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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  MULTA.  PROCON  MUNICIPAL.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SUPOSTO  EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333,
I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. 

Nos termos do artigo 333, I, CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Não  se  resguardando  a  promovente  dos  elementos
probatórios necessários, se sujeita ao não acolhimento do
seu pleito anulatório à míngua de provas.

"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 uma
quantia  condizente  com  seu  porte  econômico,  inexiste
direito líquido e certo à invalidação do ato que culminou com
a  imposição  da  penalidade  administrativa". (TJPB;  APL
0026081-08.2013.815.0011; Segunda Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; 
 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 
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RELATÓRIO

A  CREFISA  S/A  -  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos  interpôs

Apelação contra a Sentença (fls. 191/193) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da

Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação Anulatória de Ato

Administrativo por ela intentada em face do Município de Campina Grande, que após

rejeitar  as  preliminares  de  ausência  de  pressuposto  de  desenvolvimento  regular  do

processo e de capacidade postulatória do Autor, julgou improcedente o pleito de anulação

de multa  imposta  pelo  Procon Municipal,  no  valor  de  R$ 3.000,00,  condenando-a  ao

adimplemento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da

condenação.

Em suas razões (fls. 203/216), aduziu não haver razão para a imposição da

pena pecuniária que lhe foi aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor de

Campina  Grande,  uma  vez  que  não  praticou  qualquer  ato  abusivo  ou  contrário  à

legislação consumerista. 

Defendeu ter agido no exercício regular do direito e que a decisão que impôs

a multa estava desprovida de fundamentação, além de não ter sido observado o art. 57,

parágrafo único, do CDC, quanto ao valor estabelecido. 

Ao final,  pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a

Sentença e julgado improcedente o pedido 

Contrarrazões (fls. 222/244), pleiteando o desprovimento da Irresignação. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Apelo. 

É o relatório.

VOTO
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Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

José Olinto de Sousa apresentou uma Reclamação no Procon Municipal,

aduzindo que celebrou um contrato com a CREFISA S/A no dia 30/07/2010 e retornou à

financeira para renegociar o débito,  devolvendo a quantia de R$ 355,13 à gerente do

estabelecimento, refinanciando R$ 200,00 em quatro parcelas, pelo que o desconto da

primeira parcela de R$ 162,54 da sua conta-corrente foi indevido. 

Por outro lado, segundo a Apelante, José Olinto de Sousa fez o contrato de

empréstimo  pessoal  n.  061.400.005.472,  no  dia  30.07.2010  no  valor  de  R$

500,91, cabendo-lhe o pagamento de sete parcelas de R$ 162,54, vencendo a primeira

em 30/08/2010 e a última em 25/02/2011 (fls. 47, 58/61).

No  dia  02/08/2010,  portanto  após o  pagamento  da  primeira  parcela,  o

contratante renegociou o pacto para que fossem, doravante, as seis outras prestações (2ª

a  7ª)  no  valor  de  R$  59,00,  com  vencimento  inicial  em  29/09/2010  e  final  no  dia

25/02/2011, totalizando R$ 356,00.

Assim, a CREFISA S/A sustenta que a parcela de R$ 162,54 não foi objeto

de renegociação e assim perfeitamente exigível, haja vista que a repactuação ocorreu

depois  da primeira liquidação do valor devido (R$ 162,54), sendo essa a razão deste

litígio.

Preleciona Hely Lopes Meirelles, verbis:

"A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do
Poder Público, que não  poderiam ficar na dependência de solução
de impugnação dos administrados,  quanto à legitimidade de seus
atos,  para  só  apôs  dar-lhes  execução",  asseverando  ainda  que
“Outra conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo
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para quem a invoca".1 

A Autora não trouxe aos autos as provas necessárias ao reconhecimento de

seu direito. Dessa forma, a questão se resolve com a regência do ônus da prova: ao

promovente, a comprovação do fato constitutivo do direito,  ao promovido,  a dos fatos

obstativos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado.

A  Demandante,  na  Inicial,  afirma  certos  fatos  porque  deles  pretende

determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato

constitutivo milita contra si.

Por  isso,  era  ônus  da  Recorrente  juntar  ao  processo  (i)  o  contrato  de

renegociação de dívida celebrado entre ela e o consumidor, para comprovar o que afirma.

Também deveria ter comprovado que o contratante, José Olinto de Sousa,

não devolveu a quantia de R$ 355,13 à gerente do estabelecimento onde celebrou a

avença ou que adimpliu esta quantia de forma e lugar errados.

Incumbe a Demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que

não logrou fazer.

