
  

  

SEMANÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

  

  

LEI nº 2016 de 20/09/2019 CABEDELO, 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICIPIO DE CABEDELO MUNICIPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 

Lei Complementar nº 80 De 24 de fevereiro de 2022. Lei nº 2.184 De 22 de fevereiro de 2022. 

ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº DENOMINA DE AVENIDA 
1.179, DE 17 DE DEZEMBRO DE CLAUDIO PAULO MACIEL, A 

; LOTE 0 DA QUADRA 94 E 
JANEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIOS TÉRMINO NO LOTE 02 DA MESMA 

QUADRA, LOCALIZADA NO 
BAIRRO AMAZÔNIA PARK. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 
seguinte Lei: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 

Art. 1º Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 1.179, de 17 sanciono a seguinte Lei: 
de dezembro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, e dá outras Art. 1º Fica denominada de Avenida Claudio Paulo 
providências”, alterado pela Lei Complementar nº 72, de 27 de janeiro de Maciel, a atual Avenida 27 — início no Lote 01 da Quadra 94 e 

2020. término no Lote 02 da mesma quadra, localizada no bairro do 

7 E Amazônia Park. 
Art. 2º Os efeitos financeiros desta Lei retroagem ao dia 1º 

de janeiro de 2022, de acordo cofii seus anexos. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
blicação, ficand, i p , é . a pa pe aco revogado o Anexo I da Lei Complementar nº 72, de 27 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 24 de fevereiro de Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 
2022; 199º da Independência, 1327 da ública e 65º da Emancipação de 2022; 199º da Independência, 132º da República e 65º da 

Politica Cabedelense. Emancipação Política Cabedelense.! 2 
f 4 

bet 
VITOR HUGO P ASTELLIANO VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

Prefeito Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO MUNICIPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO I 

FARELA DE ya aaçuOe par De, QUADaO nO MACISTÊRIO Leierzass tda 
Valores expressos em reais (R$) 

DENOMINA DE AVENIDA 

FRANCISCO PAULO COSENTINO 
SORRENTINO, A ATUAL AVENIDA 
28 — INÍCIO NO LOTE 01 DA 
QUADRA 95 E TÉRMINO NO LOTE 
Uz DA MESMA QUADRA, 
LOCALIZADA NO BAIRRO 
AMAZÔNIA PARK. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art, 1º Fica denominada de Avenida Francisco Paulo 
Cosentino Sorrentino, a atual Avenida 28 — início no Lote 01 da 

quadra 95 e término no Lote 02 da mesma quadra, localizada no bairro 
Amazônia Park. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independênçia, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedel = 

! 
!   VITOR HUGO PEIXÓTO CASTELLIANO 

b Prefeito 

   



  

  

Página 02 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.186 De 22 de fevereiro de 2022. 

DENOMINA DE RUA SEVERINA 
ALMEIDA DE MEDEIROS, E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de Rua Severina Almeida de 

Medeiros, a Via Local 04, com início no Lote 01 da quadra 10 e 
término no lote 23 da quadra 04, localizada no Bairro do Poço, no 

Município de Cabedelo-PB. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independência, 132º da República e 65º da 

Emancipação Política Cabedelcúse. Fh 

/ Pro 

Du 

HUGÓ PEÍ A A VITOR cdf bro c STELLIANO 
/ Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICIPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.187 De 22 de fevereiro de 2022. 

DENOMINA DE AVENIDA 
SEVERINA SOBRAL DA SILVA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de Avenida Severina Sobral da 
Silva, a atual avenida 25, início no lote 1A (com frente à Rua Mar do 
Caribe) da quadra 91A e término no lote LA da mesma quadra (com 
frente a extensão da Avenida Cavalo Marinho), localizada no Bairro 
Portal do Poço. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 
de 2022: 199º da Independência, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedelensel 7) 

Sr 

VITOR HUGO PEIXÓTO CASTELLIANO 

Prefeito 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Leinº 2.188 De 22 de fevereiro de 2022. 

DENOMINA DE AVENIDA 
EDINALDO INÁCIO DE FREITAS, A 
ATUAL AVENIDA 29 — INÍCIO NO 
LOTE 01 DA QUADRA 9% E 
TÉRMINO NO LOTE 02 DA MESMA 
QUADRA, LOCALIZADA NO 
BAIRRO AMAZÔNIA PARK. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de avenida Edinaldo Inácio de 
Freitas, a atual Avenida 29 — início no Lote 01 da quadra 96 e término 
no Lote 02 da mesma quadra, localizada no bairro Amazônia Park. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independência, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedelenses 

A 

VITOR HUGO MTE a sumusano 
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.189 De 22 de fevereiro de 2022. 

DENOMINA DE AVENIDA ANDRÉ 
ANDRADE DA SILVA, A ATUAL 
AVENIDA 19-INÍCIO NO LOTE 01 
DA QUADRA 85 E TÉRMINO NO 
LOTE 02 DA MESMA QUADRA, 
LOCALIZADA NO BAIRRO 
PORTAL DO POÇO. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art, 1º Fica denominada de avenida André Andrade da 

Silva, a atual Avenida 19-início no Lote 01 da Quadra 85 e término no 

lote 02 da mesma quadra, localizada no bairro Portal do Poço. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art, 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 

de 2022: 199º da Independência, 132º da República e 65º da 

Emancipação Política Cabedelen / 

AE 
VITOR HUGO IXOTO CASTELLIANO 

Prefeito 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.190 De 22 de fevereiro de 2022. 

DENOMINA DE AVENIDA 
RADIALISTA AIRTON DA SILVA 
(AIRTÓN JOSÉ), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de Avenida Radialista Airton 
da Silva (Airton José), a atual Avenida 18-início no Lote A (com 

frente à Rua Mar do Caribe) da Quadra 85 e término no Lote A da 

mesma quadra, localizada no bairro Portal do Poço. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independência, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedelense, 2 

VITOR HUGO LS CASTELLIANO 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.191 De 22 de fevereiro de 2022. 

DENOMINA DE AVENIDA BENTO 
FRANCISCO DE MEDEIROS, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica denominada de Avenida Bento Francisco 
de Medeiros a atual Avenida 30, início no Lote 01 da Quadra 97 e 

término no Lote 02 da mesma Quadra, localizada no Bairro Amazônia 
Park. 

Art, 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de fevereiro 

de 2022: 199º da Independência, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedelense. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

Prefeito 

Página 03 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Leinº 2.192 De 24 de fevereiro de 2022. 

ATUALIZA O VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DO QUADRO 
EFETIVO | OCUPANTES DOS 
CARGOS DE GUARDA 
METROPOLITANO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta ec eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O valor do vencimento referente aos níveis a 
que pertence os Servidores do quadro efetivo ocupantes do 

de Guarda Metropolitano de símbolos GCM-I, GCM-II, GCM-III, 
GCM-IV, GCM-V, GCM-VI, GCM-VII e GCM-ESP, da Prefeitura 
Municipal de Cabedelo, dentro de sua classe, fica fixado em: 

I - Nível 1 - R$ 1.393,80 (um mil, trezentos e 
noventa e três reais coitenta centavos); 

IH - Nível II- R$ 1.396,58 (um mil, trezentos e 
noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos): 

HI - Nível II - R$ 1.399,36 (um mil, trezentos e 

noventa e nove reais e trinta e seis centavos); 

IV - Nível IV - R$ 1.402,14 (um mil, quatrocentos 

e dois reais e quatorze centavos); 

V — Nível V - R$ 1.404,93 (um mil, quatrocentos 
e quatro reais e noventa e três centavos). 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

| 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 3º Os efeitos financeiros do reajuste de que trata 
esta Lei, retroagem a 1º de fevereiro de 2022. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 24 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independênçia, [V32º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedelen 

VITOR HUGO PEI ASTELLIANO 

    
 



  

  

Página 04 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.193 De 24 de fevereiro de 2022, 

ALTERA O “CAPUT” DO ART.Iº DA 
LEI Nº 1.740, DE 12 DE FEVEREIRO DE 
2015 QUE “DISPÕE SOBRE A 
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS 
AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS”, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB); 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art, 1º Altera o “caput” do art.lº da Lei Municipal nº 
1.740, de 12 de fevereiro de 2015, que “Dispõe sobre a remuneração dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias”, 
alterado pela Lei nº 1.990, de 27 de junho de 2019, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art 1º O vencimento básico das carreiras de Agente 
Comunitário de Saúde e de Agente de Combale às 
Endemias, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, 

é fixado em R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta 

reais). ” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário. 

Art. 3º Os efeitos financeiros desta Lei retroagem ao dia 1º 
de fevereiro de 2022. 

(PB), aos 24 de fevereiro de 

epública e 65º da Emancipação 
Paço Municipal de Kal 

2022; 199º da Independência, 132º d; 
Política Cabedelense. 

CASTELLIANO 
ito 

VITOR HUGO PEL 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.194 De 24 de fevereiro de 2022. 

ALTERA OS ANEXOS 1, II, HI E IV DA 
LEI Nº 1,194, DE 14 DE JUNHO DE 2004, 
QUE “DISPÕE SOBRE O PLANO DE 
CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO 
DO GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO”, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Altera os Anexos I, II, ll e IV da Lei Municipal nº 
1.194, de 14 de junho de 2004, que “Dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e 
remuneração do grupo ocupacional serviços de saúde do Município”, alterados 
pela Lei nº 2.062, de 20 de março de 2020. 

Art, 2º Os efeitos financeiros desta Lei retroagem ao dia 1º de 
fevereiro de 2022, de acordo com seus anexos. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em sentido contrário, em especial 
os anexos I, IL, Il e IV, da Lei nº 2.062, de 20 de março de 2020. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 24 de fevereiro 
de 2022: 199º da Independênci 32º da República e 65º da 
Emancipação Política CabedelÊnse. 

    
   

  

VITOR HUGO TO CASTELLIANO 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO I 

Tabela de vencimentos base do quadro grupo ocupacional serviços de 
saúde nos cargos efetivos de: Acupunturista, Alergologista, 
Anestesiologista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Cirurgião Pediatra, 
Clinico Geral, Colposcopista, Dermatologista, Ginecologista-Obstetra, 
Homeopata, Infectologista, Mastologista, Médico, Médico Auditor, Médico 
Cirurgião Vascular, Médico Endocrinologista, Médico Ginecologista, 
Médico  Obstetra, Médico  Ortopedista, Médico Sanitarista, 
Ultrassonografista, Neonatologista, Neurologista, Oftalmologista, 
Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Proctologista, Psiquiatra, 
Radiologista, Reumatologista, Urologista. 

Valores em 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO IH 

Tabela de vencimentos base do quadro grupo ocupacional serviços de 
saúde nos cargos efetivos de: Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião 
Buco-Maxilo, Cirurgião Dentista, Endodontista, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Odontopediatra, 
Periodontista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Veterinário. 

    
 



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO HI 

Tabela de vencimentos base do quadro grupo ocupacional serviços de 
saúde Nível Técnico. 

Valores expressos em reais (R$ 
    

  

              

NIVEL-I | NIVEL-IL | NIVEL-I | NIVEL-IV | NIVEL-Y | 
CLASSE- 
UNICA 1.552,34 1.556,29 1.560,23 1.564,16 1.568,10 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO IV 

Tabela de vencimentos base do quadro grupo ocupacional serviços de 
saúde Nível Médio. 

Valores expressos em reais (R$ 
  

NIVEL-I NIVEL-I NIVEL-[ NIVEL-IV NIVEL-V 
  

CLASSE- 

    UNICA   1.422,98   1.426,60 1.430,21     1.433,82   1.437,42 
  

Página 05 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.195 De 24 de fevereiro de 2022. 

ATUALIZA O VENCIMENTO DOS 

SERVIDORES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º O vencimento base mínimo dos Servidores Públicos 
Municipais de Cabedelo (PB), ocupantes de cargo de provimento efetivo, 

passa a ser de R$ 1.333,20 (hum mil, trezentos e trinta c três reais e vinte 
centavos), 

Art. 2º O valor do vencimento referente aos níveis a que 
pertence os Servidores do Quadro Efetivo da Prefeitura Municipal de 
Cabedelo, dentro de sua classe, fica fixado em: 

1 - Nível I - R$ 1.333,20 (hum mil, trezentos e trinta e três 
reais e vinte centavos); 

H - Nivel Il - R$ 1.335,86 (hum mil, trezentos e trifita é 
cinco reais € oitenta e seis centavos); 

KH - Nível II - R$ 1.338,52 (hum mil, trezentos e trinta e 

oito reais e cinquenta e dois centavos); 

IV - Nivel IV - R$ 1.341,18 (hum mil, trezentos e quarenta 

e um reais e dezoito centavos); 

Y - Nível V - R$ 1.343,84 (hum mil, trezentos e quarenta e 
três reais e oitenta e quatro centavos). 

