
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007127-73.2014.815.0000.
Relator      : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Agravante : Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos.
Advogado : José Augusto Nobre Filho.
Agravado : Município de Campina Grande.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ANULATÓRIA.  MULTA ADMINISTRATIVA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO.
INDEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.
PROCON.  LEGITIMIDADE  PARA
APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PREVISÃO
LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO
ATO  ADMNISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
TUTELA  ANTECIPADA.  DECISÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

-  Verificado  que  a  decisão  punitiva,  tomada  em
sede  de  procedimento  administrativo,  foi
devidamente fundamentada e com observância da
ampla defesa e do contraditório, ausente o  fumus
boni iuris.

-  Os atos administrativos gozam da presunção de
legitimidade e veracidade, sendo defeso ao Poder
Judiciário  proceder  a  sua  revisão,  salvo  quando
haja flagrante e manifesta ilegalidade.

-  O  valor  da  penalidade  aplicada  pelo  órgão  de
defesa  do  consumidor é  incapaz  de  ensejar
qualquer  prejuízo a  uma empresa  com o poderio
econômico da  agravante,  razão  pelo  qual  não  se
configura o periculum in mora.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
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sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  liminar,
interposto  pela  Crefisa  S/A –  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos
contra  decisão  do MM. Juiz  de  Direito  da 1ª  Vara da Fazenda Pública  da
Comarca  de  Campina Grande que,  nos  autos  da  Ação Anulatória de Ato
Administrativo  com  Pedido  de  Antecipação  de  Tutela ajuizada  pela
agravante  em  face  do  Município  de  Campina  Grande,  indeferiu  a
antecipação  da  tutela  para  que  fosse  suspensa  a  exigibilidade  de  multa
administrativa e a inscrição da autora em dívida ativa.

Em  suas  razões,  sustenta  o  desacerto  do  referido decisum,
alegando que a multa aplicada pelo PROCON encontra-se eivada de vícios e é
desprovida de embasamento jurídico.

Alega  que  a  Srª  Maria  do  Socorro  Andrade  Lima  fez
reclamação  ao  recorrido,  alegando  supostos  descontos  indevidos  pela
agravante  em  sua  conta-corrente  e  que,  após  instaurado  processo
administrativo, o requerido lhe aplicou multa no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil  reais),  inobstante  tenha  restado  comprovada  a  licitude  da  conduta  da
empresa.

Requer  a  concessão  da  tutela  antecipada  postulada  em sede
recursal,  a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo
PROCON municipal.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 165/167).

Devidamente  intimada,  a  parte  agravada  não  ofertou
contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de fls. 178. Da mesma
forma, o juízo a quo não apresentou informações (fls. 178).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada (fls. 181/184).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo,
na qual a il. magistrada a quo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela meritória, consistente na suspensão da multa imposta à agravante pelo
PROCON do Município de Campina Grande.

O cerne da questão posta em discussão consiste em verificar a
existência  dos  requisitos  autorizadores  para  o  deferimento  da  medida  de
urgência no caso tratado na mencionada ação anulatória.
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Como se  sabe,  para  que  o  pedido seja  deferido em sede  de
tutela antecipada, necessária a presença conjunta dos dois requisitos do artigo
273 do Código Processual Civil, quais sejam, a relevância da fundamentação e
a possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação.  

Humberto Theodoro Júnior preleciona que:

“os requisitos para obtenção do efeito  suspensivo no
despacho  do  agravo  serão  os  mesmos  que,
anteriormente a jurisprudência havia estipulado para
concessão  de  segurança  contra  decisão  judicial.  O
fumus boni iuris e o periculum in mora.” (In. Curso de
Direito Processual Civil. vol. I, ed. Forense: São Paulo,
2008.)

Nessa  toada,  compulsando  o  caderno  processual,  é  possível
verificar  que  a  multa,  cuja  exigibilidade  não  foi  suspensa  no  decisum
objurgado, possui previsão expressa no art. 18, inciso I, do Decreto Federal n.º
2.181/97, que dispôs sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor,  bem  como  no  artigo  56,  inciso  I  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor (Lei n.º 8.078/90), in verbis:

"Art.  56.  As  infrações  das  normas  de  defesa  do
consumidor  ficam  sujeitas,  conforme  o  caso,  às
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
de natureza civil,  penal e das definidas em normas
específicas:
I - multa;”

"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
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:
I - multa;”

No  caso  em  epígrafe, a  imposição  da  multa  decorreu  de
processo  administrativo  instaurado  contra  a  agravante,  em  decorrência  de
Reclamação apresentada  pela  Srª  Maria do Socorro Andrade Lima,  que
alegou descontos indevidos em sua conta-corrente.

Ao que se verifica dos documentos encartados aos autos pela
agravante,  às  fls.  52/149,  o  processo  administrativo  instaurado  perante  o
PROCON municipal teve regular tramitação, atendendo aos ditames da ampla
defesa e do contraditório,  com a devida participação da requerida no feito.
Após a constatação da abusividade na conduta da empresa, foi-lhe impingida a
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sanção,  com exposição dos motivos  fáticos  e  jurídicos que ensejaram essa
determinação.

