

Nesse  sentido,  o  seguinte  precedente do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS
ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO
PROCON.  POSSIBILIDADE.  ATUAÇÃO  DA
ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1.  O  Tribunal  de
origem  dirimiu,  fundamentadamente,  as  questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente
a  controvérsia  posta  nos  presentes  autos. 2.  A
alegação de eventual nulidade em razão do recurso
ter sido apreciado monocraticamente fica superada
com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
em sede de agravo regimental. 3. O entendimento do
Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem
poder de polícia para impor multas decorrentes de
transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90,
está  em  sintonia  com  a  jurisprudência  do  STJ. 4.
Ademais, conforme entendimento já registrado nesta
Corte,  a  atuação  do  PROCON "não  exclui  nem se
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confunde  com o exercício  da  atividade  regulatória
setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja
preocupação não se restringe à tutela particular do
consumidor,  mas  abrange  a  execução  do  serviço
público  em  seus  vários  aspectos,  a  exemplo,  da
continuidade  e  universalização  do  serviço,  da
preservação  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato  de  concessão  e  da  modicidade  tarifária"
(REsp 1.138.591/RJ,  Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/09/2009,  DJe
05/10/2009). 5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (AgRg  no  REsp  1112893/RJ,  Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014).

Assim,  a aplicação  da  penalidade  refutada  tem
respaldo no Decreto nº 2.181/97, do qual se extrai a legitimidade do PROCON para a
imposição das sanções administrativas, conforme o disposto nos art. 3º, X, e art. 18, §
2º, abaixo reproduzidos:

Art.  3º  Compete  à  Secretaria  Nacional  do
Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação
da  política  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  do
Consumidor, cabendo-lhe:
(...)
X  -  fiscalizar  e  aplicar  as  sanções  administrativas
previstas  na  Lei  nº  8.078,  de  1990,  e  em  outras
normas pertinentes à defesa do consumidor;

E,

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei
nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do
consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o
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fornecedor  às  seguintes  penalidades,  que  poderão
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive
de  forma  cautelar,  antecedente  ou  incidente  no
processo  administrativo,  sem  prejuízo  das  de
natureza  cível,  penal  e  das  definidas  em  normas
específicas:
(...)
§  2º  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serão
aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC,
sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou
regulador  da  atividade,  na  forma  da  legislação
vigente.

Sobre o assunto, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO
PROCON.  COMPETÊNCIA  DO  PROCON.  1.  O
entendimento  do  Tribunal  de  origem,  de  que  o
Procon não possui  competência  para aplicar  multa
em decorrência do não atendimento de reclamação
individual,  não  está  em  conformidade  com  a
orientação  do  STJ.  2.  A  sanção  administrativa
prevista  no  art.  57  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  funda-se  no  Poder  de  Polícia  -
atividade  administrativa  de  ordenação  -  que  o
Procon detém para cominar multas relacionadas à
transgressão  dos  preceitos  da  Lei  8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser  realizada
por  um  único  consumidor,  por  dez,  cem  ou
milhares  de  consumidores.  3.  O  CDC  não  traz
distinção  quanto  a  isso,  descabendo  ao  Poder
Judiciário  fazê-lo. (...).  (REsp  1523117/SC,  Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
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em 21/05/2015, DJe 04/08/2015) - destaquei.

Nessa senda, não se olvida que,  a teor do art. 18 do
Decreto nº  2.181/97 e do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor,  é possível a
imputação de  sanções  administrativas,  entre as  quais  a  pecuniária ao  infrator,  se
constatada a inobservância às normas a legislação consumerista,  situação verificada
nos autos.

Por  outro  lado,  o  pleito  de  redução  da multa
arbitrada no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) deve ser acolhido, porquanto,
no  meu  entender,  o quantum estipulado,  além  de  não  ter  observado  os  critérios
previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, também não se encontra
em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre  a  fixação  da  pena  de  multa,  a  Legislação
Consumerista estabelece, no seu art. 57, o seguinte:

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 – sublinhei.
Parágrafo  único.  A  multa  será  em  montante  não
inferior a duzentos e não superior a três, milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
ou índice equivalente que venha substituí-lo.

Na hipótese telada, consoante narrado, a aplicação da
sanção deveu-se ao fato de no dia 14 de junho de 2013 ter havido a interrupção, pelo
período da manhã, dos serviços de telefonia móvel ofertados empresa autora.
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Embora os prejuízos ocasionados aos consumidores,
que ficaram impossibilitados de usufruir dos serviços contratados,  sejam inegáveis,
cabe  ressaltar,  a  um,  a  instauração  do  procedimento  teve  por  finalidade  a
investigação de fato isolado, ou seja,  apesar de o evento ter atingido um número
indeterminado de usuários,  não  há nos autos notícia de reiteração  conduta,  a dois,
inexiste  comprovação de  vantagem auferida pela fornecedora de serviços,  a três,  é
possível  que  os  consumidores  postulem,  individualmente,  o  ressarcimento  pelos
eventuais danos sofridos.

Diante do panorama apresentado, atento ao disposto
no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, entendo razoável a minoração da
multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais),  pois considerado tal valor suficiente para
desempenhar o papel pedagógico da sanção,  que  é punir o fornecedor de serviços
deficientes e  desestimular  a  reiteração  da  conduta  violadora  das  normas
consumeristas.

No  que  tange  aos  honorários  advocatícios,  nos
moldes do art.  85,  do novo Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,  do
proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo  possível  mensurá-lo,  sobre  o  valor
atualizado da causa, observando-se, ainda, os critérios estabelecidos no § 2º do citado
dispositivo, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

Sendo  assim,  considerando  os  critérios  acima
mencionados, especialmente o lugar da prestação do serviço, a pouca complexidade
da causa e  o  tempo exigido para realização do trabalho,  entendo que o  quantum
estipulado a título de honorários deve ser reduzido para o equivalente a 15% (quinze
por  cento)  do  valor  da  condenação,  quantia  suficiente  para  remunerar
adequadamente o trabalho dos ilustres causídicos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO,  para,  reformando  a  sentença, reduzir  a  multa  estipulada  para  o
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patamar de R$  30.000,00 (trinta mil reais),  bem como para fixar os honorários em
patamar equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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