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APELAÇÃO. AÇÃO  ANULATÓRIA.  MULTA
APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO
CONFIGURADA.  LEGALIDADE  DO  ATO.
FUNDAMENTAÇÃO.  FATOS  ENFRENTADOS  NA
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE FORMA CONCISA.
QUANTUM APLICADO.  ARBITRAMENTO  DENTRO
DOS  LIMITES  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

Não há nulidade,  por ausência de fundamentação,  na
decisão administrativa que de forma concisa indica as
razões  de  fato  e  de  direito  em  que  respalda  a  sua
conclusão. 

Como  a  pena  de  multa  foi  arbitrada  dentro  dos
parâmetros  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,
impõe-se sua manutenção.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Eletro  Shopping
Casa  Amarela  Ltda. contra  sentença  prolatada pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande  nos  autos  da  Ação
Anulatória ajuizada em face do Município de Campina Grande.

O magistrado a quo, fls. 149/13, julgou improcedentes os
pedidos  iniciais  por  entender  que  o  procedimento  administrativo  que
apurou a responsabilidade do promovente, bem como a multa cominada,
revestiram-se de plena legalidade e proporcionalidade.

Em suas razões, fls. 160/178, a empresa apelante alega
que  a  decisão  administrativa  é  nula,  por  ausência  de  fundamentação  e
inexistência de prova material da infração.

Sustenta que a multa imposta no patamar de R$ 6.000,00
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna  pela  anulação  da  penalidade  ou  para  que  seja
reduzida a extensão da multa imposta.

Contrarrazões às fls. 203/209.

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
apelo, sem manifestar-se quanto ao mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora
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As controvérsias a serem enfrentadas por este Juízo  ad
quem versam  sobre  a  possível  nulidade  da  decisão  prolatada  na  esfera
administrativa e a extensão da multa imposta em desfavor da apelante.

Narra  a  impetrante,  ora  recorrente,  que  a  decisão
administrativa  prolatada  pelo  PROCON  de  Campina  Grande  em  seu
desfavor  é  nula,  por  violar  o  devido  processo  legal  ante  a  ausência  de
fundamentação. 

Afirma também que a sanção imposta no montante de
R$ 6.000,00 é excessiva.

O  Órgão  judicial  de  origem  julgou  improcedentes  os
pedidos  iniciais  por  entender  que  o  procedimento  administrativo  que
apurou a responsabilidade do promovente, bem como a multa cominada,
revestiram-se de plena legalidade e proporcionalidade.

O objeto do recurso consiste em analisar a legalidade ou
não da sanção administrativa imposta  e,  ainda,  do montante arbitrado a
título de multa.

Nesse contexto,  cumpre ressaltar  que,  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.  A  respeito  do  tema  Hely  Lopes  Meirelles  (In  Direito
Administrativo  Brasileiro.  28.ed.  São  Paulo:  Malheiros,  2003.  p.605)
assevera:  

O  que  o  Poder  Judiciário  não  pode  é  ir  além  do  exame  de
legalidade,  para  emitir  um  juízo  de  mérito  sobre  os  atos  da
Administração. (...) A competência do Judiciário para a revisão de
atos  administrativos  restringe-se  ao controle  da legalidade e da
legitimidade  do  ato  impugnado.  Por  legalidade  entende-se  a
conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade
entende-se  a  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
Administração  Pública  (...).  Ao  Poder  Judiciário  é  permitido
perquirir  todos  os  aspectos  de  legalidade  e  legitimidade  para
descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela
se encontra, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se
permite  ao  Judiciário  é  pronunciar-se  sobre  o  mérito
administrativo,  ou  seja,  sobre  a  conveniência,  oportunidade,
eficiência  ou  justiça  do  ato,  porque,  se  assim  agisse,  estaria
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emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial.  

Assim, a competência do Poder Judiciário para analisar
a legitimidade consiste apenas em verificar se a decisão foi prolatada dentro
dos contornos da legalidade, sem adentrar em seu mérito.

Portanto, não detém o órgão judicial aptidão para emitir
juízo  de  valor  no  tocante  às  circunstâncias  fáticas  que  deram  ensejo  à
instauração do processo administrativo e à aplicação da multa, mas somente
se tais atos foram realizados com observância das cautelas legais.

