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APELAÇÃO.  ATO  INFRACIONAL.
VENDA/CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA EM
CASA  DE  SHOW.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES.  NULIDADE
DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO À
DEFESA  E  AO  CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA.
DESNECESSIDADE.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
PEDIDO  DELIMITADO  E  AUTO
PORMENORIZADO  LAVRADO  POR
COMISSIONÁRIO COMPETENTE E ENTREGUE A
RESPONSÁVEL  EVENTUAL  PELA  VENDA.
REJEIÇÃO DAS PREFACIAS.  MÉRITO.  AUTO DE
INFRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO.
INOBSERVÂNCIA DO  ESTABELECIMENTO  AOS
TERMOS  DO  ART.  81,  DO  ESTATUTO  DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO ART. 2º, DA
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PORTARIA  REGIONAL  CONJUNTA  Nº  01/2015.
FIXAÇÃO  DE  MULTA.  PERMISSÃO  LEGAL
PREVISTA  NO  ART.  258,  DA  LEI  Nº  8.069/90.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM RECORRIDO.
DESPROVIMENTO.

-  O  art.  5º,  inciso  LV,  da  Constituição  Federal
assegura  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou
administrativo, e aos acusados em geral, o exercício
do contraditório e ampla defesa.

-  Considerando  que  o  processo  administrativo  que
ensejou  a  imputação  da  multa  administrativa
combatida  respeitou  o  devido  processo  legal,
conforme  disposto  no  art.  5º,  LV,  da  Constituição
Federal, a declaração de nulidade do citado processo,
no que se refere  à  sanção decorrente de venda de
bebida  alcoólica  a  adolescente é  medida  que  se
impõe.

-  De  acordo  com  o  art.  194,  §1º,  do  Estatuto  da
Criança  e  do  Adolescente,  “No  procedimento
iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas
fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as
circunstâncias  da  infração”,  afastando-se  a
preliminar de inépcia da inicial.

- O auto de infração emitido por comissionário tem fé
pública e, como tal, goza de presunção de validade e
legalidade relativa,  carecendo  de  prova  inequívoca
para ser desconstituído.

- Existe dever genérico de vigilância e fiscalização na
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formação  da  criança  e  do  adolescente,  gerando  a
responsabilidade da pessoa jurídica comerciante pelo
fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas para
menores.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover o apelo.

Trata-se  de  RECURSO DE APELAÇÃO,  fls.  57/84,
interposto  por Domus  Hall  Entretenimento  Ltda  contra  sentença  de  fls.  48/55,
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, que, nos autos do
Procedimento de Apuração de Infração Administrativa, aplicou-lhe a pena de multa
de 10 (dez) salários de referência, a ser depositada no Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente, previsto na Lei Municipal nº 1.722/2014, pela venda de
bebida alcoólica para a menor de 18 (dezoito) anos, Letícia Brito dos Santos. 

Em suas razões, a insurgente postula prefacialmente
pela  nulidade da sentença,  alegando cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório  pela  falta  de  produção  de  provas  em  audiência,  não  comportando
julgamento  antecipado.  Outrossim,  sustentou  a  inépcia  da  inicial,  conquanto  não
preenchidos os requisitos inerentes a peça de ingresso, notadamente a delimitação da
conduta ilícita. No mérito, postula a exclusão da condenação ao pagamento de multa
pecuniária,  alegando,  respectivamente,  a  nulidade  do  auto  de  infração;  culpa
exclusiva de terceiros, pois a menor se encontrava acompanhada no evento pelo seu
pai; ausência de razoabilidade e proporcionalidade no  quantum arbitrado, sendo o
caso de reduzir para o “montante não superior a 01 (um) salário de referência”.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  Ministério  Público
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refuta os argumentos declinados no reclamo, pois a conduta imputada a recorrente
vai de encontro ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e da Portaria
Conjunta  nº  01/2015,  que,  em  regra,  proíbe  a  “venda  e  o  consumo  de  bebidas
alcoólicas,  drogas,  cigarros  ou  similares  por  criança  e  adolescente  em  suas
dependências”. Pugna, assim, pelo desprovimento da apelação.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 100/105, opinando pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença inalterada.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início,  Domus Hall Entretenimento Ltda  suscita
a  preliminar de nulidade da decisão, decorrente do  cerceamento de defesa, sob o
argumento  de  ser  conjunto  probatório  insuficiente  a  promover  o  julgamento
antecipado, sem a realização correlata de prova testemunhal. 