Assim, outra solução não poderia se dar à lide que não a de procedência do

pedido,  consoante  os  arts. 6º,  VI,  31,  39,  42  e  parágrafo  único,  todos  do Código  de

Defesa do Consumidor.

Correta a Sentença mantendo a multa imposta na Reclamação n. 0110-000-

9 (fls. 76/80), pois ao analisar a Decisão da esfera administrativa percebe-se que está

revestida de estrita legalidade.

Como  órgão  de  fiscalização  e  defesa  do  consumidor,  possui  o  Procon

competência administrativa para aplicar sanções àquele que não observou as normas

1. ' In Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros. 30 ed 
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vigentes,  sendo  que  seu  poder  de  polícia  decorre  das  normas  previstas  na  Lei  n.

8.078/1990.

A respeito: 

CONSUMIDOR.  ADMINISTRATIVO.  MULTA  APLICADA  PELO
PROCON.  REQUISITOS  PARA  APLICAÇÃO  DA  MULTA.
SÚMULA 7/STJ. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  legitimada  pelo  poder  de
polícia  (atividade  administrativa  de  ordenação)  que  o  Procon
detém  para  cominar  multas  relacionadas  à  transgressão  dos
preceitos  da  Lei  n.  8.078/1990.  (STJ,  AgRg  no  AREsp
386.714/ES,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013). 

É certo  que  a  imposição  de  multa  é  ato  discricionário  da  Administração

Pública. E, em que pese a argumentação posta (a penalidade não teria sido devidamente

fundamentada),  penso  que  não  merece  prosperar,  uma  vez  que  o  exame  do  ato

impugnado  revela,  pelo  contrário,  farta  fundamentação,  calcada  em  dispositivos  do

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  apontando,  inclusive,  a  reincidência  da  Apelante

quanto  à  conduta  infracional  e  o  porte  da  empresa,  dentre  outros  fatores  para  a

condenação e fixação da multa. 

A  decisão  tem  por  fundamento  o  artigo 57 da  Lei  n.  8.078/19902.  Este

dispositivo  estabelece  parâmetros  à  multa,  que deve  ser  graduada de acordo  com a

gravidade  da  infração,  vantagem  auferida  e  condição  econômica  do  fornecedor  em

montante não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 UFIR's, ou índice equivalente.

No caso, o valor fixado está dentro do intervalo previsto no dispositivo citado,

de forma que não se mostra razoável a intervenção para minorá-la, até porque há registro

de  reincidência  da  empresa  na  prática  de  outras  condutas  lesivas  ao  CDC,  como

ressaltou a Decisão administrativa. 

2. 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.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal
de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
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Órgãos fracionários deste Corte já decidiram: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  MULTA  ADMINISTRATIVA
APLICADA PELO PROCON DE SOUSA. DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.
OBSERVÂNCIA  AO  CONTRADITÓRIO  E  À  AMPLA  DEFESA.
APLICAÇÃO  DE  MULTA  ADMINSTRATIVA.  COMPETÊNCIA  DO
ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA INIBITÓRIA
DA  PENALIDADE.  MINORAÇÃO  DO  VALOR  ARBITRADO.
PRETENSÃO DESATENDIDA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  RECURSO
DESPROVIDO. - O PROCON do Município de Sousa, 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.  -  Entre  as  sanções  administrativas  impostas  pelo
Código de Defesa do Consumidor, a de multa objetiva a punição por
prática  de  conduta  vedada,  coibindo  a  sua  reiteração,  conforme
enunciado no eu do art. 56. - Nos moldes delineados no art. 57, do
Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa será graduada,
de  forma  que  haja  a  devida  reparação  do  dano  causado  pela
infração legal, a inibição ou desestímulo à repetição do ato ofensivo.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00032103420148150371,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j.  em
26-01-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO
PROCON  MUNICIPAL.  INFRAÇÃO  CONSUMEIRISTA.
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 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 - Processo n. 0001380-
46.2014.815.0011,  Segunda Câmara Cível,  Relator:  Des.  Oswaldo
Trigueiro Do Valle Filho, julgado em 15-06-2015. 

“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
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sido  fixado  uma  quantia  condizente  com  seu  porte  econômico,
inexiste direito líquido e certo à invalidação do ato que culminou com
a  imposição  da  penalidade  administrativa”.  (TJPB;  APL 0026081-
08.2013.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 26/11/2015; Pág. 18). 

Assim,  inexiste  razão  para  acolher  a  alegação  de  que  a  Decisão

administrativa carece de fundamentação.

Ademais,  apenas  para  registro,  por  meio  do  devido  processo  junto  ao

Procon que visou à apuração de conduta cometida pela ora Demandante, respeitou-se o

direito constitucional de defesa do infrator. 

Pelo exposto, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J/15
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