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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
 
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL   Nº  0032804-
58.2011.815.2001
ORIGEM                          : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR      :  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 APELANTE            : Valberto Alves de Azevedo Filho e outro
ADVOGADOS  : Valberto Alves de Azevedo Filho
02 APELANTE            : Estado da Paraíba
PROCURADOR  : Venâncio V. Medeiros Filho
APELADOS  : Os mesmos
REMETENTE                  : Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR  – 2ª
Apelação  cível  e  Remessa  Oficial  –  Ação
ordinária com pedido de tutela antecipada –
Revenda  de  combustíveis  a  preço  à  vista
diferenciado  de  cartão  de  crédito  –  Prática
abusiva  reconhecida  pelo  Superior  Tribunal
de  Justiça  –  Abuso  do  poder  econômico  –
Provimento.

− O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
pronunciou no sentido de que inexiste razões
plausíveis para a existência de diferenciação
de preços para o pagamento em pecúnia e de
cartão  de  crédito  (não  parcelado),
constituindo,  inclusive,  prática  de  consumo
abusiva,  nos termos do arts.  39, inciso X, e
51, inciso X, ambos do Código de Defesa do
Consumidor.

PROCESSUAL CIVIL  – 1ª Apelação cível e
Remessa Oficial – Ação ordinária com pedido
de  tutela  antecipada  –  Pedido  julgado
procedente  –  Condenação ao promovido  ao

1



                                                      Remessa Necessária e  Apelação Cível nº0032804-58.2011.815.2001

pagamento  de  honorários  advocatícios  –
Advogados  –  Irresignação  –  Pleito  de
majoração – Reforma da sentença – Inversão
do  ônus  de  sucumbência  –  Recurso
prejudicado.

-  Torna-se prejudicada a apelação interposta
pelos advogados da parte autora pleiteando a
majoração  dos  honorários  advocatícios,
quando ocorreu a reforma da r. sentença, com
a inversão do ônus de sucumbência.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento à 2ª apelação
cível e a remessa necessária e declarar prejudicada a 1ª apelação, nos termos
do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 70.

R E L A T Ó R I O

POSTO  CAJUEIRO  COMÉRCIO  E
DERIVADOS  DE  PETRÓLEO  LTDA  ajuizou  Ação  ordinária  com  pedido  de
tutela antecipada em face do ESTADO DA PARAÍBA, requerendo que a parte
promovida se abstenha de aplicar qualquer sanção administrativa em desfavor
da parte promovente em razão da diferenciação de preços de produtos vendidos
mediante pagamento à vista e através de cartão de crédito.

Tutela antecipada deferida às fls. 22/24, para
autorizar  ao  autor  a  vender  combustível  com desconto,  quando  à  vista,  e  a
vender por preço de mercado, quando a venda se efetivar por meio de cartão de
crédito,  sem punição por  parte  do  promovido,  até  o  julgamento  definitivo  do
presente processo.

Devidamente  citado,  o  Estado  da  Paraíba
apresentou contestação às fls. 27/35.

 
Em  sentença  exarada  às  fls.  37/40,  o  MM.

Juiz “  a quo”  acolheu o pedido autoral,  mantendo subsistentes os efeitos da
tutela  concedida,  para  determinar  a  parte  ré,  Estado  da  Paraíba,  que  se
abstenha  de  aplicar  qualquer  sanção  administrativa  em  desfavor  da  parte
promovente,  em  razão  da  diferenciação  de  preços  de  produtos  vendidos
mediante pagamento à vista e através de cartão de crédito. Condenou, ainda, o
promovido  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em R$
1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC. Custas pagas.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
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Irresignados,  os  autores  da  parte  autora
interpuseram  apelação  cível,  requerendo  a  majoração  da  condenação  em
honorários advocatícios (fls. 41/43).

O  Estado  da  Paraíba,  também,  interpôs
recurso apelatório, aduzindo que a venda de combustíveis com pagamento pelo
consumidor em moeda corrente (dinheiro) e aquela produzida através de cartão
de crédito com preços diferentes, não pode ser tolerada porque fere e agride as
regras do art. 39 do CDC. Dessa forma, requereu a reforma da r. sentença com
a inversão do ônus de sucumbência.

Devidamente  intimados,  os  apelados  não
apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 55v.

Instada  a  opinar,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça  lançou  parecer,  opinando  pelo  desprovimento  do  segundo  apelo  Em
relação à primeira apelação não houve manifestação de mérito, por considerar
ausente interesse público (fls. 60/62).

É o relatório.

VOTO

Para uma melhor elucidação e compreensão
da  matéria,  será  analisada,  primeiramente,  a  apelação  cível  interposta  pelo
Estado da Paraíba.

2ª Apelação Cível – Estado da Paraíba

O  Estado  da  Paraíba,  ora  apelante,  arguiu
que a venda de combustíveis com preços diferenciados para pagamento pelo
consumidor em moeda corrente (dinheiro) e aquela produzida através de cartão
de crédito não pode ser tolerada porque fere e agride a regra do art. 39 do CDC.