Na hipótese telada, a ausência de prova testemunhal
e/ou documental não configura cerceamento de defesa, porquanto, o auto de infração
de  fl.  02,  que  deu  ensejo  ao  presente  Procedimento  de  Apuração  de  Infração
Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou ao Adolescente,  goza de fé
pública e tem como resultado presunção relativa de veracidade.

A  despeito  da  temática,  segue  precedente
jurisprudencial:

AÇÃO  ANULATÓRIA  –  Processo  administrativo
regular  -  Autos  de infração e  Imposição de multa,
decorrentes de ofensas às regras da Lei nº 14.592/11
(Lei Antiálcool) que proíbe vender, ofertar, fornecer,
entregar  e  permitir  o  consumo de bebida  alcoólica
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por  menores  de  18  (dezoito)  -  Configuração  das
infrações -  Presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo que não repelido – Sentença de
procedência  reformada  –  Recurso  da  Fazenda  do
Estado  provido.  (TJSP  -  Apelação  0007405-
23.2013.8.26.0361; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro
de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data
do  Julgamento:  06/07/2016;  Data  de  Registro:
07/07/2016).

Ainda, com respaldo do Superior Tribunal de Justiça,
destacada na parte que nos importa:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE DESPEJO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO
JUSTIFICADA.  INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
DEMONSTRADO.  NECESSIDADE  DE  REEXAME
DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior  Tribunal
de Justiça entende que não configura cerceamento
de defesa o julgamento da causa, com o julgamento
antecipado da  lide,  quando o tribunal  de  origem
entender  substancialmente  instruído  o  feito,
declarando  a  prescindibilidade  de  produção
probatória, por se tratar de matéria eminentemente
de direito. 2. O cerceamento de defesa fica afastado,
ainda,  quando  a  parte  interessada  não  cumpre
despacho  que  determinou  a  especificação  das
provas e tampouco traz elementos que justifiquem
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o requerimento de produção probatória. 3. No caso,
a  modificação  do  entendimento  firmado  pelo
tribunal  a quo, para o fim de se concluir que a parte
interessada  justificou  a  produção  da  prova  oral
pleiteada,  e  que  essa  seria  imprescindível  ao
julgamento da causa, demandaria a análise do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do
STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-AREsp 593.721; Proc. 2014/0254985-1; SP;
Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  DJE
03/08/2015).

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  magistrado  é  o
destinatário da prova, competindo a ele, nos ditames, do art. 370, do Novo Código de
Processo Civil, a definição acerca da necessidade, ou não, da produção probatória.
Então, convencido pelo conteúdo do auto de infração a despeito do descumprimento
da legislação protetiva do menor pela recorrente,  notadamente pela presunção de
veracidade aludida, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar arguida.

Em  sequência,  a  recorrente  reiterou  a  sublevação
concernente  a  inépcia  da  inicial,  aduzindo,  em suma,  a  falta  de  delimitação  do
pedido, com o apontamento da conduta ilícita perpetrada.

Ao rebater a inépcia, o magistrado bem alegou que,
“A hipótese em exame é de procedimento administrativo de controle externo, no qual
vigora o Princípio do Informalismo, o que repele um rigor formal exacerbado nos
termos do art. 194 do ECA”, fl. 49. 

De  bom  alvitre,  consugnar  o  que  estabelece  o
referido dispositivo:
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Art.  194. O  procedimento  para  imposição  de
penalidade administrativa por infração às normas de
proteção à  criança e  ao  adolescente  terá  início  por
representação do Ministério Público, ou do Conselho
Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor
efetivo  ou  voluntário  credenciado,  e  assinado  por
duas  testemunhas,  se  possível.
§  1º  No  procedimento  iniciado  com  o  auto  de
infração,  poderão  ser  usadas  fórmulas  impressas,
especificando-se  a  natureza  e  as  circunstâncias  da
infração.
§ 2º Sempre que possível,  à verificação da infração
seguir-se-á  a  lavratura do auto,  certificando-se,  em
caso contrário, dos motivos do retardamento.
 
Deveras, ao compulsar o dispositivo legal correlato,

infere-se  que  a  espécie  procedimental  em  epígrafe  desmerece  o  imposto  na
processualística quanto a peça de ingresso, sendo suficiente o auto de infração, onde
se  “poderão  ser  usadas  fórmulas  impressas,  especificando-se  a  natureza  e  as
circunstâncias da infração”, consoante esclarecido no art. 194, §1º.

Rejeito também esta preambular.

