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PROCESSUAL  CIVIL  e
ADMINISTRATIVO –  Embargos  à
execução  fiscal  –  Procon  Municipal  –
Tempo de espera em fila de banco – Limite
legal  desrespeitado  –  Inteligência  da  Lei
Municipal  N.  4.330/2005  –  Multa
administrativa  –  CDA  –  Indicação  do
processo administrativo de onde originou a
multa  –  Regularidade  –  Defesa  da
inconstitucionalidade de lei – Descabimento
–  Observância  dos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  –  Valor
da penalidade condizente com o caráter da
sanção  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento. 

- O critério estabelecido pelo legislador para
a aplicação de sanção foi objetivo, estando
o  órgão  responsável  pela  fiscalização
autorizado  a  aplicar  a  multa  quando
desrespeitada a regra. Assim, não convém
relativizar a norma objetiva quando podem
surgir  problemas  maiores  em  decorrência
do seu descumprimento.

-  Os  Estados  e  Municípios  detêm
competência  para  legislar  sobre  matéria
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consumerista,  na  forma  do  art.  24  da
Constituição  da  República,  o  que  foi
exercido  pelo  Município  de  Campina
Grande  com  a  promulgação  da  Lei
Municipal nº 4.330/2005. 

-  A  multa  fixada  foi  proporcional  à
capacidade econômica da empresa, sendo
apropriada  em  face  do  caráter  punitivo  e
pedagógico da sanção.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, desprover o recurso apelatório, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

O  Banco do Brasil S/A interpôs apelação
cível contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
da  Comarca  de  Campina  Grande,  fls.  91/97,  que  rejeitou  os  embargos  à
execução  fiscal,  opostos  contra  o  Município  de  Campina  Grande,
determinando o prosseguimento da execução em apenso.

Entendeu a Magistrada “a quo”, em síntese,
pela  regularidade  na  multa  aplicada  pelo  Procon  Municipal  em  razão  do
descumprimento  de  regra  contida  na  Lei  Municipal  n.  4.330/05  pelo
estabelecimento bancário, que praticou atendimento aos clientes excedendo o
tempo limite de espera em fila.

Nas  razões  recursais,  fls.  101/114,  o
BANCO DO BRASIL S/A alega, em síntese, preliminarmente, a nulidade das
Certidões da Dívida Ativa por fundamentação legal genérica, sem a descrição
precisa  e  completa  da  origem  e  da  natureza  da  conduta  ou  da  infração
atribuída  ao  recorrente.  Defende,  ainda,  a  inconstitucionalidade  da  Lei
Municipal n. 4.330/2005, por tratar de matéria exclusiva da União.

Afirma o Banco do Brasil S/A que o Poder
Público  não  agiu  de  acordo  com  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade na aplicação da multa administrativa, sem balizamento para
fixação do importe. 
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Ao final,  requer  o  provimento  do  recurso,
para que seja considerada insubsistente a multa aplicada.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.
121/138, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  emite
parecer à fls. 144/147 sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

O  Município  de  Campina  Grande
promoveu  ação  de  execução  fiscal,  tendo  por  base  título  executivo
consistente em CDA, qual seja, de n. 668/2013, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), originado do não pagamento de obrigação gerada em
razão de multa do Procon de João Pessoa.

O Banco do Brasil S/A, por sua vez, opôs
embargos à execução, os quais foram rejeitados, determinando, com isso, o
prosseguimento da execução fiscal.

Irresignado,  o  Banco  do  Brasil  S/A
recorreu da decisão, sustentando, em síntese, preliminarmente a nulidade das
Certidões  da  Dívida  Ativa  por  fundamentação  legal  genérica,  não
especificando os dispositivos legais que ensejaram a aplicação das multas
objeto da Execução, em violação ao disposto no art. 2°, § 5º, II, III da Lei n.°
6.830/80,  art.  202,  parágrafo  único,  e  art.  2º,  §  6º,  do  Código  Tributário
Nacional.

Ainda defendeu  a inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 4.330/2005, por tratar de matéria exclusiva da União, e aduziu
que o Poder Público não agiu de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da multa administrativa. 

PRELIMINAR 

Quanto  à  preliminar  de  nulidade  de
fundamentação da CDA, tenho que improcede a inconformação do apelante. 

O espírito do Inciso III do Parágrafo 5.°, do
art. 2.° da Lei n.° 6.830/80, Lei de Execução Fiscal, é tornar certa a origem da
dívida. 
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No caso em julgamento,  verifica-se que a
CDA n.°  668/2013  consigna  a  origem  da  dívida,  emanada  de  Multa  em
processo administrativo aberto pelo PROCON Municipal de Campina Grande,
que a especifica, não havendo qualquer dúvida quanto a isto. 