Nesse cenário, considerando a ausência de máculas no trâmite
do  procedimento  administrativo,  além  do  fato  de  que  o  órgão  municipal,
destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possui legitimidade
para apurar e punir infrações à legislação consumerista, inexistem dúvidas que
acerca da legalidade na aplicação da penalidade. Ausente, portanto, o requisito
do fumus boni juris.

Por  oportuno,  cumpre  observar  que  os  atos  administrativos
gozam da presunção de legitimidade e veracidade e, por esta razão, somente
nas hipóteses  de flagrante  e  manifesta  ilegalidade  do ato,  caberá  ao Poder
Judiciário analisar o mérito das decisões administrativas, o que não ocorre no
caso em tela, na medida em que ausente qualquer nulidade aparente, como já
ressaltado.

Sobre  a  atuação  dos  órgãos  administrativos  de  defesa  doo
consumidor,  trago à  baila  os  ensinamentos  da doutrinadora  Cláudia Lima
Marques:

"A atuação de controle  do sistema administrativo no
Brasil,  em  especial  dos  Procons  e  do  DPDC  é  de
louvar-se,  ainda  mais  agora  que  tenta  a  sua
reorganização  em forma de  agência.  Se  as  agências
não provarem seu  valor  na  proteção  do consumidor,
multiplica-se  o  trabalho do Judiciário  com pequenas
questões,  as  quais  uma  aplicação  administrativa  de
todas  as  leis  em  vigor  no  Brasil,  e  não  só  as  que
privilegiam  fornecedores  e  o  mercado  específico
regulado  pela  agência,  evitaria."  (in  Contratos  no
código de defesa do consumidor. 4º ed. São Paulo: RT,
2002, pág. 950.) (...). 

Em  casos  semelhantes,  assim  decidiu  este  eg.  Tribunal  de
Justiça: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE  MULTA ADMINISTRATIVA.  APLICAÇÃO  PELO
PROCON ESTADUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
ADIMPLEMENTO  COM  IMPOSSIBILIDADE  DE
INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO  RESTRITIVO  DE
CRÉDITO.  INDEFERIMENTO.  PRESUNÇÃO  DE
LEGALIDADE  E  LEGITIMIDADE  DA APLICAÇÃO
DA  MULTA.  AUSÊNCIA  DE  DANO  IRREPARÁVEL
OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.  MANUTENÇÃO DA
DECISÃO  SINGULAR.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO. 
Inexiste  qualquer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação apto a autorizar a reforma da
decisão interlocutória singular, uma vez que o poderio
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econômico  da  instituição  agravante  é  patente,  não
causando  qualquer  prejuízo  o  custeio  imediato  da
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que evitaria o
desencadeamento  da  inscrição  na  dívida  ativa  e  do
cadastro  de  mau  pagadores.”  (TJPB;  AI
200.2012.127154-4/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Marcos Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 12/09/2013; Pág. 8)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE  DÉBITO  FISCAL.  MULTA  APLICADA  PELO
PROCON.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
INEXISTÊNCIA  DA  FUMAÇA  DO  BOM  DIREITO.
AUSENCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA  DAS
ALEGAÇÕES  DA  AGRAVANTE.  DESPROVIMENTO
DO AGRAVO. 
Da leitura das peças e documentos acostados, não se
vislumbra a  presença dos  requisitos  indispensáveis  à
concessão  da  tutela  antecipada.  Isso  porque  os
argumentos lançados pela recorrente não são bastantes
e  suficientes  a  motivar  a  suspensão da  cobrança  da
multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção
aos  consumidores. O  agravante  não  comprovou
nenhuma  das  suas  alegações.  Ora,  não  trouxe  ao
caderno processual sequer o procedimento instaurado
no  âmbito  do  procon,  de  modo  a  verificar  possível
irregularidade  naquele  ato.”  (TJPB;  AI
001.2010.001035-2/001;  Rel.  Des.  Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 22/07/2010)(grifos nossos)

“PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.
APLICAÇÃO  DE  MULTA  PELO  PROCON/CG.
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  NÃO
OBSERVÂNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.
INDEFERIMENTO. 
Exame  restrito  no  tocante  ao  preenchimento  dos
requisitos  autorizadores  da  medida  de  urgência.
Ausência  dos  pressupostos  legais.  Decisão
interlocutória mantida. Desprovimento do agravo. Não
estando presentes  os  requisitos  para  a  concessão  da
tutela  antecipada,  há  de  se  manter  a  decisão  do
magistrado  a  quo  que  denegou  o  pleito  liminar.”
(TJPB; AI 001.2009.018543-8/001; Rel. Des. Genésio
Gomes Pereira Filho; DJPB 09/04/2010) (grifei)

Quanto ao  periculum in mora, não vislumbro, ao menos neste
momento,  a  presença de dano irreparável,  pois uma multa  no valor  de R$
8.000,00 (oito mil reais) seria incapaz de causar qualquer abalo, mesmo que
mínimo, a uma empresa do porte da agravante.
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À vista de tais  considerações, em sede de cognição sumária,
não vislumbro qualquer vício capaz de macular o procedimento em apreço,
que culminou com a aplicação da multa administrativa, motivo pelo qual há de
se manter a decisão objeto de insurreição. 

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao  agravo  de
instrumento. 

É COMO VOTO.

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

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.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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