Art. 3º Os Servidores Públicos Municipais de Cabedelo 
(PB), ocupantes de cargo de provimento efetivo cujo vencimento sejam 

fixados em lei especifica não fazem jus a atualização prevista nesta lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art, 5º Os efeitos financeiros do reajuste de que trata esta 
Lei, retroagem a 1º de fevereiro de 2022. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 24 de fevereiro de 
2022; 199º da Independência, 132º dapRepública e 65º da Emancipação 
Politica Cabedelense. 

AA 
VITOR HUGO PEIX CASTELLIANO 

eito P 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.196 De 24 de fevereiro de 2022. 

ATUALIZA O VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DO QUADRO 
EFETIVO OCUPANTES DOS 
CARGOS DE FISCAIS DE 
TRANSPORTES E AGENTES DE 
TRÂNSITO MUNICIPAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O valor do vencimento referente aos níveis a 
que pertence os Servidores do quadro efetivo ocupantes dos cargos 
de Fiscais de Transportes e de Agentes de Trânsito Municipal, 
símbolo CE, da Prefeitura Municipal de Cabedelo, dentro de sua 
classe. fica fixado em: 

I - Nível I - R$ 1.393,80 (um mil, trezentos e 
noventa e três reais e oitenta centavos); 

NH - Nível II- R$ 1.396,58 (um mil, trezentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos); 
HI - Nível II - R$ 1.399,36 (um mil, trezentos e 

noventa e nove reais e trinta e seis centavos); 
IV - Nível IV - R$ 1.402,14 (um mil, quatrocentos 

e dois reais e quatorze centavos); 

V — Nível V - R$ 1.404,93 (um mil, quatrocentos 
e quatro reais e noventa e três centavos). 

Art. Zº Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

v 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 3º Os efeitos financeiros do reajuste de que trata 
esta Lei, retroagem a 1º de fevereiro de 2022. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 24 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independência, 132º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedel 

    VITOR HUGO P | 

Prefeito 

CASTELLIANO 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Lei nº 2.197 De 24 de fevereiro de 2022. 

ALTERA O ART.I8 DA LEI Nº 
1.519, DE 2011, QUE TRATA DO 
QUADRO DE CARGOS 
EFETIVOS | DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CABEDELO 
(PB), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 18 da Lei nº 1.519 de 07 de janeiro de 2011, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18. É permitida a cessão de servidores que estejam 
cumprindo o estágio probatório, com suspensão do prazo 

de estágio probatório que será retomado quando do retorno 
do servidor as funções do cargo efetivo.” 

Art, 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 24 de fevereiro 
de 2022; 199º da Independência, /]32º da República e 65º da 
Emancipação Política Cabedel . 

    

  

VITOR HUGO O CASTELLIANO 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

VETO TOTAL 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 

51, 82º cic o art. 73, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, por 
considerar inconstitucional, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 
110/2021, que “Denomina de Rua Francisco de Oliveira, e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador José Pereira. 

RAZÕES DO VETO 

Inicialmente, cumpre salientar que a negativa de sanção 
que ora subscrevo cinge-se na existência de vício de Interesse Público 
da presente propositura, bem como violação ao princípio 
constitucional da publicidade, pelas razões que passo a expor: 

O Diploma Constitucional estabelece no art. 66, 81º, 
que o Presidente da República poderá vetar total ou parcialmente o 
Projeto de Lei, caso o considere contrário ao Interesse Público, 

vejamos: 

  

| Art. 66. À Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o | 
projeto de lei go Presidente da República. que, aquiescendo. 0 | 

sancionará. | 

  EI? Se o Presidente da República considerar o projeto. no todo ou 
em parte. inconstitucional ou contrário so interesse público. | 

vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis. 
contados da data do recebimento. e comunicará, dentro de 
quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos 
do veto.   

Com fulcro no princípio da simetria, a competência 
legislativa do Presidente da República se iguala a dos demais 

/ 
“ 

  
 



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

Chefes do Executivo, sejam eles estaduais ou municipais, 
observadas as devidas peculiaridades. 

Nesse contexto, a Lei Orgânica Municipal, no seu art. 

51, 82º, também estabelece: 

  
Art, 51. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, mo prezo de IO 

(dez) dias úteis. enviado pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal que. 
eancordando, n-sancionará no prazo de |5 (quinze) dias úteis. 

82º Se o Prefeito Municipal considerar o projeto. no todo ou em parte. 
inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-lo-á total ou | 

parcielmente. no prezo de |5 (quinze) dias úteis. contados de data do 
recebimento, e comunicará. dentro de 48 (quarenta e oito) horas. so 
Presidente da Câmara, os motivos do veto.       

Importante salientar que a Lei Orgânica Municipal 

deve estar em consonância com os princípios delineados pelas 

Constituições Federal e Estadual, conforme preceituado no caput, do 

art. 29 da Constituição Federal. 

Trata-se de expressão do chamado Princípio da 
Simetria segundo o qual os Estados e Municípios deverão respeitar, 
no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo 

legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei 

Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal, 
conforme consta na parte final do caput do art. 25 da Carta Maior. 

Nesse contexto, como podemos observar no caso em 

tela, o Autógrafo em comento é formalmente contrário ao Interesse 

Público. uma vez que a Rua objeto da propositura, no Bairro do 
Poço, atualmente está denominada de Rua Messias Pessoa da Silva, 
conforme disposto na Lei Municipal nº 2.065/2020 e com base em 

informações fornecid ela Secretaria de Receita, não existindo 

comprovação documental de que a referida alteração visa atender 

solicitações dos moradores locais, bem como se irá trazer benefícios 
aos mesmos, Vejamos: 

      

re 
Lei nm" 2065 De 23 de março de 2020. 

DENOMINA DE “RUA MESSIAS PESSOA 

DA SILVA” A ATUAL VIA LOCAL 12, DO 

LOTEAMENTO PRAIA MAR Do 

BAIRRO DO POÇO, 

O PREFERTO DOMENICO DE CABEDELO (PBY 

Ato contínuo, verificamos ainda inobservância ao 

Princípio da Publicidade, previsto na Constituição Federal, em 

seu art. 37, ante a ausência de participação e consulta popular 

acerca da alteração do nome da Rua em questão. 

Ressalta-se que em nenhum momento restou 

comprovado que houve a devida publicidade da proposta de 

mudança de nome do trecho da via pública. 

Sobre o assunto em comento, vejamos o entendimento 

jurisprudencial: 

  

LEGISLATIVO QUE DESMEMBROU E ALTEROU NOME DE BAIRRO DESTA 
CAPITAL JULGADA PROCEDENTE. INDBSERVÂNCIA AQ DEVIDO PROCESSO 
LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE 
ETAPAS NA TRAMIT, DO PROJETO. NECESSIDADE DE 
MANIFESTA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA POPULAÇÃO AFETADA 
PELA MUDANÇA NAS DELIMITAÇÕES E NOMENCLATURA DO BAIRRO 

| (ART. 32, XVII, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO MUNIC 
| DE FORTALEZA). NULIDADE EVIDENCIADA. REEXAME CONHECIDO E 

| DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ACÓRDÃO: Vistos. relatados e 
| discutidos estes autos. acorda a | Câmara Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade. em conhecer do reexame 

| obrigatório. porém para de: “lo, nos termos do voto do relator. 
| (TU-CE DIB77944220NB06000 CE DIBTI94-42.2011.8.06.0001. Relator: | 
| PAULO AIRTOM ALBUQUERQUE FILHO. Deta de Julgamento: 11/06/2018. |º | 
| Câmera Direito Público, Data de Publicação: (1/06/2018) | 

e ADMINISTRATIVO. AÇÃO AMULATÓRIA DE DECRETO 

  

De acordo com Rafael Maffini, os cidadãos não 
podem ser surpreendidos com a imposição de atos que lhes scjam 

prejudiciais, senão vejamos: 
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E.) administração pública dislógica & uma noção jurídica pela qual se 
busca impor como condição para a atuação administrativa a prévia 

realização de um verdadeiro e efetivo dislogo com todos aqueles que 
terão suas esferas de direitos atingidas por essa atuação estatal. (...) À 

noção de “administração pública dialógica”, do qual se colocam em 
posição proeminente primados jurídicos de relevância impar, tais como 

o devido processo legal, o contraditório. a ampla defesa a noção de 
participação. entre outros aspectos dotados de status constitucional, 
pode ser igualmente considerado em decorrência lógica da noção de 
proteção da confiança [..] Os destinatários da função 

administrativa não podem ser surpreendidos com a imposição de 
atos que lhe são prejudiciais ou com a extinção de condutas que 
lhes são benéficas, de modo abrupto, sem que se lhes pssegurem 
tanto a ciência quanto a iminência da ocorrência de tais eventos 

danosos, quanto a efetiva participação tendente m evitar que 
eventuais prejuíros lhes sejam ocasionados. Daí a ideia de que a 
segurança jurídica e a proteção da confiança, em sua faceta 
rocedi impõem EM] 2a 

participação prévia como condição formal para a eventual 
imposição de graveme pelo poder público na esfera de direitos 

dos cidadãos, aí incluindo, por óbvio, a extinção de condutas 
administrativas que lhes são favoráveis. [MAFFIN, Rafaol 
Administração pública dielógica (proteção procedimental da confiança). 
Em torno da Súmula Vinculante no 3. do Supremo Tribunal Federal, 
Revista de Direito Administrativo Rio de Janeiro nZ53. 

jan/abr.2010.p.161].       

Assim sendo, é evidente que consulta aos moradores 

locais da Rua é fator de legitimação e democratização do processo 
legislativo, especialmente no caso de leis de efeito concreto, 
conforme o presente caso. 

Ademais, tal consulta à população local, inclusive, 

reforça o princípio democrático é a soberania popular, dispostos no 
art. 10, III, parágrafo único, da Constituição Federal. 

Ante o exposto, o Poder Legislativo não tem 

legitimidade para unilateralmente modificar o nome de uma via 

pública, sem consultar os cidadãos envolvidos, tendo em vista 
que o Brasil é um Estado em que vige o pluralismo político, 

conforme disposto no art. 1º, inciso Y, da Constituição Federal, 

justamente por isso, todas as partes envolvidas devem ser ouvidas e 
consideradas. 

Assim, como já externado, apesar da brilhante 
iniciativa, padece de constitucionalidade, impondo-se o veto. 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me 

conduziram a vetar integralmente o Projeto de Lei em tela, as quais 
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros desta Casa 
de Leis. 

Cabedelo, 22 de fe rejfo de 2022. 

VITOR HUGO PE Ot CASTELLIANO 
Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

VETO TOTAL 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 
» 82º cie o art. 73, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, por 

considerar inconstitucional, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 

100/2021, que “Denomina de Rua José Nobrega da Silva, a atual 

Via Local 05 e Via Local 14 — com início no Lote 13 da Quadra 09 

e término no Lote S/D da Quadra 23, onde está localizada a Escola 

Maria José de Miranda Burity, localizada no Bairro do Poço”, de 
autoria do Vereador José Pereira. 

RAZÕES DO VETO 

Inicialmente, cumpre salientar que a negativa de sanção 
que ora subscrevo cinge-se na existência de vício de Interesse Público 

da presente propositura, bem como violação ao princípio 

constitucional da publicidade, pelas razões que passo a expor: 

O Diploma Constitucional estabelece no art. 66, $1º. 
que o Presidente da República poderá vetar total ou parcialmente o 
Projeto de Lei, caso o considere contrário ao Interesse Público, 

vejamos: 

Art. BB. À Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará 0 
projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo. 0 

sancionará. 

   E 1º Se o Presidente da República considerar o projeto. no todo ou 
em parte. inconstitucional ou contrário ao interesse público. 

vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis. 
contados da data do recebimento. e comunicará. dentro de 
quarenta e oito horas. ao Presidente do Senado Federal 0s motivos 
do veto.   

