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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REQUERIMENTO  DE  ANULAÇÃO  DA DECISÃO 
DO  PROCON  QUE  APLICOU  PENALIDADE  EM 
RAZÃO  DE  COBRANÇAS  ABUSIVAS  AO 
CONSUMIDOR.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE 
PREJUÍZO  CAUSADO  E  EXISTÊNCIA  DE 
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO 
PELA  IMPROCEDÊNCIA  DA  PRETENSÃO 
INDENIZATÓRIA  DO  CONSUMIDOR. 
INDEPENDÊNCIA  ENTRE  AS  ESFERAS 
ADMINISTRATIVA  E  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE 
VINCULAÇÃO.  MULTA DESTINADA À  PUNIÇÃO 
POR  PRÁTICA  VEDADA  PELA  NORMA 
CONSUMERISTA,  A  FIM  DE  COIBIR  A  SUA 
REITERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO. 

O  caput do  artigo  56  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor  é  expresso  no  sentido  de  que  “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.” 

“(…)  2.  A multa  consagrada  no  art.  56  do  CDC  não 
objetiva  à  reparação  do  dano  sofrido  pelo  consumidor  
(objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição
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por  prática  vedada  pela  norma de  proteção  e  defesa  do  
consumidor,  a  fim  de  coibir  a  sua  reiteração,  o  que 
caracteriza  típico  exercício  do  poder  de  polícia  
administrativa. Ausência de violação ao princípio do ne bis  
in  idem.  Precedente  da  Turma:  RMS  21.114/BA,  DJ  de  
29.06.06.  (…)”  (RMS  21518/RN,  Rel.  Ministro  CASTRO 
MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  10/10/2006,  DJ 
19/10/2006, p. 267)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado 

pela Financeira  Alfa  S/A requerendo  a  anulação  da  decisão  proferida  pelo 

PROCON de Campina Grande que condenou a impetrante à multa de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pela cobrança indevida de empréstimo consignado ao consumidor.  

Narra a autora que, inobstante ter descontado indevidamente valores 

da conta do consumidor, logo que constatou a falha operacional, procedeu com o 

estorno da quantia.  Assim, aduz a ausência de prejuízo causado e a boa fé  da 

empresa, tanto que o reclamante ingressou com processo judicial que fora julgado 

improcedente. 

Ante  o  exposto,  pugna  pela  suspensão  da  decisão  que  arbitrou  a 

penalidade, ante a sua manifesta ilegalidade. 

Sobrevindo  sentença,  às  fls.  182/185,  o  Magistrado  denegou  a 

segurança pleiteada, porquanto não constatou a ilegalidade apontada, concebendo 

ser inexistente a vinculação do procedimento administrativo com o judicial.

Ademais,  condenou  a  impetrante  ao  pagamento  das  custas 

processuais.  
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Inconformada,  apelou  a  demandante,  fls.188/198,  reproduzindo, 

basicamente, os mesmos argumentos postos na exordial. 

Ao  final,  pugna  pela  procedência  do  seu  apelo,  com a  reforma da 

decisão combatida, para que se dê a concessão da segurança requerida. 

Ausência de contrarrazões, conforme certidão de fls. 203. 

Parecer da Procuradoria de Justiça, fls. 208/209, apenas opinando pelo 

prosseguimento do feito, sem manifestação de mérito, porquanto ausente interesse 

público primário essencial à intervenção ministerial. 

É o relatório. 

VOTO

Requer  a  impetrante,  por  meio  do  presente  writ,  tornar  sem efeito 

decisão proferida pelo PROCON, a qual lhe aplicou pena de multa de R$ 3.000,00 

(três mil  reais), em virtude de cobranças abusivas de empréstimo consignado na 

conta do consumidor. 

Alega a ausência de prejuízo causado, considerando ter realizado o 

estorno dos valores, logo que verificou a falha operacional, bem como a existência 

de  ação  judicial  ajuizada  pelo  reclamante,  envolvendo  o  mesmo  objeto  da 

reclamação  administrativa,  a  qual  fora  julgada  improcedente,  reconhecendo  a 

ausência dos danos morais e materiais. 