No  mérito, o cerne da controvérsia está em aferir o
acerto do magistrado, em aplicar a pena de multa 10 (dez) salários de referência,
imputando a  Domus Hall Entretenimento Ltda, prática de infração administrativa
consubstanciada na venda/consumo de bebida alcoólica à adolescente,  Letícia Brito
dos Santos, em desobediência ao contido no Estatuto da Criança e Adolescente e à
Portaria Conjunta nº 01/2015 editada pelos Juízes de Direito da Infância e Juventude e
Promotores de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, atuantes nas Comarcas
de João Pessoa, Cabedelo e Lucena.
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Adianto que a resposta é positiva.

Em primeiro lugar, constatada a venda/consumo de
bebida  alcoólica  a  menor,  conduta  censurada  pelo  art.  81,  da  Lei  nº  8.069/1990  -
Estatuto da Criança e do Adolescente, e após a emissão do referido auto de infração,
fl. 02, deu-se início ao procedimento previsto nos arts. 194 a 197, e foi oportunizado
ao autuado, o amplo exercício do direito de defesa,  fls.  13/27,  a fim de que fosse
desconstituída a presunção de legitimidade do ato administrativo em questão, sem
sucesso.

Destaco,  por  necessário,  que  a  conduta  imputada
como ilícita à casa de show abrange venda ou consumo, nos moldes da legislação
acima  apontada,  como  também  da  Portaria  Regional  Conjunta  nº  01/2015,  cuja
redação do art. 2º, preconiza:

Art. 2º. Advertir o responsável pelo estabelecimento
e pelo evento que é proibida a venda e o consumo de
bebidas alcoólicas, drogas cigarros ou similares por
criança e adolescente em sua dependência.

Destarte,  a  petição  inicial  não  é  condição  absoluta
para o manejo e prosseguimento do trâmite processual, haja vista a disponibilidade
legislativa prevista no art. 194, para que o respectivo auto de infração lastrei o feito
em epígrafe.

De  bom  alvitre,  precedentes  jurisprudenciais  cuja
demanda teve como ato inaugural o auto infracional quando da venda de bebidas
alcoólicas: 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
A  MENORES  -  AUTO  DE  INFRAÇÃO  -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ART. 81, II, C/C
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ART.  249,  DA LEI  N.  8.069/90  -  REGULARIDADE
DO PROCEDIMENTO -  INTEMPESTIVIDADE DA
DEFESA  -  MULTA  -  MAJORAÇÃO  -
REINCIDÊNCIA  -  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA  
1.  Ocorrida  a  intimação  do  autuado  por  oficial  de
justiça,  a  partir  da  realização  do  ato  tem  início  a
contagem do prazo de dez dias para a apresentação
da defesa, à luz da disposição inserta no caput do art.
195,  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  
2. A responsabilização do autuado não resta afastada
pela produção de prova, consistente em depoimento
pessoal dos menores elencados no auto de infração,
eis que a aparente maioridade dos adolescentes não
tem  o  condão  de  afastar  a  caracterização  da
inobservância do regramento inserido no art. 81, II,
do  Estatuto  Protetivo.  
3. Com fulcro no primado da proporcionalidade, há
de  ser  majorada  a  multa  ao  equivalente  a  cinco
salários mínimos,  mormente em se considerando a
inequívoca  reincidência  do  autuado  quanto  à
inobservância  das  normas  protetivas.  
4.  Na esteira da disposição contida no art.  214,  do
Estatuto da Criança e do Adolescente, os valores das
multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo
município.  
5.  Primeiro  recurso  provido.  Segundo  recurso  não
provido.  (TJMG  -  Apelação  Cível  1.0342.13.014072-
2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  10/02/2015,  publicação  da
súmula em 24/02/2015).
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E, 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -  PROCEDIMENTO
PARA  A  IMPOSIÇÃO  DE  PENALIDADE
ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -
VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES -
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO - NEGATIVA
EVASIVA - PENALIDADE - APLICAÇÃO DO ART.
249  DO  ECA  -  VALOR  FIXADO  NO  MÍNIMO
LEGAL  -  PARCELAMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
ÓBICE  LEGAL  -  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO  -  RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.  1.
Configura  infração  administrativa  a  venda  de
bebidas  alcoólicas  à  criança  ou  ao  adolescente,
consoante o art. 81, II, do ECA e Portaria nº 04/2013,
do Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de
Conselheiro  Lafaiete.  2.  A  negativa  de
responsabilidade  do  autuado,  de  forma  evasiva  e
sem  lastro  probatório,  não  possui  o  condão  de
infirmar  o  conteúdo  do  Auto  de  Infração  e  da
Comunicação  elaborada  pelos  Comissários  da
Infância e Juventude, mormente quando não aponta
quem seria responsável pela realização do evento. 3.
Tendo sido fixada no patamar mínimo previsto no
art.  249, do ECA, descabida a pretensa redução da
penalidade. 4. Ausente óbice legal, deve ser deferido
o  parcelamento  da  multa  imposta,  de  forma  a
viabilizar o cumprimento da imposição.  5.  Recurso
provido  em  parte.  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0183.14.016785-3/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo
Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
07/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017). 
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Prosseguindo, não há que se falar em  nulidade do
auto de infração, pelo fato de a pessoa notificada, in casu, Isaac Ferreira de Lima, não
compor  o  quadro  funcionário  ou  societário  do  estabelecimento,  bem  como  pela
lavratura por autoridade incompetente, atribuindo a responsabilidade ao Conselho
Tutelar, à luz dos arts. 138 e 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao confrontar as ilações ventiladas pela recorrente e
o  auto  de  infração  colacionado  à  fl.  02,  infere-se  que  João  Batista  P.  Souza,  na
condição de Comissionário, carteira nº 031, atendeu ao dispositivo legal previsto no
art. 194, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo o cuidado de nomear,
inclusive, duas testemunhas, tendo atribuição para lavratura consecutiva.