Com fulcro no princípio da simetria, a competência 

legislativa do Presidente da República se iguala a dos demais 
Chefes do Executivo, sejam eles estaduais ou municipais, 

observadas as devidas peculiaridades. 

Nesse contexto, a Lei Orgânica Municipal, no seu art. 

51, $2º, também estabelece: 

  
Art. 51. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de (0 

(dez) dias úteis. emtado pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal que. 
concordando, o sancionerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

52º Se 0 Prefeito Municipal considerar o projeto. no todo ou em parte. 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vaté-lo-á total ou 

parcialmente. no prazo de |5 (quinze) dias úteis. contados de data do 
recebimento. e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o 
Presidente da Câmara. os motivos do veto.       

Importante salientar que a Lei Orgânica Municipal 
deve estar em consonância com os princípios delineados pelas 
Constituições Federal e Estadual, conforme preceituado no caput, do 
art. 29 da Constituição Federal. 

Trata-se de expressão do chamado Princípio da 
Simetria segundo o qual os Estados e Municípios deverão respeitar, 

no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo 

legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei 

Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal, 

conforme consta na parte final do caput do art. 25 da Carta Maior. 

Nesse contexto, como podemos observar no caso em 
tela, o Autógrafo em comento é formalmente contrário ao Interesse 

Público, uma vez que a Rua objeto da propositura, no Bairro do 
Poço, atualmente está denominada de Rua Paulo Lins Cavalcante, 

conforme disposto na Lei Municipal nº 2.067/2020 e com base em 
informações fornecidas pela Secretaria de Receita, não existindo 

comprovação documental de que a referida alteração visa atender 

solicitações dos moradores locais, bem como se irá trazer benefícios 
aos mesmos. Vejamos; 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

     ESETE DX To 
Lein 2067 De 23 de março de 2020 

DENOMINA DE “RUA PAULO ea 
CAVALCANTE" CO ATUAL TI 7 
QUE COMPREENDE OS LOTI 
QUADRA hp NIM LONCAL 05 E 4 
LOCAL 14 DO LOTEAMENTO PRATA 
MAR NO BARRO DO POÇO. 

      

O PREFETRO DR MUNECÍPIO Di CABEDELO (PBj 

Ato contínuo, verificamos ainda inobservância ao 

Princípio da Publicidade, previsto na Constituição Federal, em 
seu art. 37, ante a ausência de participação e consulta popular 
acerca da alteração do nome da Rua em questão. 

Ressalta-se que em nenhum momento restou 

comprovado que houve a devida publicidade da proposta de 

mudança de nome do trecho da via pública. 

Sobre o assunto em comento, vejamos o entendimento 

jurisprudencial: 

  

| CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO AMULATÓRIA DE DECRETO 
LEGISLATIVO QUE DESMEMBROU E ALTEROU NOME DE BAIRRO DESTA 
CAPITAL JULGADA PROCEDENTE. INDESERVÂNCIA AQ DEVIDO PROCESSO 
LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SUPRESSÃO DE 

| ETAPAS HA TRAMITAÇÃO DO PROJETO. NECESSIDADE DE 
| MANIFESTAÇÃO, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA POPULAÇÃO AFETADA 
| PELA MUDANÇA NAS DELIMITAÇÕES E NOMENCLATURA DO BAIRRO 
| CART. 32, XVII, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
| | DE FORTALEZA). NULIDADE EVIDENCIADA. REEXAME CONHECIDO E 
| DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 
discutidos estes autos, acorda a 1º Câmara Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará. por unanimidade. em conhecer do reexame 
obrigatório, porém para desprovê-lo. nos termos do voto do relator. 
(TJ-CE 018779442201806000! CE 0187794-42.200.8.06.DD0I, Relator: 
PAULO AIRTON ALBUDUERQUE FILHO. Data de Julgamento: 11/06/2018, (8 
Camara Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2018)     

De acordo com Rafael Maffini, os cidadãos não 

podem ser surpreendidos com a imposição de atos que lhes sejam 
prejudiciais, senão vejamos: 

A / 

[..] administração pública dialógica & uma noção jurídica pela qual se 

busca impor como condição para a atuação administrativa a prévia 

realização de um verdadeiro e efetivo diálogo com todos aqueles que 

terão suas esferas de direitos atingidas por essa atuação estatal. (...) À 
noção de “administração pública dialógica”, do qual se colocam em 
posição proeminente primados jurídicos de relevência ímpar. tais como 

o devido processo legal, o contraditório. a ampla defesa a noção de 
participação, entre outros aspectos dotados de status constitucional, 

pode ser igualmente considerado em decorrência lógica da noção de 

proteção da confiança [.) Ds destimatérios da mãe 

administrativa não podem ser sui ndidos com a 
atos que lhe são ciais ou com a extinção de condutas que 

lhes são benéficas, de modo abrupto, sem que se lhes assegurem 
tanto a ciência quanto & iminência da ocorrência de tais eventos 

danosos, quanto a efetiva participação tendente a evitar que 
eventuais prejuízos lhes sejam ocasionados. Daí a ideia de que a 

segurança jurídica e s proteção da confiança, em sus faceta 
procedimental, implem sejam asseguradas e ciência e a 

participação prévia como condição formel para a eventual 
de elo poder público na de direitos 

dos cidadãos, aí incluim inção de condutas 
administrativas que lhes são favoráveis. [MAFFINI, Raleel, 
Administração pública dialógica (proteção procedimental da confiança). 
Em torno da Súmula Vinculante no 3. do Supremo Tribunal Federal. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro. nZ53, 
jan/abr.2010.p.IB1). 

Assim sendo, é evidente que consulta aos moradores 
locais da Rua é fator de legitimação e democratização do processo 

legislativo, especialmente no caso de leis de efeito concreto, 

conforme o presente caso. 

    
Ademais, tal consulta à população local, inclusive, 

reforça o princípio democrático e a soberania popular, dispostos no 
art. 10, III, parágrafo único, da Constituição Federal. 

Ante o exposto, o Poder Legislativo não tem 

legitimidade para unilateralmente modificar o nome de uma via 
pública, sem consultar os cidadãos envolvidos, tendo em vista 

que o Brasil é um Estado em que vige o pluralismo político, 

conforme disposto no art. 1º, inciso V, da Constituição Federal, 

justamente por isso, todas as partes envolvidas devem ser ouvidas e 
consideradas. 
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Assim, como já externado, apesar da brilhante 

iniciativa, padece de constitucionalidade, impondo-se o veto. 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me 
conduziram a vetar integralmente o Projeto de Lei em tela, as quais 
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros desta Casa 
de Leis. 

Cabedelo, 22 d fevefhiro de 2022. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

Prefeito 

DecuSigo Envelope ID BFSSC- DODZADAIS- ETF FT ADA FODA 

MAG ea 
FUNDOS DE PENSÃO 

CONVÊNIO DE ADESÃO 

CONVÊNIO DE ADESÃO QUE CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
CABEDELO/PB, E, DE OUTRO LADO, A MONGERAL AEGON FUNDO DE 
PENSÃO, NA FORMA ABAIXO: 

Das PARTES: 

De um lado, o MUNICÍPIO DE CABEDELO, CNPJIME sob o nº 09. 
012.483/0001-54, inscrição estadual isenta, pessoa jurídica de direito público, 

neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. 
Josenilda Batista dos Santos, brasileira, divorciada, servidora pública 

municipal, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.605.420-SSP/PB e CPF 
nº 620.021,554-53, com domicilio na Rua Aurélio Guedes Cavalcante, Ed. 
Camboinha Residence Il, ap 101 - Camboinha - Cabedelo — PB, CEP 58103- 
662, no uso de suas competências, doravante denominado PATROCINADOR, 

e, de outro lado, a MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO, entidade 
fechada de previdência complementar, com sede na Travessa Belas Artes, nº 

15, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.060-000, CNPJ sob o nº 
07.146.074/0001-80, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

pelos Srs, Nelson Emiliano Costa, brasileiro, casado, Atuário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 080676463 IFP/RJ e CPF nº 025,079.167-61, e Luis Ricardo 
Marcondes Martins, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 12622925 - SSPISP e CPF, 104.904 438-00, doravante 

denominada MAG FUNDOS DE PENSÃO, ou simplesmente ENTIDADE, 

Celebram o presente Convênio de Adesão ou simplesmente Convênio com 
respaldo no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 108, de 28 de maio de 2001 
que se regerá pelas seguintes cláusulas & condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Convênio de Adesão é a formalização da adesão do 

PATROCINADOR ao PLANO, sob a administração da ENTIDADE, na forma 
aqui ajustada. 

1.2. O PLANO, que assegura beneficios previdenciários complementares, 
destina-se aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência 
complementar na forma do regulamento próprio. 

4.2.1. As partes declaram conhecer e se comprometem a respeitar todos os 
termos e condições constantes do estatuto da entidade e no regulamento do 
PLANO e demais documentos a este vinculados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO PATROCINADOR 

CC 

  

ma 
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Docusagn Ecrendoçeo [DX BESSCRAS OO92ADAS FTF TEMPO TE 

MAG GRUPO MONGERALIGEGON 

ah, 
FUNDOS DE PENSÃO 

2.1. São obrigações do PATROCINADOR: 

a) cumprir e fazer cumprir, fielmente, as disposições legais, estatutárias da 
ENTIDADE, do regulamento do PLANO, e demais documentos a este 
vinculados; 

b) divulgar e oferecer a inscrição no PLANO aos servidores elegíveis, nos termos 

do regulamento do PLANO, disponibilizando o acesso a cópia do regulamento 
do PLANO e material que descreva, em linguagem simples e precisa, as suas 
caracteristicas, 

c) recepcionar e encaminhar à ENTIDADE as propostas de inscrição dos 

interessados em participar do PLANO, bem como os termos de requerimentos e 
de opções previstos no regulamento, na forma convencionada entre as partes, 

d) fornecer à ENTIDADE, sempre que necessário, os dados cadastrais de seus 
servidores referidos no item 1.2 deste Convênio e respeciivos dependentes, 

assim como, de imediato, as alterações funcionais e de remuneração que 
ocorrerem; 

e) comunicar à ENTIDADE a perda da condição de servidor, se participante do 
PLANO; 

f) colaborar, quando requerido pela ENTIDADE, com o recadastramento de 
participante e de beneficiários do PLANO; 

9) descontar da remuneração de seus servidores referidos no tem 1.2 deste 
Convênio as contribuições por eles devidas ao PLANO, bem como, 
tempestivamente, nos termos regulamentares, recolher essas contribuições e 

demais encargos juntamente com as de sua própria responsabilidade nos termos 
do regulamento do PLANO e do respectivo Plano de Custeio; 

h) fomecer à ENTIDADE, em tempo hábi, todas as informações e dados 
necessários, que lhe forem requeridos, bem como toda a documentação 
legalmente exigida, dentro das especificações que entre si venham a ajustar ou 
da forma exigida pelas autoridades competentes, responsabilizando-se pelos 
encargos, inclusive pelo pagamento de multas, que sejam imputadas pela 
ENTIDADE em decorrência de não observância das obrigações oriundas da 
legislação, deste Convênio, do estatuto da ENTIDADE, do regulamento do 
PLANO, e do Plano de Custeio, 

ij enviar à ENTIDADE arquivos mensais com as informações sobre 05 descontos 
efetuados, identificando o participante e as incidências da base de cálculo das 
contribuições, por rubrica, aliquota aplicada e o valor final descontado dos 
vencimentos ou subsídios, bem como a contrapartida patronal respectiva, 

|) indicar os órgãos responsáveis pelo envio das informações cadastrais e 

Gate Ds E 

Datenaa mesma | SE MM NEL 

Decuságn Erwedopeo [DX BFSSCRAS GOMADS ETTA -F7ADBAFOM TE 
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financeiras dos servidores que se vincularem ao PLANO, 
k) comunicar imediatamente quaisquer alterações nos dados acima indicados, 
de modo a garantir o permanente fluxo de comunicação entre as PARTES, 

CLÁUSULA TERGEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 

3.1. São obrigações da ENTIDADE: 

a) atuar como administradora do PLANO no cumprimento de seus deveres, 

obrigações e p bilidades é nó ico de seus pod | direitos é 

faculdades; 

b) aceitar, nos termos do item 1.2 deste Convênio, a inscrição dos servidores 
elegíveis ao PLANO, bem como a indicação dos respectivos dependentes, 
assim reconhecidos no regulamento do referido PLANO; 