In  casu,  conforme  entendeu  o  Juízo  a  quo,  o  decisum
prolatado na esfera administrativa encontra-se devidamente fundamentado.

Isso  porque  a  autoridade  administrativa  ponderou de
forma concisa o fato desencadeador da violação da norma consumerista.

Outrossim,  a  decisão  administrativa  que  infligiu  a
sanção ao apelante contém fundamentação suficiente e está devidamente
motivada,  inclusive  quanto  aos  parâmetros  que conduziram à  conclusão
pela  razoabilidade  e  proporcionalidade  na  fixação  do  valor  da  multa
imposta.

Conforme  se  observa  às  fls.  53/57,  a  autoridade
administrativa fundamentou sua decisão no art.  57 do CDC e expôs seus
argumentos de maneira clara e concisa. Ademais,foi oportunizada a defesa
do reclamado, bem como respeitado o devido processo legal. 

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.  APLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.
DEFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INCIDÊNCIA,  POR
ANALOGIA,  DA SÚMULA N.  284/STF.  OFENSA À DECRETO
REGULAMENTAR.  CONCEITO  DE  TRATADO  OU  LEI
FEDERAL.  NÃO  ENQUADRAMENTO.  INCIDÊNCIA  (POR
ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA
ADMINISTRATIVA  PELO  PROCON.  LEGITIMIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  83/STJ.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO
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ATACADA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.  1.021,  §  4º,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  DESCABIMENTO. I -
Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte  na  sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A
jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento
da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Consoante
pacífica  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a,
da  Constituição  da  República,  deve  ser  considerado  em  seu
sentido  estrito,  não compreendendo súmulas  de  Tribunais,  bem
como atos  administrativos  normativos.  Incidência,  por analogia,
da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV - É pacífico o
entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a
sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa
do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON
detém  para  aplicar  multas  relacionadas  à  transgressão  dos
preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação
ter  sido  realizada  por  um  único  consumidor. V  - O  recurso
especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do
art.  105,  da  Constituição  da  República,  não  merece  prosperar
quando  o  acórdão  recorrido  encontra-se  em  sintonia  com  a
jurisprudência  dessa  Corte,  a  teor  da Súmula n.  83/STJ.  VI  -  O
Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir  a  decisão  recorrida.  VII  -  Em  regra,  descabe  a
imposição  da  multa,  prevista  no  art.  1.021,  §  4º,  do  Código  de
Processo  Civil  de  2015,  em  razão  do  mero  desprovimento  do
Agravo  Interno  em  votação  unânime,  sendo  necessária  a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII -
Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1664584/GO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Destaquei