Com  relação  ao  prejuízo  ao  consumidor,  considero  ter  restado 

evidente.  Ora,  mesmo  após  quitar  as  prestações  do  empréstimo  consignado,  o 

Banco continuou a efetuar os descontos nos seus vencimentos. 

Com efeito, inobstante ter havido a devolução dos valores, verifico que 
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o consumidor passou alguns meses sem ter acesso ao seu dinheiro. Assim, ainda 

que exista o processo judicial que considerou insubsistente o dano moral, concebo 

que ao menos os constrangimentos restaram demonstrados.

Ademais,  é importante consignar que não se pode apreciar na esfera 

judiciária o mérito do processo administrativo, tendo em vista que a conveniência e 

oportunidade do ato impugnado constituem poder  discricionário  do  Administrador 

Público, o qual, desde que utilizado dentro dos parâmetros legais, é intangível pelo 

Poder Judiciário.1

Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que “é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,  

cabendo-lhe, unicamente, examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto é, se foi  

praticado conforme ou contrariamente a lei.”2

Nesse contexto, registre-se que apenas plausível ao Julgador analisar 

a  pretensão  da  promovente  no  aspecto  da  legalidade  do  ato  administrativo 

combatido, não podendo adentrar no seu mérito. Portanto, não nos cabe examinar 

as circunstâncias fáticas que levaram à instauração do processo e a aplicação da 

penalidade,  mas,  tão  somente,  se  estes  foram realizados  com observância  aos 

patamares  normativos,  por  respeito  ao  Princípio  da  Separação  dos  Poderes, 

insculpido do art. 2º, caput, da Constituição Federal. 

Assim, não nos compete analisar com profundidade se existiu ou não o 

prejuízo ao consumidor e se a prática da conduta está eivada de ilegalidade e má-fé 

da  Financeira,  considerando  que  se  tratam  de  questões  adeptas  ao  mérito  da 

Administração Pública. 

1CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2005, p. 102.
2STJ - l a Turma - Resp 1288/SP - Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha - J: 04/04/1994
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Desse modo, reitere-se que o comando praticado pela Administração, 

no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  apenas  pode  vir  a  ser  eventualmente  anulado, 

quando em desacordo com os requisitos legais aplicáveis à espécie, não podendo 

haver  ingerência  na  conveniência e  oportunidade da autoridade municipal  que o 

executou. 

Neste norte, entende o Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  
DEMISSÃO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REEXAME 
DO  MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  PODER  JUDICIÁRIO.  
NÃO  CABIMENTO.  MATÉRIA  NÃO  DEBATIDA  NA 
ORIGEM. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O processo administrativo que resultou na aplicação da  
pena de demissão do recorrente teve regular procedimento,  
com estrita observância aos princípios do devido processo 
legal, ampla defesa e contraditório.
2.  A jurisprudência desta Corte  Superior  de Justiça é  
pacífica no sentido de que o controle jurisdicional dos  
processos  administrativos  restringe-se  à  regularidade 
do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e  
da  ampla  defesa,  sem  exame  do  mérito  do  ato  
administrativo. 
 3. Em sede de recurso ordinário, a matéria não debatida  
pelo  Tribunal  de  origem  não  pode  ser  discutida  neste 
Superior Tribunal de Justiça, por caracterizar supressão de  
instância.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RMS  13713/PR,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA 
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)

Posicionamento acompanhado por esta Corte, na forma dos arestos 

abaixo: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  MULTA 
ADMINISTRATIVA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  
IRRESIGNAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DO  PROCON  NA 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO 
CARACTERIZADA.  MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE.  QUESTÕES 
RELATIVAS À LEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.  O Judiciário poderá analisar a decisão 
administrativa apenas sob o prisma da Legalidade, ou 
seja,  se  houve  a  correta  subsunção  da  lei  ao  caso 
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concreto  no  âmbito  administrativo.  Se  no  processo 
administrativo fora observado o devido processo legal, não  
havendo, pois, nenhuma irregularidade formal, é vedado ao 
Judiciário  apreciar  o mérito  da decisão administrativa sua  
conveniência e oportunidade. Restando demonstrado que a  
multa  aplicada  pelo  PROCON  encontra  amparo  na  
legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto, não  
há  que  se  falar  em  ilegalidade  ou  em  nulidade  do  ato  
administrativo.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00120070310337001  - 
Órgão  (2ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DRA.  MARIA  DAS 
GRACAS MORAIS GUEDES - j. em 28/04/2009