€) receber, do PATROCINADOR, as contribuições e demais prestações que 
forem devidas, assim como as contribuições de seus servidores vertidas ao 
PLANO, conforme a legislação aplicável, o estatuto da ENTIDADE, o 
regulamento do PLANO, e o Plano de Custeio; 

d) disponibilizar, para cada participante Certificado de Inscrição, cópia do 
regulamento atualizado e de material explicativo que descreva, em linguagem 

simples e precisa, as caracteristicas do PLANO, preferencialmente por meio 
eletrônico; 

e) estabelecer, juntamente com o PATROCINADOR, um calendário para a 
transmissão de informações entre as PARTES, por meio eletrônico, a ser 
observado para registro de alterações cadastrais e financeiras de participantes; 

f) enviar arquivo mensal para o PATROCINADOR no formato acordado entre as 
PARTES, com as informações que, eventualmente, sejam alteradas pelo 
servidor diretamente junto à ENTIDADE, especialmente solicitações de 
cancelamento e alteração de aliquota de contribuição; 

9) remeter demonstrativos gerenciais periódicos ao PATROCINADOR, relativos 

ao desempenho do PLANO, especialmente relatórios mensais de investimentos 
e os balancetes, bem como as informações por este solicitadas; 

hj dar ciência, ao PATROCINADOR, dos demais atos que se relacionem com 
sua condição de patrocinador do PLANO; 

1) denunciar o presente Convênio em caso de inadimplemento contratual, 

JJ manter a independência patrimonial do PLANO em relação aos demais planos 
sob a administração da ENTIDADE, bem como em face de seu patrimônio não 
vinculado e do patrimônio do PATROCINADOR, 

ro de, 
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k) aplicar 05 recursos garantidores das reservas técnicas do PLANO nos ativos 
financeiros que estejam em acordo com a legislação em vigor e com a Política 
de Investimentos do PLANO, e 

|) autorizar, a qualquer momento, a realização de auditorias diretas ou por 
empresa especializada e credenciada pelo PATROCINADOR, com pelo menos 
60 (sessenta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONFIDENCIALIDADE 

4.1. As PARTES convenentes se comprometem a garantir o tratamento 
confidencial das informações levantadas ou fornecidas pelas mesmas, 
assumindo as seguintes obrigações: 

a) não divulgar quaisquer informações relativas aos respectivos bancos de 
dados e relatórios de cruzamento de informações, e 

b) não utilizar as informações constantes nos relatórios gerados para fins não 
aprovados e acordados entre as PARTES. 

4.2. O dever de confidenciaidade não é oponivel à ordem judicial ou 
determinação de autoridade pública competente para o acesso às informações. 

4.3.0 dever de confidencialidade não se sobrepõe às informações que devem 
ser oferecidas pela ENTIDADE em razão do disposto na Lei Federal nº 9.613, 
de 03 de março de 1998, no Decreto Federal nº 5.640, de 26 de dezembro de 
2005 e no Decreto Federal nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, nos estritos limites 
ali definidos, na prevenção dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores e acomp de op ões com p positi 
expostas, 

CLÁUSULA QUINTA - DO CUSTEIO DO PLANO E DA SOLIDARIEDADE 

  

5.1. A responsabilidade do PATROCINADOR no custeio do PLANO, dar-se-á 
conforme estabelecido no regulamento do PLANO e no seu Plano de Custeio, 
inclusive a responsabilidade pelo custeio administrativo, observados os limites 
legais e regulatórios aplicáveis, 

5.2. Não haverá solidanedade obrigacional entre o PATROCINADOR e 
quaisquer outros patrocinadores do PLANO, e, de igual modo, com a entidade, 
enquanto administradora do PLANO, 

5.3. O PATROCINADOR do PLANO não responde pelas obrigações assumidas 
pela ENTIDADE em relação a qualquer outro plano de benefício sob a sua 
administração. 
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PLANO, identificando-os separadamente como lhe determina as regras legais 
aplicáveis. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA RETIRADA DE PATROCÍNIO 

61. O PATROCINADOR poderá, a qualquer momento e, justrficadamente, 

denunciar, por escrito, o presente Convênio, observadas as disposições 
estatutárias, as regras legais aplicáveis e normas do regulamento, atendendo 
ainda ao disposto nos itens 6.2 e 6.3 desta Cláusula. 

6.2. A manifestação do PATROCINADOR, no caso de requerimento de sua 
retirada do PLANO, será encaminhada, nos termos estatutários, ao Conselho 
Deliberativo da ENTIDADE, assim como ao órgão fiscalizador das entidades de 
previdência complementar, para a sua prévia aprovação. 

6.3. O PATROCINADOR retirante observará o cumprimento da totalidade de 

seus compromissos legais, regulatórios, estatutários e regulamentares, com o 
PLANO, no tocante aos direitos da ENTIDADE e dos participantes e assistidos. 

64 A retirada do PATROCINADOR não poderá acarretar quaisquer obrigações 
financeiras para a ENTIDADE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 

7.14 O PATROCINADOR fra sujeito às sanções civeis é administrativas 
cominadas pela legislação aplicável, pelo estatuto da ENTIDADE e pelo 
regulamento do PLANO na caso de descumprimento das obngações contraídas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS 

84 A abstenção, por parte da ENTIDADE, do exercicio de quaisquer direitos ou 
faculdades que lhe assistam, em virtude de lei, ato regulatório, contrato, 
regulamento ou deste Convênio, não implicará em novação, nem impedirá a 
ENTIDADE de axercer, à qualquer momento, esses direitos é faculdades. 

CLÁUSULA NONA - DA DURAÇÃO DO CONVÊNIO 

3.14 O presente instrumento vigerá por prazo indeterminado e teve a sua 
expressa autorização a partir da emissão do protocolo de sistema informatizado, 

com aplicação imediata, podendo ser revisto a qualquer tempo por acordo entre 
as partes, desde que obedecidas as disposições do estatuto e do regulamento, 
nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SOLUÇÃO DE QUESTÕES 

10.1. As questões referentes ao presente Convênio serão resolvidas com base 
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nas di legais, latórias e r tares aplicáveis e 

se necessário, aos órgãos competentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

41.1. Fica eleito o Foro da cidade de Cabedelo/PEB, para qualquer litígio oriundo 
do presente Convênio, renunciando, as PARTES, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas as PARTES, seus representantes 
firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, forma e eficácia, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Cabedelo/PB, 24 de janeiro de 2022. 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 

  

Josenilda Batista dos Santos 

Secretária Municipal de Administração 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2.307 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 
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Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 668/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) DANIELLY CUNHA CAMPELO ; 

VIEIRA, matrícula nº 01,999-2, Arquivista, em razão da DECADÊNCIA do direito da 

Administração Pública rever o referida ato. 

Art, 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2.308 DÊ 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraiba, nó uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 670/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) EDNEIDE ALVES DE 

BC
ET

AF
E 
M
A
T
E
 

in
fo
rm
es
 O

 c
ód

ig
o 

12
08
-J
C8
Z-
FF
H-
IC
OC
 

FARIAS FREITAS, matrícula nº 01,031-6, Professora E, em razão da DECADÊNCIA do 

direito da Administração Pública rever o referido ato. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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oc
.c

om
 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO   
Rua Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 
Email: prefeitofBicabedelo,pb.gov.br |) 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDEL O GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2.309 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no usó de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 
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RESÓLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 671/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

Eratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) ELINALDO GOMES É 
CHAVES, matrícula: 02.046-0, Guarda Metropolitano de Cabedelo, em razão da 

DECADÊNCIA do direito da Administração Pública rever o referido ato, 

Art, 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2,310 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 

Art, 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 672/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) ELISABETH DE PAIVA 

CAVALCANTE MACEDO, matrícula: 01.015-4, Regente de Ensino, em razão da 

DECADÊNCIA do direito da Administração Pública rever o referido ato. 

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 2.311 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABÉDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, com base nos princípios administrativos, destacando-se o da 

legalidade, 

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº 673/2022 

instaurado para revisão do ato administrativo que concedeu incorporação de 

gratificação de vantagem pessoal - VPNI do(a) servidor(a) ELVIDIO DE ALMEIDA 

RAMALHO, matricula nº 01,509-1, Guarda Metropolitano de Cabedelo, em tazão da 

DECADÊNCIA do direito da Administração Pública rever o teferido ato. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 003/2022/G5/5SM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 

atribuições logais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.293/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso ||, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e com o disposto no em B7 da Leinº 1472/09, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância DisciplinarCSD nº 9486/2021, que apurou a ocomência registrada no Livro de Ocomências 

dos Inspetores, à folha 62v, e que pugnou pela aplicação da penalidade ADVERTÊNCIA ESCRITA. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aplicar so GM CARLOS VALERIO R. SOUZA DE OLIVEIRA, Mat. 00,732-3, 

penalidade de ADVERTÊNCIA ESCRITA por ter pralicado conduta de transgressão tipificada no Art. 
21, inciso XIV (ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos), do 
Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1,472, de 30 de dezembro de 
2008. 

Art 2 Esta Portaria entra em vigor na deta de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, 01 de fevereiro de 2022. 

GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 005/2022/65/SSM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 

atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.293/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso Il, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicas de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e com o disposto no ert B7 da Lei nº 147209, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância DiscipinarCSD nº 8.287/2021, que apurou a ocorrência registrada no sistema digital do 

livro dos inspetores, sob o número 182022021, e que pugrou pola aplicação da penalidade 

SUSPENSÃO DE UM DIA 
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RESOLVE: 

Art 1º Aplicar ao GM JOSEANE SOARES E DOS SANTOS, Mat 00.758-7, 
penalidade de SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta de transgressão 
tipiicada no Art 22, inciso XLII (faltar, sem motivo justficado, a serviço de que deva tomar parte), do 
Regulamento Discipinar da Guarda Civil Municipal de Cabedolo, Lei nº 1.472, de 30 de dezembro de 
2009, 
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Ar. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, (1 de fevereiro de 2022. 
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  GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropoldana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, nº 371 - Camboinha 1 - Cabedelo-PB 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 004/2022/G5/5SM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 

atribuições logais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.293/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso ||, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e com o disposto no em 87 da Lei nº 1472/09, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância Disciplinar/CSD nº 7 808/2021, que apurou a ocomência registrada no Livro de Ocomências 

dos Inspetores, à folha 38, e que pugnou pela aplicação da penalidade SUSPENSÃO DE UM DIA. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aplicar ao GM MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA, Mat. DO.768-4, 

penalidade de SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta de transgressão 
tipificada no Art. 22, inciso XIX (deixar de cumpnir ou retardar serviço ou ordem legal), do Regulamento 
Disciplinar da Guarda Cívil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1.472, de 30 de dezembro de 2009. 

Ar. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, 01 de fevereiro do 2022. 

(GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Mefropoldana de Cabedelo 

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 006/2022/G5/SSM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 

atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.293/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso II, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicas de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e com o disposto no ert B7 da Lei nº 147209, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância DiscipinarCSD nº 8.289/2021, que apurou a ocorrência registrada no sistema digital do 

livro dos inspetores, sob o número 397022021, e que pugrou pola aplicação da penalidade 

ADVERTÊNCIA ESCRITA, 
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RESOLVE: 

Art. 1º Aplicar ao GM JOSEANE SOARES E DOS SANTOS, Mat 00.758-7, 

penalidade do ADVERTÊNCIA ESCRITA por ter praticado conduta de transgressão tipificada no Ar. 
20, ineiso Il (* Chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou serviço), da Regulamento Disciplinar da 
Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lai nº 1.472, de 30 da dezembro de 2009. 
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Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, 01 de fevereiro de 2022. 
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Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

EEE   

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 007/2022/65/5SM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 
atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.293/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso ||, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e como disposto no art. 87 da Lei nº 1472/09; 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 
Sindicância DisciplinariCSD nº 8286/2021, que apurou a ocorrência registrada no Livro de Ocorrências 

dos Inspetores, sob o número 7261/2021, e que pugnou pela aplicação da penalidade SUSPENSÃO 
DE UM DIA 

RESOLVE: 

Art 1º Aplicar ao GM JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA, Mat. M.576-4, 
penalidade do SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta de transgressão 
fipificada no Art 22, inciso XV (ofender, provocar ou desafiar autoridade ou servidor da Guarda Civil 

Municipal que exerça função superior, igual ou subordinada, com palavras, gestos ou ações), do 
Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1.472, de 30 de dezembro de 

2009. 