Dessa forma, o cerne da questão cinge-se em
saber se é possível revender combustíveis com preço à vista diferenciado do
praticado com cartão de crédito.

Sobre  a  matéria,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça já se pronunciou no sentido de que inexiste razões plausíveis para a
existência de diferenciação de preços para o pagamento em pecúnia e de cartão
de crédito (não parcelado), constituindo, inclusive, prática de consumo abusiva,
nos termos do arts. 39, inciso X, e 51, inciso X, ambos do Código de Defesa do
Consumidor. Veja-se:
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RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
-  COBRANÇA  DE  PREÇOS  DIFERENCIADOS  PRA
VENDA DE COMBUSTÍVEL EM DINHEIRO, CHEQUE E
CARTÃO  DE  CRÉDITO  -  PRÁTICA  DE  CONSUMO
ABUSIVA  -  VERIFICAÇÃO  -  RECURSO  ESPECIAL
PROVIDO.
I - Não se deve olvidar que o pagamento por meio de cartão
de crédito garante ao estabelecimento comercial o efetivo
adimplemento,  já  que,  como  visto,  a  administradora  do
cartão  se  responsabiliza  integralmente  pela  compra  do
consumidor,  assumindo  o  risco  de  crédito,  bem como  de
eventual fraude;
II  -  O consumidor,  ao efetuar o  pagamento por  meio  de
cartão de crédito (que só se dará a partir da  autorização da
emissora), exonera-se, de imediato, de qualquer obrigação
ou  vinculação  perante  o  fornecedor,  que  deverá  conferir
àquele  plena  quitação.  Está-se,  portanto,  diante  de  uma
forma  de  pagamento  à  vista  e,  ainda,  pro  soluto"  (que
enseja a imediata extinção da obrigação);
III - O custo pela disponibilização de pagamento por meio
do  cartão  de  crédito  é  inerente  à  própria  atividade
econômica  desenvolvida  pelo  empresário,  destinada  à
obtenção de lucro, em nada referindo-se ao preço de venda
do produto final.  Imputar  mais  este  custo  ao consumidor
equivaleria a atribuir a este a divisão de gastos advindos do
próprio risco do negócio (de responsabilidade exclusiva do
empresário), o que, além de refugir da razoabilidade, destoa
dos ditames legais, em especial do sistema protecionista do
consumidor;
IV - O consumidor, pela utilização do cartão de crédito, já
paga à administradora e emissora do cartão de crédito taxa
por este serviço (taxa de administração). Atribuir-lhe ainda
o custo  pela  disponibilização  de  pagamento  por  meio  de
cartão  de  crédito,  responsabilidade  exclusiva  do
empresário, importa em onerá-lo duplamente (in bis idem)
e, por isso, em prática de consumo que se revela abusiva;
V - Recurso Especial provido.
(REsp  1133410/RS,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  16/03/2010,  DJe
07/04/2010)

Em hipótese semelhante ao dos autos, assim
já decidiu este Egrégio Tribunal:

CONSUMIDOR. POSTOS DE COMBUSTIVEIS. VENDAS À
VISTA  E  COM  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  PREÇOS
DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A MODALIDADE
DE  PAGAMENTO.CONDUTA  VEDADA  PELO  CDC.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELACAO
CIVEL.  MANUTENCAO  DO  DECISUM  A  QUO.
SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO
MERECE  REFORMAS.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  APLICABILIDADE  DO  ART.  557,
DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREÇO
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DIFERENCIADO.  VENDA.  COMBUSTÍVEL.  Cinge-se  a
questão  em saber  se  a  cobrança  de  preços  diferenciados
pela mesma mercadoria combustível para o pagamento em
espécie  e  para  aquele  efetuado  por  cartão  de  crédito
constitui  prática  consumerista  reputada  abusiva.  Para  o
Min.  Relator,  a análise da matéria recai,  especificamente,
sobre a relação jurídica que se estabelece entre  o cliente
consumidor  e  o  estabelecimento  comercial  fornecedor.
Nessa relação, constata-se que o estabelecimento comercial,
ao  disponibilizar  a  consumidores  o  pagamento  mediante
cartão de crédito,  cada vez mais utilizado,  agrega ao seu
negócio  um  diferencial,  um  valor  que  tem  o  condão  de
aumentar o fluxo de clientes e, por consequência, majorar
seus lucros. 0 pagamento por cartão de crédito garante ao
estabelecimento comercial o efetivo adimplemento, já que a
administradora do cartão responsabiliza-se pela compra do
consumidor,  assumindo  o  risco  de  crédito  e  de  eventual
fraude.  Nesse  ponto,  com essa  modalidade  de  pagamento
que só se dará a partir da autorização da emisso 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00120090152677002  -
Órgão  (2  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  Maria  de  Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti - j. em 10-12-2010 

E:

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
ANULAÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  DA  DÍVIDA  ATIVA  DO
MUNICÍPIO  -  MULTA  IMPOSTA  PELO  PROCON  POR
VENDA  DE  COMBUSTÍVEL  A  VISTA  COM  VALOR
DIFERENCIADO  DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -
AUTUAÇÃO  DEVIDAMENTE  JUSTIFICADA-
IMPROCEDÊNCIA-  IRRESIGNAÇÃO-LIVRE
CONCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE LEI QUE PROÍBA
A  DIFERENCIAÇÃO  DE  PREÇOS  -ARGUMENTAÇÃO
ESCASSA  -  PORTARIA  118  DO  MINISTÉRIO  DA
FAZENDA  -  ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO  -
DESPROVIMENTO.  -  Abusiva  a  cobrança  de  preço
diferenciado para  pagamento  em dinheiro,  com cheque  a
vista  e  cartão  de  crédito.  Tais  modalidades  constituem
pagamento  à  vista,  devendo ter  preço  único.  -  A  compra
efetuada através de cartão de crédito é considerada a vista,
pois o cartão é uma substituição da moeda. 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00120050336344001  -
Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator Saulo Henriques de Sá e
Benevides - j. em 21-06-2007 

No mesmo sentido, vem decidindo os nossos
Tribunais Pátrios. Observe-se:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO -
CÂMARA  DE  DIRIGENTES  LOJISTAS  DE  BELO
HORIZONTE  -  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -  PREÇOS
DIFERENCIADOS  DE  ACORDO  COM  A  FORMA  DE
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PAGAMENTO  (CARTÃO  DE  CRÉDITO,  CHEQUE  OU
DINHEIRO)  -  PRÁTICA  DE  CONSUMO  ABUSIVA  -
COGÊNCIA DOS ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -  SEGURANÇA
DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de
Segurança  consubstancia  remédio  de  natureza
constitucional destinado a proteger direito líquido e certo
contra  ato  ilegal  ou  abusivo  de  poder  emanado  de
autoridade pública. Se o conjunto probatório dos autos não
evidencia, de plano, a ocorrência desses fatos, a denegação
da ordem se impõe. 2. A cobrança de preços diferenciados
por  uma mesma mercadoria  para  o  pagamento  à  vista,
mediante dinheiro ou cheque, e para aquele efetuado por
meio de cartão de crédito,  constitui  prática abusiva,  em
evidente vulneração aos artigos 39, V, e 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor.
(TJ-MG   ,  Relator:  Elias  Camilo,  Data  de  Julgamento:
12/09/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL)

E:

AÇÃO  DECLARATÓRIA.  POSTO  DE  COMBUSTÍVEL.
COBRANÇA  DE  PREÇOS  DIFERENCIADOS  PARA
PAGAMENTO  EM  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. I. A Portaria nº 118 do Ministério da
Fazenda é clara ao dizer que não pode haver diferença de
preços entre transações efetuadas com o uso de cartão de
crédito  e  as  que  são  em cheque  ou  em dinheiro.  II  -  É
descabida e abusiva a pretensão de cobrança em valores
diversos para pagamento em dinheiro, cheque ou cartão de
crédito. Apelação desprovida.
(TJ-PR  -  AC:  3621456  PR  0362145-6,  Relator:  Rosene
Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 21/11/2006,
5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7264)

Ressalte-se, ainda, que apesar de não existir
lei específica regulamentando a matéria, o Ministério da Fazenda, expediu, em
11 de março de 1994, a Portaria nº 118, a qual é clara ao asseverar que não
pode haver diferenciação de preços entre transações efetuadas com o uso de
cartão de crédito e as que são em cheque e em dinheiro. Veja-se:

Art. 1. Dispensar a obrigatoriedade da expressão de valores
em cruzeiro real nas faturas , duplicatas e carnês  emitidos
por estabelecimentos industriais, comerciais de prestação de
serviços, representativos de suas vendas a prazo, inclusive
para  serem  liquidados  com  prazo  inferior  a  trinta  dias,
observado o seguinte:
(...)  Parágrafo  único.  O  disposto  neste  artigo  aplica-se
também às faturas emitidas por empresas administradoras
de cartão de crédito, caso em que:
I — não poderá haver diferença de preços entre transações
efetuadas com o uso do cartão de crédito e as que são em
cheque ou dinheiro.
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É  que,  quando  se  efetua  o  pagamento  da
compra realizado através de cartão de crédito, tem-se também uma compra a
vista,  posto que ali  termina a relação entre  o consumidor  e o lojista.  Assim,
torna-se irrelevante o fato de o valor ser recebido posteriormente. 

Ademais,  certo é que os custos decorrentes
da disponibilização  de  pagamento  através  de cartão  de  crédito  é  inerente  a
atividade desenvolvida pelos lojistas, e por estes devem ser suportados, caso
contrário, estaria repartindo os riscos da atividade com o consumidor.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões  fáticas  do  caso  vertente,  DÁ-SE PROVIMENTO  à  2ª  apelação  e  ao
reexame necessário,  reformando  a  r.  sentença,  com a inversão  do  ônus  de
sucumbência. 

Em razão da reforma da r. sentença, com a
inversão do ônus sucumbencial, torna-se prejudicada a 1ª apelação em que se
pleiteava a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo.
Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
02 de dezembro de 2014

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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