PROCESSO CIVIL. Processo Administrativo. Imposição de  
multa.  Legalidade.  Nulidade  da  sentença.  Inocorrência.  
Execução Fiscal promovida pelo Município de João Pessoa.  
Embargos  à  execução.  Anulação  de  decisão 
administrativa.  Impossibilidade.  Inexistência  de 
ilegalidade ou ilegitimidade. Matéria adstrita ao mérito  
da Administração Pública. Apelação Cível. Desprovimento 
do  recurso.  -  O  controle  da  legalidade  dos  atos  
praticados na órbita da Administração Pública realizado 
pelo Poder Judiciário, encontra-se restrito às hipóteses 
de  desobediência  aos  requisitos  estabelecidos em lei  
para  a  sua  elaboração,  sob  pena  de  violação  do  
princípio  constitucional  da  separação  dos  poderes 
insculpido no art. 2.°, caput, da Constituição Federal. -  
Ementa APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -  
MULTA APLICADA PELO  PROCON  POR  ABUSIVIDADE 
DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  -SUPOSTA 
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE  ADMINISTRATIVA -  
PENALIDADE  FIXADA  LEGITIMAMENTE  REJEIÇÃO 
-DESPROVIMENTO. - No exercício de suas atribuições de  
fiscalização  poder  de  polícia,  cabe  à  autoridade  
administrativa impor aos infratores da norma consumeirista  
multa, apurada em processo administrativo regular arts. 56 e 
57  do  CDC.  -  Não  se  pode,  portanto,  recusar-lhe  tal  
prerrogativa,  sob a inconsistente alegação de que o juízo  
acerca da eventual abusividade de cláusula contratual seria  
reservado unicamente ao juiz.  Do contrário,  fragilizar-se-ia  
todo  o  sistema  de  tutela  ao  consumidor.  N°  do  
Processo200.2005.019334-7  ,  Relatar  DES.  MARCIO 
MURILO  DA  CUNHA  RAMOS,  Ano  2006,  Data
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020060222037001  - 
Órgão (4ª Câmara Cível) - Relator DES. JORGE RIBEIRO 
NOBREGA - j. Em 21/08/2007

Analisando  detidamente  os  autos,  verifica-se  que  o  processo 

administrativo efetivado pelo PROCON respeitou o contraditório e ampla defesa, já 
Desembargador José Ricardo Porto
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que  a  instituição  financeira  participou  de  todo  o  procedimento,  inclusive 

apresentando defesa. 

Assim, não há que se falar em desrespeito ao devido processo legal. 

Cumpre ressaltar, ainda, que o fato de existir ação judicial que julgou 

improcedente pedido de reparação requerido pelo reclamante não ilide a incidência 

da multa administrativa. O caput do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor é 

expresso no sentido de que “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.” 

A independência das instâncias civil  e administrativa, expressamente 

consagrada  no  referido  preceito  legal,  afasta  qualquer  obstáculo  à  aplicação  da 