Art. 2º Esta Portana entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, 02 de fevereiro de 2022. 

GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, né 371 - Camboinha HI - Cabedelo-PB 
CEP: 58.101-383 - Telefone: (83) 3228-4413 
Email: guardamunicipalgcabedelo.phgov.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 008/20221G5/55M 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 
atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.293/06, cominado com 

os artigos 210, Inciso Il, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 

Municipal nº 523/89, e como disposto no art. 87 da Lei nº 147209; 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 
Sindicância DiseiplinariCSD nº 8210/2021, que apurou a ocorrência registada no Livro de Ocorrências 

dos Inspefores, sob o número 125C2/2021, e que pugnou pela aplicação da penalidade SUSPENSÃO 
DE UM DIA 

RESOLVE: 

Art, 1º Aplicar ao GM ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA, Mat, 01,196-7, penalidade de 
SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta do transgressão tipificada no Art. 
22, inciso VII (abandonar o serviço para o qual tenha sido designado), do Regulamento Discipâinar da 

Guanda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1.472, de 30 de dezembro de 2009. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, 02 de fevereiro de 2022. 

GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, nº 371 - Camboinha HI - Cabedelo-PB 
CEP: 58.101-383 - Telefone: (83) 3228-4413 
Email: guardamunicipalgcabedelo.ph.gov.br 
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EEE   

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO, Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 009/2022165/55M 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 
atnbuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.253/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso II, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e com o disposto no art. 87 da Lei nº 147209; 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 
Sindicância Disciplinar'CSD nº 8,3222021, que apurou a ocorrência registrada no Livro de Ocomências 

dos Inspelores, sob o número 2102/2021, e que pugnou pela aplicação da penalidade SUSPENSÃO 
DE UM DIA 

RESOLVE: 

Aut, 1º Aplicar a GM TANIA DE FATIMA PEQUENO DOS SANTOS, Mat. 00,788-8, 
penalidade de SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta de transgressão 
tipiicada no Art 22, inciso XLII (faltar, sem motivo jusiificado, a serviço de que deva tomar parte), do 
Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1.472, de 30 de dezembro de 

2008, 

Aut. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinote do Secretário, 02 de fevereiro de 2022. 

GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, nº 371 = Camboinha HI - Cabedelo-PB 

CEP: 58.101-383 - Telefone: (83) 3228-4413 

Email: guardamunicipalg&cabedelo,pb.gov.br 

A
s
s
i
n
a
d
o
 

po
r 
1 
pa

ss
os

 
M
A
G
A
L
H
Ã
E
S
 
G
A
L
V
Ã
O
 
L
O
U
R
E
N
Ç
O
 

Pa
ra
 v

er
if

ic
ar

 
a v
al
el
ad
o 
da
s 
a
s
s
i
n
a
l
u
r
a
s
,
 

ac
oe

s 
hi

ig
rs

: M
en

te
od

ad
o:

 
fd
oc
 
co
em
 b
r
'
r
f
i
c
a
c
a
 

EF
 S
F 
-C

E2
5 

ED
BS
-A
ZO
T 

o n
o
r
m
a
 

o 
oi
di
go
 
EF

SF
-C

EI
S-

AD
BS

 
A
D
O
 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 010/2022/65/5SM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 

atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.28306, cominado com 
os artigos 210, Inciso II, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 
Municipal nº 523/89, e com o disposto no art. 87 da Los nº 1472/09, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 
Sindicância Disciplinar'CSD nº 8,3252021, que apurou a ocorrência registrada no Livro de Ocomências 

dos Inspetores, às folhas 48, e que pugnou pela aplicação da penalidade SUSPENSÃO DE UM DIA 

RESOLVE: 

Art 1º Aplicar ao GM MOISES DE OLIVEIRA, Mat. 01.619-5, penalidade de 

SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta de transgressão tipificada no Art 
22, inciso XIX (deixar de cumprir ou retardar serviço ou ordem lega), do Regulamento Disciplinar da 

Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1,472, de 30 de dezembro de 2009, 

Ant. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, O2 de fevereiro de 2022. 

GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, nê 371 - Cambolnha dl - Cabedelo-PB 
CEP: 58.101-383 - Telefone: (83) 3228-4413 
Email: guardamunicipalgicabedelo.pb.gov.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 011/2022/G5/55M 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 
atnbuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1.283/06, cominado com 
os arigos 210, Inciso Il, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 

Municipal nº 523/89, e como disposto no art 87 da Lei nº 1472/09, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância Disciplinar'CSD nº 8.327/2021, que apurou a ocomência registrada no Livro de Ocomências 

dos Inspetores, às folhas 51V/2021, e que pugnou pela aplicação da penalidade ADVERTÊNCIA 

ESCRITA 

RESOLVE: 

Art, 1º Aplicar ao GM FRANCISCO FERRAZ DE CARVALHO, Mat 01.805-5, 
penalidade de ADVERTÊNCIA ESCRITA por ter praticado conduta do fransgressão tipificada no Art. 

22, inciso XLII (* trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente), do 

Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1,472, de 30 de dezembro de 
2008. 

Art. 2º Esta Poriaria entra em vigor na data do sua expedição. 

Gabinete do Secratário, 02 de fevereiro de 2022. 

(GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, nº 371 - Camboinha HI - Cabedelo-PB 
CEP: 58.101-383 - Telefone: (83) 3228-4413 
Email: guardamunicipalgicabedelo.phegov.br 

  

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
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<ABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 012/2022!G5/55M 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 
atribuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1283/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso ||, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 

Municipal nº 523/89, e como disposto no art 87 da Lei nº 1472/09, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância Disciplinar'CSD nº 7.800/2021, que apurou a ocorrência registrada no Livro de Ocorrências 

dos Inspetores, às folhas 06/2021, e que pugnou pela aplicação da penalidado SUSPENSÃO NO 

PERÍODO DE UM DIA. 

RESOLVE: 

Aut. 1º Aplicar ao GM RONALDO LUIZ DOS SANTOS COSTA, Mat 02.199-7, 

penalidade de SUSPENSÃO NO PERÍODO DE UM DIA por ter praticado conduta de transgressão 
tipificada no Art 22, inciso XLII (faltar, som motivo justificado, a serviço de que 

Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, Lei nº 1,472, de 30 de dezembro de 
2008. 

Art. 2º Esta Poriaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Gabinete do Secretário, 02 de fevereiro de 2022. 

(GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO 
Secretário de Segurança Municipal 

Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo 

Rua Benício de Oliveira Lima, nº 371 - Camboinha HI - Cabedelo-PB 
CEP: 58.101-383 - Telefone: (83) 3228-4413 
Email: guardamunicipalgdcabedelo.phegov.br 
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Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

E===   

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Secretaria de Segurança Municipal 

PORTARIA Nº 013/2022/GS/5SM 

O SECRETARIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL DE CABEDELO no uso de suas 
atnbuições legais e considerando as disposições contidas no art. 4º da Lei nº 1283/06, cominado com 
os artigos 210, Inciso Il, 217, Inciso e 222 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cabedelo, Lei 

Municipal nº 523/89, e com o disposto no art 87 da Lei nº 1472/09, 

Considerando o constante no Processo Administrativo Disciplinar da Comissão de 

Sindicância Disciplinan'CSD nº 7,821/2021, que apurou a ocomência registrada no Livro de Ocormências 

dos Inspetores, sob o número 26402 2021, é que pugrou pelo ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, 

RESOLVE: 
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Art. 14º Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar nº 

  

7.821/2021, instaurado para apurar a ocorrência registrada no Livro de Ocorrência dos Inspetores, sob 
o número 26402 /2021, tendo como parte o GM RONALDO LUIZ DOS SANTOS COSTA, Mat. 02 195- Í 
7. : 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição. E 

8 

Gabinete do Secretário, 03 de fevereiro de 2022. 8 
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ESTADO DÁ PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Saúde 

CABEDELO Gabinete do Secretário 

IDE 

PORTARIA Nº 002 DE fevereiro de/2022 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições Legais, em 

conformidade com a Lei Federal nº/5.932 de O7 de julho de 1981, a qual regulamenta a Residencia Médica no 

Considerando a Resolução nf 01/2015 da Comissão Nacisnal de Residencia Médica = CHEM, que regulamenta os 

requisitos mínimos dos programas dp Residencia Médica em Medicina de Família e Comunidade; 

Considerando a Resolução nº 02 de 03 de julho de 2013 da CNRM, que dispõe sobre a estrutura, organização, é 

funcionamento das Comissões de Residências Médicas das instituições de saúde que oferecem programas de 

Residência Médica e dá outras providências; 

Consk o h da Comissão de Residencia Médica- COREME/CABEDELO, que tem como 

lidade orientar e o funkióframento da COREME/C 

  

RESOLVE nomear o médico Hilário Lourenço de Freitas Júnior como Coordenador do COREME/CAREDELO 

em substituição a médica Tácia Adriana Florentino de Lima, 

sp 
Ns 

= A = SS 

Cabedelo, 24 de fevereiro de 2022 1 e a 
z s$e 

a Murilo Wagner Su de ormêis * 

Matricula nº QBO70-5 

Rua Duque de Caxias, 5/N = Centro - Cabedelo/PB 
CEP: 58100-263 - Telefone: (83) 3250-3153] - 

CEE o O   
   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

& ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 21 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25.004,001.18-0001.569/2018 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSE VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. 

RECORRIDO: MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA ALVES 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATO. SOLICITAÇÃO DE CONTRATO, SOLICITAÇÃO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO: 

DA DEMANDA DO CONSUMIDOR, AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR, ART, 5º, IL 

DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO PRÁTICA ABUSIVA. AFRONTA AQ 

ART. 48, DO CDC, DANO AO CONSUMIDOR AFRONTA AO ART. 14 

CDC. NEGATIVA AO CONTRATO ESCRITO. AFRONTA AO ART, 52 DO 

CDC. PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 

1. O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo à preceito 

constitucional farl 5º XXXI), regula às relações jurídicas havidas 

entra 08 fornecedoras é consumidores, fraçando princípios basilaras 

nos quais se funda a sistamática das rmações de consumo, 

definindo, já em seus primeiros disposithos, as pessoas que 

integram o negócio jurídico 
2 É imporoso saliantar, incinimento, que o caso em cotejo 

consubstancia-sa am uma relação de consumo, havendo, de um 

fado, POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. como fomecedora, 

e de outro, MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA ALVES como 

consumidor e, entra as, um serviço. 

3 Consia-se ainda a vulnerabilidade da pare consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defasa do Consumidor astabalecido tal 

principio como lei principiológica. tendo am vista ser o consumidor a 

CABEDELO 
ad 

parte econômica, jurídica é tecnicamente mais fraca nas relações de 

frente ao ora   

mart 4º, Ido Código de Defesa do Consumidor, 

4. Desta manaira verifica-se a verossimilhança das alegações em faco 

da apresentação dos documentos scostados sos autos que 

pa as Veni; ainda a hi d haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do nus da prova em face do Recomente 

conforme dispõe o avi. 6º, VIN do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduta da Recorrente não correspondeu so que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sendo que tal prática 

encerra flagrante ofensa so cWeito basilar da informação, sendo 

necessária à aberiura da presente reclamação, bem como levar o 

caso ao poder judiciário, não haverido ainda assim qualquer conduta 

por parto da empresa que visasse à salisiação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a reparar os danos 

causados. 

5. Venfica-se a proporcionalidade entre o dano causado e a muita 

aplicada, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira 

instância. 

  

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso 
interposto, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de primeira instância 

em todos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por POLICARD 
SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. em face da decisão proferida pelo PROCON Municipal 
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EO 
de Cabedelo que em decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada 

por MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA ALVES. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os molivos 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 

O Reclamante, orá Recorrido, afirmou que celebrou um empréstimo 

consignado com a reciamada, por telefone, no ano de 2017. Afirma que nunca houve a 

entrega do contrato, informando as taxas de juros e prazo de seu adimplemento. Alega 

que os descontos estão sendo procadidos em valor maior do inicialmente pactuado. 