REMESSA  NECESSÁRIA  COM  APELAÇÃO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PRETENSÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  DECISÃO
ADMINISTRATIVA POR  AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO  EXISTENTE.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  COM  A
REFORMA DA SENTENÇA NOS TERMOS DO APELO. 1) Não há
nulidade,  por  ausência  de  fundamentação,  na  decisão
administrativa que, mesmo de forma sucinta, indica as razões de
fato e de direito em que embasada. 2) Somente há que se acolher
assertiva de falta de fundamentação - em monta a implicar na
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invalidação  do  decisório  -  quando  dita  omissão  apresentar-se
com força a comprometer a compreensão da decisão que impôs a
punição, de forma a prejudicar o próprio exercício de defesa pelo
particular penalizado. 3) Na situação vertente, para se aferir o agir
da Secretaria de Saúde do Estado em relação a recorrida, deve ser
considerado o  conjunto:  auto  de  infração  bem como primeira  e
segunda  decisões  administrativas,  proferidas  em  instâncias
diversas - Núcleo Especial de Vigilância Sanitária da Secretaria de
Saúde e Gerente de Vigilância em Saúde da referida Secretaria. 4)
In casu -, a autoridade sanitária competente, ao autuar a recorrida,
considerou  que  foram  praticadas  três  infrações,  quais  sejam:  o
descarte de material de modo indevido; a construção e instalação
estabelecimento  sem  registro,  licença  ou  autorização  do  órgão
competente  e  o  funcionamento  sem  licença  sanitária.  Após,  a
autoridade  de  primeira  instância  levou  em  consideração  a
existência de duas agravantes,  previstas  respectivamente no art.
51, IV e V, da Lei nº 6.066/99: ter a infração consequências danosas
à saúde e deixar o infrator,  tendo conhecimento de ato lesivo à
saúde pública de tomar as providências de sua alçada tendentes a
evitá-lo ou minorar o dano-. Isso porque, verificou que a recorrida,
tendo  praticado  infração  danosa  à  saúde  pública,  permaneceu
descartando indevidamente material biológico, colocando em risco
a integridade física e emocional dos pacientes atendidos. Assim,
caracterizadas  duas  circunstâncias  agravantes  em  desfavor  da
recorrida, a autoridade sanitária classificou as infrações sanitárias
praticadas como gravíssimas, nos termos do art. 49, III, da Lei nº
6.066/99.  Nesse aspecto,  ao aplicar -  além da interdição (que foi
suavizada  na  decisão  de  segunda  instância)  -  a  multa,
considerando a capitulação em infrações gravíssimas, estabeleceu
o mínimo legal, em consonância com o art. 85, § 1º, III, da Lei nº
6.066/99. 5) A ausência de ilegalidade impõe a manutenção do auto
de infração e das decisões administrativas de primeira e segunda
instâncias,  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  em  desfavor  da
recorrida. Existente fundamentação fática e jurídica suficiente. 6)
Recurso  de  apelação  conhecido  e  provido,  com  a  reforma  da
sentença  impugnada  e  a  denegação  da  segurança  pretendida.
Remessa  necessária  conhecida  com  a  reforma  do  decisum  nos
termos  do  apelo.  (Processo  nº  0023932-29.2012.8.08.0024,  3ª
Câmara  Cível  do  TJES,  Rel.  Ronaldo  Gonçalves  de  Sousa.  j.
21.07.2015, DJ 31.07.2015). Destaquei

ADMINISTRATIVO.  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA  DO  PROCON/AL  PARA  APLICAÇÃO  DE
MULTA.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  DA  DECISÃO
ADMINISTRATIVA.  INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. Apelação interposta pela Caixa
Econômica Federal contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal
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Substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, prolatada na
Ação Ordinária nº 2009.80.00.002030-5, que julgou improcedente o
pedido  de  declaração  de  nulidade  da  sanção  administrativa
imposta pelo PROCON/AL no Processo Administrativo nº 2824/06.
2. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de empresa pública,
enquadra-se  na definição de  fornecedor  constante  no art.  3º  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  estando  sujeita,  pois,  às
eventuais sanções impostas por órgãos de defesa do consumidor.
3. O argumento de que a decisão administrativa é nula por falta
de  motivação  não  procede,  eis  que  em  tal  decisão  foi
devidamente relatado o fato ocorrido, com a ausência de defesa
da Caixa, e indicada a fundamentação legal da multa. Apelação
improvida. (AC nº 484697/AL (2009.80.00.002030-5), 1ª Turma do
TRF da 5ª Região, Rel. José Maria de Oliveira Lucena. j. 21.01.2010,
unânime, DJe 11.02.2010). Destaquei

No tocante à extensão da multa, verifico que o montante
fixado  a  título  de  sanção  está  dentro  dos  limites  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, não se afigurando excessivo. 

Ressalto  que  condutas  praticadas  no  mercado  de
consumo atingem diretamente o interesse de consumidores, encontrando-se
legitimado o Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em
lei, no regular exercício do poder de polícia.

Fixadas tais premissas, entendo que agiu com acerto o
Juízo  de  primeiro  grau,  haja  vista  que  se  mostra  não  excessiva  a  multa
fixada em sede administrativa, porquanto a apelante não se desincumbiu do
ônus de demonstrar que a lesão narrada na esfera administrativa deixou de
acontecer.

Dessa  forma,  a  manutenção  do  valor  da  penalidade
imposta é medida que se impõe, tendo em vista atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse  sentido  é  o  entendimento  deste  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA
APLICADA  PELO  PROCON  DE  CAMPINA  GRANDE.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
E  À  AMPLA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA
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ADMINISTRATIVA. 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
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.-  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 00134096520138150011,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 22-09-2015). 

Em  face  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
            R E L AT O R
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