multa pelo Procon.  Nessa diretriz, deliberou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
RECURSO  ORDINÁRIO.  APLICAÇÃO  DE  PENALIDADE.  
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.  
DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MULTA DO 
ART.  56  DO  CDC.  PRINCÍPIO  DO  NE  BIS  IN  IDEM.  
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  MULTA.  
DESPROPORCIONALIDADE.  NECESSIDADE  DE 
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  INVIÁVEL  NO  WRIT.  
FORMALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO.  PREJUÍZO.  
INOCORRÊNCIA.  PREJUÍZO.  PAS  DE  NULLITÉ  SANS 
GRIEF.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO 
DA  MATÉRIA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA  NA  ORIGEM.  
MANUTENÇÃO.
1.  Inexiste  ofensa  aos  princípios  da  ampla  defesa  e  do  
contraditório quando a imputação de penalidade por órgão 
da  Administração  Pública  é  precedida  da  regular  
instauração  de  processo  administrativo  e  da  oitiva  das  
alegações das partes envolvidas no litígio, sem prejuízo da  
abertura de oportunidade para a apresentação de defesa e  
de recurso à instância superior, como é o caso dos autos.
2. A multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à  
reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de  
demanda  judicial  própria),  mas  sim  à  punição  por  
prática  vedada  pela  norma  de  proteção  e  defesa  do 
consumidor,  a  fim  de  coibir  a  sua  reiteração,  o  que  
caracteriza  típico  exercício  do  poder  de  polícia  
administrativa. Ausência de violação ao princípio do ne  
Desembargador José Ricardo Porto
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bis in idem. Precedente da Turma: RMS 21.114/BA, DJ 
de 29.06.06.
3. A alegativa de falta de razoabilidade da multa prevista  
no  art.  56  do  CDC  e  aplicada  ao  recorrente  escapa  do  
âmbito de apreciação do mandado de segurança. É que a  
análise da aventada desproporcionalidade entre a infração  
cometida  e  o  valor  da  sanção  imposta  dependeria  de  
dilação probatória,  inviável  no mandamus.Precedentes da 
Turma:  RMS  17.580/RJ,  Rel.  Min.  Francisco  Peçanha 
Martins, DJ de 26.09.05 e RMS 17.510/RS, DJ de 20.09.04.
4. Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração por 
inobservância de formalidade obedecida na notificação do  
ato, até porque nenhum prejuízo resultou para o recorrente.  
Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, descabido 
falar-se  em  declaração  de  nulidade  se  não  estiver  
concretamente demonstrado o prejuízo. Precedentes.
5. Nos termos do artigo 535 do CPC, os aclaratórios são  
cabíveis  tão-somente  para  sanar  obscuridade  ou  
contradição,  ou  ainda  para  suprir  omissão  verificada  no  
julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria  
ter-se  manifestado.  São  inservíveis,  assim,  para  a 
rediscussão dos  fundamentos  do julgado  recorrido,  como 
pretendeu a parte prejudicada.
6. Recurso ordinário improvido.
(RMS 21518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006, p. 267)