Ressaltou também que embora tenha buscado os devidos esclarecimentos junto à 

reclamada, não obteve êxito. Por fim, buscando uma solução para O caso, o reclamante 

ingressou com a presente reclamação, requerendo a restituição em dobro da quantia 

paga a maior, a exibição do contrato e a revisão quanto aos valores cobrados em 

virtude dos juros aplicados (Fls. 2). 

Devidamente notificada, a Reclamada não compareceu à audiência 

(FIs. 22). 

Devidamente notificada a Reclamada apresentou defesa escrita 

esclarecendo que a operação questionada pelo consumidor diz respeito a um 

refinanciamento, para quitar as parcelas em aberto, sendo disponibilizando um troco ao 

consumidor, no valor de R$ 847,57 (oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta & 

sele centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 430,93 (quatrocentos e trinta reais e 

noventa e três centavos). Esclareceu que houve à suspensão do contrato firmado com 

a Prefeitura Municipal de Cabedelo, resultando na impossibilidade de efetuar os 

descontos na folha de do recl ltando à normalidade no mês de 

agosto/2018. Por fim, colocou-se à disposição para maiores esclarecimentos (Fls. 24 a 

29), 

  

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o arts. 6º, Ill; 31; 14 e 51 todos do 

Código de Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 

3.710,00 (três mil setecentos e dez reais). 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, onde em síntese, afirma que não houve nenhuma 

violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Que não pode ser punida 

pelo esquecimento do consumidor, isso porque todas as informações pertinentes sobre 

as condições de pagamento da operação foram devidamente esclarecidas, Assim, 

certos do total esclarecimento do fato noticiado pelo consumidor, e inexistência de 

qualquer irregularidade praticada, transgressão ou abuso do Direito do Consumidor, 

requer, a reforma da decisão administrativa, bem como a desconstituição da pena de 

multa imposta no valor de R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais) com a 

arquivamento da presente decisão administrativa. Subsidiariamente, requer a redução 

do valor da multa aplicada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade (Fls. 50 a 60). 

É o brave relato, passo a decidir. 

voTO 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 
constitucional (ar. 5º XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 
fornecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 
sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 
pessoas que integram o negócio jurídico: 

  

Aut, 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final, 

Art. 3º. Fomecador é toda pessoa física ou jurídica, pública ou prisada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

lividades de produção, gem, criação, ção ou 
comercialização de produtos cu prestação de serviços, 
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É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, POLICARD 

SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. como fomecedora, e, de outro, MARCOS ALBERTO DA 

SILVEIRA ALVES como consumidor e, entre eles, um serviço. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 

principiblógica, tendo em vista ser o consumidor a parte econômica, jurídica e 

tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao fomecedor, ora 

Recorrente, conforme estabelece o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

Vejamos. 

  

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objativo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem enmo a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: 

  

      

Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face da 

apresentação dos documentos acostados aos autos que comprovam as alegações. 

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui melhores 

condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, 
sendo aplicada a inversão do ônus da prova em face do Recorrente conforme dispõe o 

art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

     Art 6º São direitos básicos do consumidor. 

Mill - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;     

Avançando na análise do presente recurso, temos como direito básico 

do consumidor a informação de forma clara e adequada sobre os diferentes produtos & 

serviços. No caso em tela, verifica-se que o consumidor tentou de diversas maneiras 

ter acesso ao contrato escrito de empréstimo consignado, bem como todas as suas 

cláusulas, primeiramente entrando em contato com a Recorrente (Fls. 2) e 

posteriormente através do órgão Consumerista, não obtendo êxito em ambas. 

A Recorrente não prestou as informações solicitadas pelo Recorrido, ao 

negar-lhe o acesso ao contrato escrito de empréstimo consignado. Infringindo assim o 

Ar. 6, Ill do CDC, senão vejamos: 

  

Art. 6º São direitos básicos do consumidor. 

Wi - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação cometa de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes a preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem;       

É dever de toda instituição financeira prestar de forma minuciosa ao 

consumidor, todas as informações sobre o empréstimo consignado, para que as partos 

saibam seus direitos e suas obrigações. O contrato escrito é a forma legal, para que o 

consumidor possa ter total acesso e estando de acordo com suas cláusulas, possa 

assiná-lo, evitando surpresas indesejadas. Se isso não acontece, o consumidor está 

diante da violação do Principio da Informação. 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

  

SST 
Ao não prestar o serviço de forma adequada, a Recorrente causou 

danos ao consumidor, não tendo acesso ao contrato escrito, o Recorrido não obteve as 

informações necessárias sobre o seu contrato e os juros praticados no mesmo. 

Nas alegações do Recurso interposto, a recorrente alega que o 

consumidor tinha plena consciência do valor contratado, do número de parcelas e do 

valor das parcelas, não podendo se escusar de sua responsabilidade de cumprir com a 

obrigação pactuada, essas informações passadas por telefone. 

Acontece que em nenhum momento a Recorrente apresentou ao 

consumidor o contrato de empréstimo consignado, teve três oportunidades de fazê-lo: 

na audiência de conciliação no Órgão Consumerista Municipal, que se quer 

comparação; na defesa administrativa; e por último no Recurso ora apreciado. Também 

não informou a base de cálculo dos juros incidentes, que ao final faria o consumidor 

pagar. 

Não restou dúvidas que & Recorrente causou danos ao Recorrido, 

infringindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei Consumerista, vejamos: 

  

Art, 14, O fornecedor de serviços responde, indepandentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores par defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.     
Neste sentido decidiu o TJ de Mato Grosso: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJMT - RECURSO 

UINOMINADO * RI T000274-48,2020.8.17,0005 MT 

EMENTA 

Recurso inominado - Responsabilidade objetiva - Descontos 

indevidos de valores da conta corrente do autor - Ausência de 

contrato de empréstimo bancário — Falha na prestação de serviços - 

Dever de indenizar — Direito a repetição do indébito em dobro como 

prescreve o art 42 parágrafo único, do CDC- Dano moral 

configurado in re ipsa - Quantum indenizatório mantido —       de dio valor creditado na conta do 

autor, sob pena enriquecimento sem causa - Compensação entre 

erédiros e débitos - Possibilidade - inteligência do   jartigo 368 do código civil - Recurso conhecido e improvido. 
  

Ao negar à Recorrida acesso so contrato escrito do empréstimo 

consignado, a Recorrente afronta o que preceitua o Art. 52, do CDC, vejamos o que diz 

o texto da Lei. 

  

Art. 52, No fomecimento de produtos ou serviços que envolva outorga 

es crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, à fomecedor 

leverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente 

    

  

    
    

  

= preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 

IL — montante dos juros de mora a da taxa efetiva anual de juros; 

Hi — acréscimos legalmente previstos; 

[4 — número e periodiciciade das prestações; 

- soma total à pagar, com e sem financiamento.     

Resta claro no caso em análise, que o Recorrido não fora informado 

previ sobre as lições do de empréstimo consignado, pois não teve 

acesso ao contrato escrito. 

Essa modalidade de empréstimo por telefone, primeiramente, se deve 

frisar que por questão de segurança, nenhuma instituição financeira está autorizada a 

fazê-lo. As interações por esse meio podem fazer parte do processo para fins de 

confirmação, onde já se tem um contrato escrito e assinado. Vale ressaltar ainda que 
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pelas novas regras do consignado, o assédio de oferta do empréstimo por telefone, 

também é considerado uma prática abusiva. 

Assim sendo, a Recorrente nada lrouxe aos aulos que comprovasse a 

ausência de ilicitude nas suas condutas, restando configurado o dano ao consumidor 

ensejando a reprimenda do órgão consumerista. 

A Recorrente praticou conduta que afronta diretamente o Código de 

Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço, bem como manteve 

uma posição inerte na busca por uma composição para efetiva solução da lide, 

restando comprovada a gravidade da infração. 

Verifica-se proporcionalidade entra o dano causado e a multa aplicada, 

razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira instância. 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta comprovado 

que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor e 

qua não restou comprovado a desconstiluição da ilicitude dos atos praticados, razão 

pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, para manter a 

decisão de primeira instância em todos os seus termos. 

Éovoto. 

Subscreve em, 

  

CABEDELO 
E 

PROCESSO Nº 25.004.001.18-0001.569/2018 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. 

RECORRIDO: MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA ALVES 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

Ex exposítis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do 

Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Município de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao Recurso interposto, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de 

primeira instância em todos 05 seus termos. 

Ato contínuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3, Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 

veiculo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 21 de dezembro de 2021. 
» MN A 

plug 
IEGO a JOÃO 
PROCURADOR GERAL 
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ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
eee Procuradoria Geral do Município 

Cabedelo, 10 de novembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25-004,001.19-0000290/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A, 

RECORRIDO: PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA BANCÁRIA. 

DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE 

DINHEIRO NOS CAIXAS ELETRÔNICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DEFEITUDSO. AFRONTA AO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 

1. O Código de Defbsa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional [at 5º, XXXI), regula as relações jurídicas havidas 

antro os fornecadoras e consumidoras. iraçando princípios basilaras 

nos quais se funda a sistemática dos relações de consumo, 

definindo, já em seus primeiros disposilivos, as pessoas que 

integram o negócio jurídico 

2. É imperioso suliontar, inicialmente, que o caso em colejo 

consubsiancia-se em uma relação de fiscalização, havendo, de um 

tado, BANCO DO BRASIL SA. como fomecedor e, de ouiro, 

PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO como Orgão Consumanista, 

cujos objetivos principais são proteger e defender os consumidores 

e, entre eles, um serviço. 

3. Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face 

da apresentação dos documentos acostados sos aulas que 

comprovam às alegações. 

4. Percebe-se que a conduta do Recorrente não correspondeu do que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sendo que tal prática 

encara má prestação de serviço, sendo necessária a abertura da 

presento reclamação, bem como levar O caso 30 poder judiciário, 

não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da emprasa 

que visasse à satisfação di lide, devendo ser responsabilizada, bem 

como compelidia a reparar as danos causados. 

1. Verifica-se à proporcionalidade entre o daro causado & a mula 

aplicada, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira 

instância 

  

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e Negar provimento ao Recurso 

interposto, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de primeira instância 

em lodos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo BANCO DO 

BRASIL S.A, em face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO 

que em decisão originária julgou procedente o Termo de Reclamação (Oficio) aplicado 

por este Órgão Consumerista ao Recorrente, 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

que ensejarám a propositura do Auto de Infração e Parecer do Procon Municipal de 

Cabedelo. 

O Procon Municipal de Cabedelo, ao receber denúncia da inúmeros 

consumidores, instaurou o presente processo administrativo, “ex-office”, onde apurou a 
ausência de abastecimento de dinheiro nos caixas eletrônicos, bem como nos caixas 
presenciais, impedindo os clientes de efetivarem saques. Foi fambém relatado nas 
denúncias, que na referida Instituição bancária, não há qualquer informação por parte 
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dos funcionários acerca do prazo de normalização dos serviços gerais do Banco & em 

especial o de saques de valores, tanto no caixa de autoatendimento, bem como nos 

caixas presenciais violando assim o disposto contido no Art. 14 e 6, II do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Devidamente notificado, o Recorrente apresentou defesa 

administrativa, alegando que a ausência da movimentação financeira se deu em 

decorrência do sinistro ocorrido na agência, no dia 16/06/2019, oportunidade em que 

foram subtraidos grande quantidade de dinheiro, coletes, armas e munições, Sendo 

assim, a empresa informa que necessita reconstruir as respectivas edificações e 

substituir todo o aparato tecnológico necessário para que se tente evitar novas 

i i crimi Escl que exi lmente, meios colocados à 

disposição da população para realização de todas as operações bancárias fora do 

ambiente das agências, isto é, sem a necessidade de se comparecer ao guichê de 

caixa bancário ou à sala de autoatendimento. Por fim, requer a improcedência da 

presente reclamação com o arquivamento definitivo da demanda. (Fls. 08 a 15). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta do Recorrente infringis o que dispõe o art 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 12.375,00 (doze mil 

trazentos e setenta e cinco reais) Fis. 18 a 22 dos autos processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpós o 

presente Recurso Administrativo reiterando os termos apresentados na defesa, 

requerendo ao final o seu provimento com consequente declaração de insubsislência & 

nulidade da decisão admini iva correspond | ref do-se e afastando a multa 
arbitrada, além do posterior arquivamento do relativo processo administrativo. Em 

  

caráter sucessivo, requer seja reduzido o valor da multa a um patamar condizente com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

É o breve relato, passo a decidir. 

voro 

CABEDELO 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fomecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram à negócio jurídico: 

  

[Art 2 Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bom como os ontós 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 

montagem, criação, construção ou comercialização de produtos ou 

prestação di sórvicos, 
  

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 
consubstancia-se que o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A. à um fornecedor de 
produtos ou serviços, q Procon Municipal de Cabedelo é o Órgão que tem como 
objetivos principais orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra 
abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo e 
no outro lado da relação os consumidores. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 
representada pelo Procon'Cabedelo, tendo q Código de Defesa do Consumidor 

tabelecido tal pri 
  ípio como lei principiológica, tando em vista ser O consumidor a 
paris econômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente 
ao fomecedor, ora Recorrente, conforme estabelece o art. 4º, Ido Código de Defesa do 
Consumidor. Vejamos, 
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Art 4º A Política Ni al das Relações de Consumo tam por objetivo a 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus inleresses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e hasmonia das relações de consumo, atendidos os 

      
  

seguintes principios: 

L- da hai sho idor no mar 

de consumo: 

Desta lra verifi a imilhança das alegações em face da   

apresentação dos documentos acostados aos autos que comprovam as alegações. 

