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- A fixação da multa administrativa aplicada
pelo  Procon  deve  levar  em  conta  a
gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do fornecedor, em
consonância  com  os  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade.
Portanto, não se justifica a fixação de multa
equivalente a aproximadamente 55 vezes o
valor do proveito econômico obtido, sendo
prudente a redução.

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



Apelação Cível nº 0005055-46.2016.815.0011

unânime, prover, em parte,  o recurso apelatório, nos termos do voto do
Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

A  LG Eletronics do Brasil  Ltda. interpôs
apelação cível contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda
Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  fls.  174/177,  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 acordo na resolução de problema em aparelho celular
adquirido  por  consumidor,  sendo  devido  o  auto  de  infração,  bem  como
proporcional a multa aplicada diante do caso dos autos.

Nas  razões  recursais,  fls.  180/202,  a  LG
Eletronics  do  Brasil  Ltda. alegou,  em  síntese,  que  resta  patente  a
desproporcionalidade  da  multa  imposta,  consubstanciada  no  valor  do
aparelho celular que ensejou a sanção, de R$ 179,00 (cento e setenta e nove
reais), e no importe da multa aplicada, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Discorre  a  empresa  recorrente  sobre  o
princípio  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade  na  questão,  menciona
julgado onde fora minorado o valor da penalidade imposta, copia trechos da
doutrina sobre a matéria e transcreve arestos acerca da penalidade excessiva
e injustificável aplicada por órgão administrativo.

Aduz  o  caráter  confiscatória  da  multa,
pontuando que “considerando a desproporcionalidade com o ilícito praticado,
flagrante é o caráter confiscatório da multa aplicada” (“sic”).

Ainda  questiona  a  liquidez  do  título  e  a
impossibilidade  de  aplicação  de  sanção  administrativa  em  decorrência  de
reclamação individual que não atinge a coletividade.

Depois  de  pugnar  pela  minoração  dos
honorários  advocatícios  fixados,  requer  o  provimento  do  recurso,  com  a
reforma total da sentença.

Contrarrazões  pelo  Município  recorrido  às
fls. 208/214.
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Parecer  Ministerial  de  fls.  220/223,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  eis  que
próprio,  tempestivo  e  regularmente  processado,  com  a  comprovação  do
pagamento de preparo às fls. 204/206.

O Procon do Município de Campina Grande
aplicou multa administrativa em desfavor da apelante, no valor originário de
R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  em virtude de processo administrativo de n.
1233/2010/SA, ocasionado em razão de reclamação de consumidor àquele
órgão municipal,  decorrente  de  defeito  em aparelho  celular  adquirido,  que
deixou de funcionar, tendo o consumidor procurado os meios corretos para a
resolução do problema frente a empresa.

Sustenta a apelante, de início, em síntese,
que resta patente a desproporcionalidade da multa imposta, consubstanciada
no valor do aparelho celular que ensejou a sanção, de R$ 179,00 (cento e
setenta e nove reais), e no importe da multa aplicada, de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).

Discorre  sobre  o  caráter  confiscatório  da
multa,  pontuando  que  “considerando  a  desproporcionalidade  com o  ilícito
praticado, flagrante é o caráter confiscatório da multa aplicada”.

Pois bem.

No caso em espécie, considero que a multa
foi aplicada em patamar elevado. 

A fixação da multa deve levar em conta a
gravidade  da  infração,  a  vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do
fornecedor,  em consonância  com os  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade, conforme os ensinamentos doutrinários:

"Melhor englobar no princípio da proporcionalidade o
sentido  de  razoabilidade.  O  princípio  da
proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de
não  serem  impostas,  aos  indivíduos  em  geral,
obrigações,  restrições  ou  sanções  em medida superior
àquela  estritamente  necessária  ao  atendimento  do
interesse  público,  segundo  critério  de  razoável
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adequação  dos  meios  aos  fins.  Aplica-se  a  todas  as
atuações  administrativas  para  que  sejam  tomadas
decisões  equilibradas,  refletidas,  com  avaliação
adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo
social."  (MEDAUAR,  Odete.  Direito  Administrativo
Moderno, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005,
p. 150).

"A razoabilidade deve ser aferida segundo os 'valores do
homem  médio'  como  fala  Lúcia  Valle  Figueiredo,  em
congruência  com as  posturas  normais  ou  já  adotadas
pela  Administração Pública.  Assim,  não é  conforme à
ordem jurídica a conduta do administrador decorrente
de seus critérios personalíssimos ou de seus standards
pessoais que, não obstante aparentar legalidade, acabe,
por falta daquela razoabilidade média,  contrariando a
finalidade, a moralidade ou a própria razão de ser da
norma  em  que  se  apoiou."  (MOREIRA  NETO,  Diogo
Figueiredo.  Direito  Administrativo  Brasileiro,  30.  ed.,
São Paulo, Malheiros, 2005, p. 93).

Assim, não pairam dúvidas de que o valor
da penalidade fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional em
relação ao transtorno causado ao consumidor.

A  multa,  em  muitos  casos,  representa
medida coercitiva de notória eficácia, entretanto, deve ser compatível com o
caso concreto. 

No caso em tela, levando em consideração
o negócio jurídico firmado pelo consumidor, na compra de aparelho celular no
valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais), a multa se encontra em
patamar  elevado  não  atende  às  finalidades  repressivas  e  pedagógicas
buscadas pelas normas consumeristas. 

“Mutatis mutandis”, sobre a matéria, colhe-
se da jurisprudência:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA
PELO  PROCON  -
RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE  -
ADEQUAÇÃO - REDUÇÃO. De acordo com o art.
57 do Código do Consumidor a pena de multa será
graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do
fornecedor  e  será  aplicada  mediante  procedimento
administrativo.  Logo,  a  multa  administrativa
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aplicada  deve  ser  pautada  nos  princípios  da
proporcionalidade/razoabilidade,  e  atender  aos
seguintes  parâmetros:  i)  gravidade  da  infração;  ii)
vantagem auferida  pelo  fornecedor  e  iii)  condição
econômica do fornecedor. O valor da multa deve ser
adequado  às  peculiaridades  de  cada  caso,  mas  se
arbitrada a penalidade em patamar desproporcional à
infração  cometida  de  modo  a  penalizar
excessivamente a empresa, prudente a sua redução.”
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0702.14.080657-2/003,
Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  16/11/2017,
publicação da súmula em 04/12/2017) 

Portanto, não se justifica a fixação de multa
equivalente  a  aproximadamente  55  vezes  o  valor  do  proveito  econômico
obtido, até mesmo porque deve a multa guardar relação com o valor do bem
objeto da demanda.

Diante  de  tais  considerações,  DOU
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, para reduzir o valor da multa para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 
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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