O Supremo Tribunal Federal não destoa, manifestando-se a respeito da 

ausência de vinculação das esferas cível, criminal e administrativa: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  DIREITO 
ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  OFENSA  REFLEXA.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA Nº 636 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA.  
INOCORRÊNCIA.  OFENSA  REFLEXA.  ARGUIÇÃO  DE 
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA  PARA  RE  AFIRMAR  A 
JURISPRUDÊNCIA  DA  CORTE.  COMPETÊNCIA  PARA 
JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS NO BOJO 
DE  AÇÕES  JUDICIAIS  CONTRA ATOS DISCIPLINARES 
MILITARES.  A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  MILITAR 
ESTADUAL  DEVE  SER  FIXADA  NO  ÂMBITO  DOS 
ESTADOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E  
ADMINISTRATIVA. FALTA RESIDUAL. SÚMULA Nº 18 DO 
STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  A 
repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo  
dos  demais  requisitos  constitucionais  e  processuais  de 
admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se 
inexiste questão constitucional, não há como se pretender  
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seja  reconhecida  a  repercussão  geral  das  questões 
constitucionais  discutidas  no  caso  (art.  102,  III,  §  3º,  da  
Constituição  Federal).  2.  Os  princípios  da  legalidade,  do  
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório,  
da motivação das decisões judiciais, bem como os limites  
da  coisa  julgada  e  da  prestação  jurisdicional,  quando  a  
verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de  
normas  infraconstitucionais,  revelam  ofensa  indireta  ou 
reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia  
a  abertura  da  instância  extraordinária.  Precedentes.  3.  A 
matéria  relativa  à  nulidade  por  negativa  de  prestação 
jurisdicional  1/2012  divulgação:  Quinta-feira,  08  de 
novembro publicação: Sexta-feira, 09 de novembro 22 por  
ausência  de  fundamentação  teve  repercussão  geral  
reconhecida pelo plenário, no julgamento do AI 791.292 qo-
rg,  Rel.  Min.  Gilmar Mendes,  dje de 12/08/2010.  Naquela  
assentada,  reafirmou-se  a  jurisprudência  desta  suprema 
corte,  no  sentido  de  que  o  art.  93,  IX,  da  Constituição  
Federal  exige  que  o  acórdão  ou  decisão  sejam 
fundamentados,  ainda que sucintamente,  sem determinar,  
contudo,  o  exame  pormenorizado  de  cada  uma  das  
alegações  ou  provas,  nem  que  sejam  corretos  os 
fundamentos da decisão. 4. O princípio da legalidade e sua  
eventual  ofensa  não  desafiam  o  recurso  extraordinário  
quando sua verificação demanda a análise de normas de  
natureza  infraconstitucional.  5.  A Súmula  nº  636  do  STF 
dispõe: " não cabe recurso extraordinário por contrariedade 
ao  princípio  constitucional  da  legalidade,  quando  a 
verificação  pressuponha  rever  a  interpretação  dada  a  
normas  infraconstitucionais  pela  decisão  recorrida  ".  6.  A 
Constituição  Federal  prevê  em  seu  artigo  125,  §  5º,  a  
competência singular  para julgamento das ações judiciais  
contra  atos  disciplinares  militares,  nada  disciplinando  em 
relação  ao  julgamento  em  segundo  grau.  A  propósito,  
destaco que a competência da justiça militar estadual é de  
ser fixada no âmbito estadual, a teor da Carta Magna. 7. É  
admissível a punição administrativa do servidor público pela  
falta  residual  não  compreendida  na  absolvição  do  juízo  
criminal. Inteligência da Súmula nº 18 do STF. 8. In casu, o  
acórdão  originariamente  recorrido  assentou:  "direito  
constitucional,  administrativo  e  processual  civil.  Policial  
militar. Demissão. Anulação de ato administrativo. Apelação 
cível. Recurso improvido. A absolvição na esfera criminal,  
não  traz  consequências  ao  âmbito  administrativo,  
porque o  fato  que  não constitui  infração penal,  pode 
perfeitamente  constituir  infração  administrativo-
disciplinar. Atendidos os pressupostos de competência,  
finalidade, forma, motivo e objeto, tem-se por garantia a  
validade  e  eficácia  do  ato  administrativo.  " 9.  Agravo 
regimental  desprovido.  (STF;  Rec.  664.930;  SP;  Primeira  
Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  16/10/2012;  DJE  
09/11/2012; Pág. 21) 