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui melhores 

condições de trazer aos autos os documentos necessários so esclarecimento da lide, 

sendo aplicada a inversão do ônus da prova em face do Recorrente conforme dispõe o 

art. 6º, Vi do Código de Defesa do Consumidor. 

  

rt. 6* São direitos básicos do consumidor. 

Vil = a facilitação da defesa de seus direitos, inclusivo com a inversão do 

ônus da próva, a seu favor, nO processo civil, quando, à erário do juiz, 

for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras erdinárias de experiências;       

Avançando na análise do presente recurso, preliminamente, o 

Recorrente afirma que o Estado não pode interferir no planejamento da atividade 

econômica no setor privado, sendo sua atuação nesse campo, conforme expressa 

disposição constitucional, apenas indicativa. Além disso, destaca-se que não existe 

tel que obrigue uma instituição financeira a abrir ou manter a estrutura de 

agências bancárias com numerário em qualquer localidade do pais (grifo deles). 

O PROCON tam a função de receber e apurar consultas e denúncias 

  
que foram api das por « i individuais ou por jurídicas de 
direito público ou privado. O Procon não obriga nenhuma instituição financeira a abrir, 

  

E 
mas, estando aberta, cabe ao Procon apurar as denúncias dos consumidores, caso fira 

algum art. do Código de Defesa do Consumidor, como no caso em tela, portanto, 

te c la a preliminar arguida pelo R em matéria preliminar. 

No mérito, em sintese, afirma que o atual contexto que na qual está 

inserida a cidade de Cabedelo & os motivos que levam a empresa, atualmente, a não 

realizar movimentações financeiras em dinheiro nos guichês de caixa, A referida 

Agência vem sofrendo enorme e grave prejuizo com os sucessivos ataques de 

militantes, que vêm assaltando as agências bancárias, como o ocorrido no dia 

16/06/2019. Dessa forma, a recomente necessita reconstruir as respectivas edificações 

e substituir todo o aparato tecnológico necessário para que se tente evitar novas 

investidas criminosas. 

Vale ressaltar que a Agência do Banco do Brasil é a única na cidade de 
Cabedelo, a partir do momento que a Agência deixa de abastecer os caixas 
eletrônicos, bem como nos próprios caixas presenciais, toda a população fica 
prejudicada, sem poder sacar dinheiro, um dano coletivo (grifo nosso) que deveria 
ser reparado imediatamente, pois os consumidores tiveram que se deslocar a cidade 
vizinha para poder sacar dinheiro. Ademais, o recorrente afirma que a agência fora alvo 
de meliantes, por isso que não está abastecendo os referidos caixas, mas, não junta ao 
Presente processo, nenhum boletim de ocorrência que ateste essa afirmação. 

Ademais, conforme cita a decisão administrativa do Procon, não se pode 
esperar 0 tempo que a empresa entenda suficiente para que retome ao funcionamento 
normal da Agência. A demora da recorrente em solucionar o problema, tem gerado 
Prejuízos não só à população Cabedelense, como às pessoas que transitam na cidade 
e necessitam utilizar os serviços prestados pelo Banco. 

É sabido que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, 
independe de culpa, para reparação aos danos causados aos consumidores, conforme 
prescreve o Ant, 14, 41º, | do CDC in verbis: 
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Art 14 O fi de ip Pp: da éncia de culpa, pela 

reparação dos danos caúsados aos consiimidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bêm como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

  

$71º O serviço é defeituoso quando não fomece a segurança que o consumidor 

dela pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

f- 9 modo de seu fornecimento;   
  

O Recorrente se limitou a culpar as circunstâncias pela sua má prestação 

de serviço, não trouxe nenhuma comprovação em contrário, restando claro que a má 

prestação de serviço causou danós aos consumidores. 

Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça - STJ - Agravo em Recurso 

Especial: AREsp 1872899 PR 2021/0108484-8 

  

DECISÃO 

Cuida-se de agravo apresentido por BANCO DO BRASIL SA contra à decisão que não admitiu 
seu recurso especial. 

O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso [, alíneas “a” é “cº da CF/88, visa reformar 
acórdão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim resumido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. — SUSPENSÃO DAS MOVIMENTAÇÕES COM DINHEIRO NA ÚNICA AGÊNCIA 
BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE. ROUBO COMETIDO POR UMA SÓ 
PESSOA SEM USO DE EXPLOSIVOS E DANOS À PARTE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA PARA A SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. - FUNCIONAMENTO 
PRECÁRIO DA AGÊNCIA POR VÁRIOS MESES. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO 
CORRENTISTA A CIDADES VIZINHAS PARA A REALIZAÇÃO DE SAQUES. DANO MORAL 
CONFIGURADO. — INDENIZAÇÃO.  ARSITRAMENTO COM  RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. ATENÇÃO AO CASO CONCRETO. VALOR MAJORADO PARA R$ 4.000,00. 
-— JUROS DE MORA TERMO INICIAL CITAÇÃO, - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 
SUCUMBÉÊNCIA MANTIDOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO EM 
CONFORMIDADE COM DS PARÂMETROS LEGAIS. — INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 
— REGURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RECURSO DE APELAÇÃO 
DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.     
  

sacas 

Percebe-se que a conduta do Recorrente não correspondeu ao que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, prestando um serviço defeituoso que 

causou danos aos consumidores. 

Assim sendo, o Recorrente nada trouxe aos autos que comprovasse a 

ausência de ilicitude nas suas condutas, restando configurado o dano e ensejando a 

reprimenda do órgão consumerista. 

Como conhecido, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que a multa administrativa aplicada pelo órgão consumerista deve levar em 

consideração a gravidade da conduta, da vantagem auferida & da condição econômica 

da fornecedor. Vejamos. 

  

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

      infração, ntagem eonaligdie dg 

  

gd E as % 

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

revertendo para & Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 7985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais 

ou municipais de proteção so consumidor nos demais casos.   

  

  

Em mesmo sentido segue o art. 28 do Decreto nº 2.181/97: 

  

Art 28. Observado o disposto no art 24 deste Decreto pela 

autoridade competente, à pena do mula será fixada 

considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do 

dano causado aos consumidores, a Kantagem aufórida com o ato 

infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os 

parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art 57 da Lei nº 

B.O7B, de 1990,       

O Recorrente praticou conduta que afronta diretamente à Código de 
Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço, restando comprovada a 
gravidade da infração. 
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No tocante à proporcionalidade da multa, verifica-se proporcionalidade 

entre o dano causado e a multa aplicada. 

Desta forma, mantemos a multa aplicada pelo Procon Municipal à 

Recorrente em R$ 12.375,00 (doze mil trezentos e setenta e cinco reais), por entender 

ser um dano coletivo e que a empresa possui condições econômicas de arcar com 

referido valor. 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do 
Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 
do Municipio de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao Recurso interposto, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de 
primeira Instância em todas os seus termos 

É o voto, 

Subscreve em, 

Cabedelo, 10 de novembro de 2021, 

  

CABEDELO 

PROCESSO Nº 25-004.001.19-0000290/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSE VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 

RECORRIDO: PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO 

VISTOS, relatados e discutidos 05 presentes autos. 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do 

Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Municipio de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao Recurso interposto, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de 

primeira instância em todas os seus termos 

Ato continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 

veículo oficial do municipio. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 10 de novembro de 2021. 

MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 
RELATOR 

    

   
E (A, < JOÃO AUSU BREGA NETO 

PROGURADOR-GÉRAL ADJUNTO 
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À ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Procuradoria Geral do Município 
  

Cabedelo, 23 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25.004.001.19-0000339/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A, 

RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA SOARES 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATO, SOLICITAÇÃO DE CONTRATO. SOLICITAÇÃO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO 

DA DEMANDA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. ART. 8º, Ill à 

31 DO CDE, RELAÇÃO DE CONSUMO PRÁTICA ABUSIVA, AFRONTA 

AD ART. 38, | DO CDC, DANO AO CONSUMIDOR AFRONTA AQ ART. 

14 CDC, NEGATIVA AO CONTRATO ESCRITO. AFRONTA AO ART. 52 

DO CDC PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 

1, O Código de Defesa do Consumidor obedecendo a preceito 

constitucional (art 5º, XXXI), regula as relações jurídicas havidas 

entre os fornecedoras e consumidores, traçando princípios basilaras 

nos quais se funda à sistemática dos relações de consumo, 

definindo, já em seus primeiros disposifivos, as pessoas que 

intsgram o megácio jurídico 

2 É imparoso salontor inicinimento, que o caso em colgjo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um 

tado, POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. como fomecedora, 

e, de ouiro, ALEXANDRE DA SILVA SOARES como consumidor a, 

entre elas, um serviço. 

à. Constase ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelacido tal 

  

princípio como loi principiológica, fondo am vista ser o consumidor a 

parte econômica, jwídica a tecnicamente mais fraca nas ralações 

frente no ora Ri ht É 

gar. 4º, [da Código de Defesa do Consumidor, 

4. Dasta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em faca 

da apresentação dos documentos acostados aos autos que 

as Vir ainda a bi it aja 

visto que a Recorrente possul melhores condições do trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado & invarsão do ônus da prova em faco do Recomenta 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduta da Recorrente não comespondeu do que 

estabalaco o Código de Defesa do Consumidor, sendo que fal prática 

concorra Nagranto ofensa do direilo basilár da informação, senda 

necessária a abertura da presente raciamação, bem como levar o 

caso ao poder judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta 

por parte da empresa que visasse à salisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a parar os danos 

causados. 

&. Verifica-se que não há a proporcionalidade entre o dano causado s a 

muita aplicada, razão pela qual deve ser reformada a decisão de 

primeira insdúncia to somente quanto sos valores pecuniários a 

serem suportados pela Empresa Recorrente. 

  

  

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos 0s presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao Recurso 

interposto, nos termos do Voto do Relator, para reformar em parte a decisão de 

primeira instância tão somente quanto ao valor pecuniário a ser suportado pela 

empresa Recorrente. 

RELATÓRIO 
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CABEDELO: 
cm 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por POLICARD 

SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. em face da decisão proferida pelo PROCON Municipal 

de Cabedelo que em decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada 

por ALEXANDRE DA SILVA SOARES. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 

O Sr. Alexandre da Silva Soares, ora Reclamante, assevera que a partir 
do ano de 2008 fora descontado de seu salário, valores oriundos de um empréstimo 

consignado contratado junto a Reclamada. Que os descontos efetuados estariam 
destoantes dos valores predelerminados em contrato, ora acima do que fora 

estabelecido, ora em valores considerados pequenos. Alega que não conseguiu obter 

informações acerca dessa siluação, tão pouco do número das parcelas restantes para 
a conclusão/término do contrato. Que também não lhe foram disponibilizados os 
protocolos de atendimento dos contatos efetuados junto à Reclamada. Assim, se 

socora desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer as medidas 

cabíveis, quanto ao atendimento de seus pedidos, quais sejam: que à Reclamada seja 
a juntar aos autos os extratos de todo o periodo em que foram descontados valores em 

seus proventos; a juntada do contrato ou gravação onde demonstre qua o Reclamante 
contratou os serviços respectivos; o número de parcelas remanescentes e já 

adimplidas. Por fim requer a restituição dos valores descontados a maior (Fls. 02). 