No mesmo caminhar, o auto de infração foi entregue
a  Isaac Ferreira de Lima  – CPF 008.905.934-42, ficando o mesmo ciente,  para,  no
prazo de dez dias,  apresentar defesa,  prescindindo a legislação de ser o dono ou
sócio do recinto, pois, no que tange à venda de bebida alcoólica a adolescente, são
responsáveis  solidariamente  o  proprietário,  o  gerente,  os  empregados,  os
funcionários, a qualquer título, ainda que individuais. Então, no mínimo, a  Domus
Hall  Entretenimento  Ltda agiu  com  negligência  ao  permitir  no  seu  interior,  o
consumo de bebida alcoólica por adolescente.

Ademais,  de  acordo  com  o  art.  195,  I,  o  auto  foi
lavrado na presença do requerido, quedando-se este inerte na sua defesa, a fim de
apontar, à época, a ausência de responsabilidade ou vínculo com a casa de show. 

Também não prospera a alegação de incompetência
do comissionário que lavrou o auto, vinculado “a 2ª Vara da Infância e Juventude de
João Pessoa”, quando o empreendimento localiza-se no Município de Cabedelo.

Isso porque, a Portaria Regional Conjunta nº 01/2015,
norma  autorizadora  para  lavratura  do  mencionado  auto  infracional,  engloba  os
Juízes de Direito da Infância e da Juventude e os Promotores de Justiça de Defesa
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da  Criança  e  Adolescente  das  Comarcas  de  João  Pessoa,  Cabedelo  e  Lucena,
permitira que os  Agentes de Proteção  (Comissionários da Infância e Juventude)
vinculados as respectivas Varas, quando “estiverem designados previamente para a
fiscalização”,  ou  em  regime  de  plantão,  adotem as  providências  cabíveis.  Então,
independentemente da localização da Domus Hall Entretenimento Ltda, para efeito
de fiscalização administrativa às normas protetivas da infância e adolescente, seja em
virtude da autorização de portaria conjunta, com nomeação do comissionário para
trabalhar no dia 10 de junho de 2016 – sexta-feira-, ou pelo regime de plantão, não há
que se falar em nulidade do auto de infração, por incompetência.

Entrementes, também não prospera o inconformismo
concernente à culpa exclusiva de terceiro, por se encontrar a adolescente, no evento
realizado no dia 10 de junho de 2016, na companhia de seu genitor.

Isso  porque,  quando  da  fiscalização  realizada  pelo
comissionário,  fl.  02,  dentro do citado estabelecimento, constatou-se que a menor,
acima identificada, estava consumindo bebida alcoólica, tipo cerveja, em desacordo
com a legislação regente.

Desse modo,  Domus Hall Entretenimento Ltda, ora
apelante  praticou  conduta  tipificada  como  infração  administrativa,  não  havendo
outro caminho senão a lavratura do auto de infração de fl. 02, com a culminação na
aplicação da multa pelo Magistrado, de forma acertada. 

Por fim, não prospera a pretensão da recorrente em
reduzir a multa para valor “não superior a 01 (um) salário de referência”, haja vista a
ausência de razoabilidade e proporcionalidade na condenação, a um, porque, ao fixar
em dez salários, atentou-se para o poder econômico do empreendimento infrator;  a
dois, porquanto o pleito não tem respaldo legal, uma vez que o art. 258, do predito
Estatuto, estabelece a multa “de três a vinte salários de referência”, inviabilizando a
imposição em apenas um salário.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
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MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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