Desembargador José Ricardo Porto
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Neste mesmo sentido, acosto julgados dos Tribunais Pátrios: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 
ADMINISTRATIVO.  MULTA.  PROCON/DF.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR 
DA  MULTA.  PROPORCIONALIDADE.  REPARAÇÃO  DO 
DANO  AO  CONSUMIDOR  NO  ÂMBITO  CIVIL.  
INDEPENDÊNCIA  DAS  INSTÂNCIAS  CIVIL  E 
ADMINISTRATIVA. I.  Desponta da inteligência dos artigos 
55  a  60  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  que  a  
proteção  em  nível  contratual  não  é  suficiente  para  a  
salvaguarda  dos  direitos  dos  consumidores,  sobretudo 
quanto aos aspectos da proteção da vida, da saúde e da  
segurança.  II.  Para  que  a  proteção  constitucional  do  
consumidor  seja  ampla e  efetiva,  é  preciso que todos os  
entes federativos atuem, observada a delimitação de suas 
competências,  nos  campos  da  fiscalização  e  da 
normatização  da  produção,  industrialização,  distribuição  e  
consumo de produtos e serviços. III. Uma vez constatada a  
prática  de  infração  no  mercado  de  consumo,  os  órgãos  
estatais de fiscalização têm competência para promover a 
respectiva apuração e aplicar a penalidade que se revelar  
apropriada. lV. A aplicação das sanções previstas no artigo  
56  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  pressupõe  a 
instauração  de  procedimento  administrativo  pautado  pelo  
respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa 
consagrados  no  artigo  5º,  inciso  LV,  da  Constituição 
Federal, sob pena de nulidade irremediável. V. Se as provas  
dos autos revelam que a sanção administrativa contra a qual  
investe o fornecedor  foi  infligida no contexto de processo  
administrativo  que  respeitou  as  diretivas  constitucionais,  
deve ser julgado improcedente o pedido que objetiva sua  
invalidação.  VI.  Além  do  contingenciamento  formal  
representado pelo atendimento do devido processo legal, na  
aplicação  da  pena  de  multa  há  que  se  observar  o  
contingenciamento substancial representado pela proporção  
entre  o  seu  valor  e  as  circunstâncias  fáticas  que  a  
determinaram (gravidade da infração, vantagem auferida e 
condição econômica do fornecedor).  Inteligência do artigo 
57 do Código de Defesa do Consumidor. VII. O arbitramento  
da  multa  administrativa,  atendidos  os  parâmetros  legais,  
situa-se na esfera discricionária da autoridade administrativa  
competente. A sua revisão, no plano judicial, só se legitima  
nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade à luz das 
particularidades do caso concreto. VIII. A recomposição do 
dano  no  âmbito  civil  não  ilide  a  incidência  da  multa  
administrativa,  nos termos do artigo 56 do Código de  
Defesa  do  Consumidor.  IX.  A  independência  das 
instâncias  civil  e  administrativa  afasta  qualquer  
obstáculo  à  cumulação  da  multa  aplicada  com  a 
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reparação de  danos decretada  judicialmente  em sede  
própria.  X. Recurso conhecido e desprovido.  (TJDF; Rec  
2011.01.1.210997-7; Ac. 771.364; Quarta Turma Cível; Rel.  
Des.  James  Eduardo  Oliveira;  DJDFTE  27/03/2014;  Pág.  
228) 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO 
ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA 
APLICADA  PELO  PROCON.  COMPOSIÇÃO  JUDICIAL 
ENTRE  FORNECEDOR  E  CONSUMIDOR.  
INDEPENDÊNCIA ENTRE O ÂMBITO ADMINISTRATIVO E 
CIVIL E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO.  
MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  CONTROLE  JUDICIAL  NO 
TOCANTE  À  LEGALIDADE.  VIOLAÇÃO  À 
RAZOABILIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO 
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1  -  São  independentes 
entre si a esfera administrativa da esfera civil. Assim, a  
condenação,  ou  a  absolvição,  no  âmbito  civil  não 
vincula o ato administrativo a ser  aplicado no âmbito  
administrativo. 2  -  A  composição  entre  fornecedor  e  
consumidor em processo judicial,  com a entrega de outro  
produto em substituição ao que apresentou defeito, contudo,  
deve  ser  levada  em  conta  para  aplicação  da  sanção  
administrativa pelo procon. Precedente do c. STJ. 3 - Pode  
o  poder  judiciário  exercer  controle  de  legalidade  sobre  o  
mérito administrativo, especialmente no que toca às causas,  
aos  motivos  e  à  finalidade  do  ato  administrativo.  
Precedentes  do  c.  STJ.  4  -  Ofende  o  princípio  da  
razoabilidade a aplicação de multa por fato genericamente  
imputado como infrator, quando não há a exata subsunção  
do  fato  ao  preceito  normativo  correspondente,  sobretudo  
quando a suposta infração foi reparada pelo fornecedor. 5 -  
Senteça mantida. 6 - Recurso conhecido e desprovido. 7 -  
Remessa  conhecida  para  confirmar  a  sentença.  (TJES; 
REO 0041729-23.2009.8.08.0024;  Primeira  Câmara  Cível;  
Relª  Desª  Elisabeth  Lordes;  Julg.  29/01/2013;  DJES 
21/02/2013)

Ora, a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação 

do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição por prática vedada pela norma 

consumerista, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do 

poder de polícia administrativa. 

Por  conseguinte,  o  fato  de  existir  processo  judicial  que  julgou 

improcedente o pedido indenizatório do consumidor não serve como obstáculo a 

aplicação da multa pelo órgão consumerista, já que a falha da prestação do serviço 

restou verificada no procedimento efetivado pelo PROCON. 
Desembargador José Ricardo Porto
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Assim, entendo que a sentença combativa não padece de retoques. 

Ante  o  exposto,   DESPROVEJO  o  presente  apelo,  mantendo  a 

sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02

J/012 (R)
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