Posto  isto,  rejeito  a  preliminar  de
inexigibilidade do título. 

MÉRITO

No atinente à  inconstitucionalidade da Lei
Municipal, compreende-se que os Estados e Municípios detêm competência
para legislar sobre matéria consumerista, na forma do art. 24 da Constituição
da República, o que foi exercido pelo Município de Campina Grande com a
promulgação da Lei Municipal nº 4.330/2005. 

Ademais,  não  há  que  se  confundir  a
competência suplementar e supletiva para legislar sobre matéria consumerista
com  a  competência  para  legislar  sobre  o  sistema  financeiro  nacional,
exclusiva da União, através de Leis Complementares. 

Conforme já decidido pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça é "pacífica a orientação jurisprudencial que reconhece aos
Municípios  competência  legislativa  para  disciplinar  o  tempo máximo de
espera nas  filas em agências bancárias.  Precedentes do STJ e do STF.".
(REsp 1322983/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013) 

Quanto  ao  tempo  de  espera,  matéria
atinente ao mérito da causa, observa-se que a Lei Municipal de n. 4.330/2005
determinou  o  limite  máximo  para  a  submissão  de  clientes  em  filas  nas
agências bancárias, prevendo, em vésperas ou após feriados prolongados, o
tempo máximo de 35 (trinta e cinco) minutos.

Assim,  conclui-se  que  a  regra  estabelece
critérios específicos para várias hipóteses, restando configurada a infração à
norma mesmo quando ultrapassado, mesmo que em poucos minutos, o limite
máximo previsto.

O critério estabelecido pelo legislador para
a  aplicação  de  sanção  foi  objetivo,  estando  o  órgão  responsável  pela
fiscalização autorizado a aplicar a multa quando desrespeitada a regra.
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Com isso, não convém relativizar a norma
objetiva  quando  podem surgir  problemas  maiores  em decorrência  do  seu
descumprimento. 

Aliás, mais que ninguém, os bancos sabem
bem que os critérios objetivos de tempo, quando não observados, acarretam a
aplicação de multa pelo atraso, descabendo a defesa do argumento.

Em seguida, no atinente ao valor da multa,
importante registrar que, ao contrário do que defende o apelante, a multa não
desrespeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,  já que
fixada em patamar inserido na legislação atinente à matéria (art. 57, parágrafo
único, do CDC), levando-se em consideração o caráter punitivo e pedagógico
da sanção.

Dispõe o art. 57 do CDC:

A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da  infração,  a  vantagem  auferida  e  a  condição
econômica  do  fornecedor,  será  aplicada  mediante
procedimento administrativo,  revertendo para o Fundo
de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os
valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais
ou municipais  de  proteção ao  consumidor  nos  demais
casos. 
Parágrafo  único.  A  multa  será  em  montante  não
inferior  a duzentas  e  não superior  a  três  milhões de
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

As  multas pecuniárias  devem  observar  a
capacidade econômica dos possíveis infratores, de forma a estipular valores
que sirvam para punir e educar. 

No  caso  dos  autos,  a  multa  com  valor
menor do que aquela contida na certidão se afigurou suficiente para coibir a
demora  em  atendimento  bancário,  notadamente  porque  não  há  como
desconsiderar que as instituições financeiras apresentam patrimônio e lucros
elevados.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal já
entendeu  como  razoável  a  mesma  quantia  fixada  na  hipótese  dos  autos,
inexistindo motivo para modificá-la.

Sobre  a  matéria,  colhe-se  o  mencionado
aresto, de onde se observou o importe de trechos de seu corpo:
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CIVIL  E  CONSUMIDOR  Apelação  Civel  -  Ação
Anulatória  de  Débito  Fiscal  Instituição  Bancá  a-
Aplicabilidade  de  Lei  Municipal-  Tempo  de  Espoa em
Fila-  Autuação  que  Obedeceu  aos  Ditam.s  Legais-
Devida  Aplicação  da  Muita-improcedência  ca  Ação-
Manutenção  da  Sentença-  Desprovimento  co  Recurso
Apelatório.  -  Verifico que não há nos autos  elementos
crie apontem, a existência de um vício capaz de tornar
nulo  Auto  de  Infraçãof1.28  devidamente  lavrado  elo
PROCON Municipal  de Campina Grande PB.  -  Desta
forma,  a  aplicação  da  multa  respeita  os  ditames
constitucionais  da  legalidade,  razoabilídade  e
proporcionalidade. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120090185438002, 3 CAMARA CIVEL, Relator
Genésio Gomes Pereira Filho , j. em 22-03-2011) 

Portanto,  reputa-se  proporcional  a  multa
fixada, por estar em consonância com as circunstâncias do caso em comento.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Aluizio Bezerra Filho, Juiz
de Direito convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos,  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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