Assim, não havendo solução do problema, não restou altemativa ao 

reclamante, senão à busca do órgão consumerista municipal visando auxiliar na 

solução da lide. 

Devidamente notificada, a Recorrente compareceu à audiência não 

havendo acordo entre as partes (Fls. 19 e 20). 

Em sua defesa a empresa UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E 

SERVIÇOS S.A. alegou que "conforme documentos e áudios de contratação em anexo, 

o consumidor solicitou uma disponibilização de crédito junto a Empresa Reclamada...” 

que foi firmado contrato de corvénio com a Prefeitura de Cabedelo, conforme 

documentos anexos, para fornecimento de cartão de adiantamento salarial aos 

servidores que lhes possibilita a realização de compras nos estabelecimentos 

conveniados e a disponibilização em conta corrente, quando solicitado, de crédito 

CABEDELO 

captado pela Reclamada no mercado (operação denominada Saque)... o valor das 

parcelas é descontado em folha de pagamento do consumidor pelo seu Órgão 

Empregador, para posterior repasse à Empresa Reclamada”, Esclarece também que a 

interrupção dos descontos em folha se deu pela própria Prefeitura, suspendendo 

injustificadamente o convênio firmado. Que durante a referida suspensão, a Reclamada 

ficou sem poder efetuar os descontos devidos, porém, após a assinatura de novo 

ênio, passou a realizá-l dendo, p não haver falhas na prestação de 

serviços prestados. Alega também que não há cobrança de juros nesses 

relançamentos, pois o valor cobrado é o mesmo devido e anuído pelo Reclamante, 

onde os descontos são realizados na medida em que há limita disponivel para tal. Por 

fim aduz que não restam dúvidas que a Reclamada agiu em conformidade com os 

ditames legais, tendo realizado, apenas, cobranças de valores que foram efetivamente 

gastos pelo Consumidor (Fls. 21 a 27). 

  

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o arts. 6º, Ill; 31; 14 e 39 todos do 

Código de Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 

6.851,00 (seis mil oitocentos e cinquenta e um reais). 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpós o 

presente Recurso Administrativo, onde em sintese, afirma ausência de violação aos 

artigos do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser punida pelo 

esquecimento do consumidor, isso porque, todas as informações pertinentes sobre as 

condições de pagamento da operação foram devidamente esclarecidas. As folhas 28 a 

43 foram juntados os seguintes documentos: Comunicado da Prefeitura de Cabedelo; 

Comprovantes de depósito de valores em conta de titularidade do consumidor; Termo 

de reserva de margem no sistema de gestão de consignados; Contrato escrito; CD 

do o verbal jo entre a reclamada e o idor. Continua 

esclarecendo que não houve descontos nos meses devidos e não houve cobrança 

excessiva. 

Assim, certos de total esclarecimentos do fato noticiado pelo 

consumidor, além da Inexistência de qualquer imegularidade praticada ou   
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abuso do Direito do Consumidor requer a reclamada, a reforma da decisão 

administrativa, bem como a desconstituição da pena de multa imposta no valor de R$ 

6.851,00 (seis mil oitocentos e cinquenta e um reais) e o arquivamento da presente 

decisão administrativa. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada, 

levando-se em consideração 05 princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como, estima a moderação e equidade (Fls. 54 a 63). 

É o breve relato, passo a decidir. 

voTO 

O Código de Defesa do Consumidor obedecendo a preceito 

constitucional (art 5º XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fornecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram o negócio jurídico: 

  

   
    

      

    

Art 2º. Consumidor é toda pessoa fisica ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

At. 3º, Fomecador é toda pessoa fisica au jurídica, pública ou privada, 

nacional cu estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção ou 

comercialização de produtos cu prestação de serviços,     

É imperioso salientar, inicislmente, que o caso em cotejo 
consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, POLICARD 

SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. como fornecedora, e, de outro, ALEXANDRE DA SILVA 
SOARES como consumidor e, entre elas, um serviço, 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 
Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 
principiológica, tendo em vista ser o consumidor a parte econômica, jurídica e 
tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao fornecedor, ora 

  

e 
Recorrente, conforme estabelece à art, 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

Vejamos. 

  

dirt, 4º À Politica Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, O respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 08 

seguimes princípios: 

L- ecl da vu bilidade do no 

de consumo;   
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A Recorrente não prestou as informações solicitadas pelo Recorrido, ao 

negar-lhe o acesso ao contrato escrito de empréstimo consignado. Infringindo assim o 

Ant. 6, Il do CDC, senão vejamos: 

  

Art. &º São direltos básicos do consumidor: 

HE = à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação cometa de quantidade, caracteristicas, 

composição, qualidade, tributos inçidentes é preço, bem como sabre 05 

riscos que apresentem;   
É dever de toda instituição financeira prestar de forma minuciosa ao 

consumidor, lodas as informações sobre o empréstimo consignado, para que as partes 

saibam seus direitos e suas obrigações. O contrato escrito é a forma legal, para que o 

consumidor possa ter total acesso e estando de acordo com suas cláusulas, possa 

assiná-lo, evitando surpresas indesejadas. Se isso não acontece, o consumidor está 

diante da violação do Principio da Informação. 

Ao não prestar o serviço de forma adequada, a Recorrente causou 

danos ao consumidor, não tendo acesso ao contrato escrito, o Recorrida não obteve as 

informações necessárias e se deparou com parcelas abusivamente altas, 

Nas alegações do Recurso interposto, a Recorrente informa que “O 

consumidor tinha plena consciência do valor contratado, do número de parcelas e do 

valor das parcelas, não podendo se escusar de sua responsabilidade de cumprir com a 

obrigação pactuada e que não pode ser punida pelo esquecimento” (Fis. 55). 

Acontece que a Recorrente não apresentou ao consumidor o contrato 

de empréstimo consignado, teve oportunidade de fazê-lo na audiência de conciliação 

no Órgão Consumerista Municipal, anexando, apenas na defesa administrativa o 

contrato de adesão, apenas com a assinatura do consumidor, restando claro que o 

mesmo não teve acesso ao contrato (Fls, 38 e 39) e o CD com a gravação do telefone 

do consumidor. 

CABEDELO 
rare 

Verifica-se na gravação que à consumidor fora obrigado a adquirir um 

seguro, o qual não teve opção de não adquirir, configurando assim venda casada, 

prática abusiva, prescrita no ar. 38, | do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

  

lárt. 39. É vedado so fesnecedor de produlas ou serviços, dentre ouiras práticas abusivas: 

1 - condicionar o fsmecimento de produto ou de serviço so fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, 4 lirilas quantitativos;   

    

Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face da 

apresentação dos documentos acostados aos autos que comprovam as alegações. 

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui melhores 

condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclaracimento da lide, 
sendo aplicada a inversão do ônus da prova em faca do Recorrente conforme dispõe o 

art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

  

Art, 6º São direitos básicos do consumidor: 

VII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critário do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;     

Avançando na análise do presente recurso, temos como direito básico 
do consumidor a informação de forma clara e adequada sobre os diferentes produtos & 

serviços. Mo caso em tela, verifica-se que o consumidor tentou de diversas maneiras 

ter acesso ao contrato escrito de empréstimo consignado, bem como todas as suas 
cláusulas, primeiramente entrando em contato com a Recorrente (Fls. 2) & 
posteriormente através do órgão Consumerista, não obtendo êxito em ambas. 

  

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Golás - TJGO - 

Apelação 02024075420168090051: 

  

TO CONSUMERISTA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE CONDICIONADA À AQUISIÇÃO DE 

CONTRATO DE SEGURO. VENDA CASADA - ART. 39.1, CDC, CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO 

[EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS RECURSAIS - ART 85.91. CPC 

DESPROVIMENTO, 7 - Ineguivoca a relação de consumo travada entro as partes, incidindo as 

pormas protetivas da Lei 807800, e a Súmula 297/8TJ 71- O fato de ter sido aberia conta 

rorrente para recebimento de salário, adquirido na mesma data contrato de seguro de vida é 

a outras des do caso, b a de venda casada, prática 

wedada pela legislação consumerista. AN - Anulado o contrato de seguro, devem ser restifuídos em 

[dobro os valores descontados da apelada, nos termos do art. 42. parágrafo único, CDC, tendo em 
conis o prévio pedido de cancelamento do contrato pala recorrida. |V - A apropriação de parte 

[dos modestos rendimentos auferidos pela autora apelada com basa em contrato nulo ensaja a 
condenação do banco apelante em canos morais. Para sua avaliação, deve-se atentar para a 
dupla finalidade da incente a que visa tonitivo ao prejuíro 
causado so consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas 
semelhantes sem, contudo, implicar enriquecimento. Vi - É cabivel a fixação de honorários 
recursais mesmo quando não ou pelo advogado. VII - 
Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor da autora apelada - antigo 
B5.511.CPC 

  

    
  

Continua a Recorrente afirmando que as partes são livres para 
contratar e, que se trate de contrato de adesão, o consumidor poderia 
simplesmente não ter contratado a divida ou ter escolhido outra empresa para 

  
 



  

  

Página 22 

EEE 

realizar a operação, a empresa Reclamada não é instituição filantrópica, grifo 

nosso, (Fls. 61) 

Ora, em nenhum momento o consumidor se recusou a pagar O 

empréstimo, acontece, que o mesmo, não teve acesso ao contrato e a nenhuma 

informação sobre as taxas e juros que incidiram sobre o mesmo, a Recorrente também 

não informou a base de cálculo dos juros incidentes, para o consumidor ver se estava 

de acordo com a resolução do BACEN. 

O Código Civil em vigor, disciplinado nas bases sociais, éticas e 

eficientes, determina que as partes respeitem o princípio da boa-fé objetiva, Neste 

sentido, não se admite cláusulas abusivas nos contratos. 

Assim, o CDC não apenas regula a condição entre consumidores e 

fornecedores/produtores, mas também, ressalta os principios da boa fá que deve haver 

entre ambos, enfim, os princípios basilares que estão apregoados na Constituição. 

Grosso modo, o CDC não diminui a pessoa do fomecedor ou produtor frente ao 

consumidor, mas sim, faz respeitar o direito fundamental descrito do qual nasceu, 

retratado na Carta Maior. Dessa forma, havendo um contrato oneroso ou que não siga 

os preceitos da boa fé e da função social dos contratos, o consumidor pode, em juízo, 

pedir a alteração ou a exclusão de cláusula abusiva em seu contrato, limitando assim 

qualquer tipo de abusividade do mercado frente ao hipossuficiante. Esse abuso se dá 

uma vez que as cláusulas geralmente são escrilas e postas à frente do consumidor, 

que em nenhym momento participa de sua criação, são os conhecidos contratos de 

adesão. 

Não restou dúvidas que a Recorrente causou danos ao consumidor, 

infringindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei Consumerista, vejamos: 

  

td, O fomecedor de serviços responde, Independentamente da 

existência de culpa, pela reparação dos damos causados dos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.   
  

sABERELO, 

Neste sentido decidiu o TJ de Mato Grosso: 

  

[TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJMT - RECURSO 

INOMINADO : Ri TONO274-48,2020.8.11.0006 MT 

EMENTA Recurso Inominado = Responsabilidade objetiva - 

Descontos indevidos de valores da conta corrente do autor — 

usôncia de contrato de empréstimo bancário = Falha na prestação 

do serviços - Dever de im - Direito a repetição do indébito em 

Hobro como prescreve o art 42, parágrafo único, do CDC - Dano 

imoral configurado in re jpsa - Quantum indenizatório mantido — 

  

  de inação de ção do valor creditado na conta b do 

putor, s0b pena enriquecimento sem causa - Compensação entro 

créditos e débitos - Possibilidado - inteligência do   artigo 388 do código civil - Recurso conhecido e improvido.     

Ao negar ao consumidor o acesso ao contrato escrito do empréstimo 

consignado, a Recorrente afronta o que preceitua o Art. 52, do CDC, vejamos o que diz 

o texto da Lei: 

  

At, 52. No Fomecimento de produtos ou serviços que envolva outorga 

a cródito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fomecedor 

levará, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente 

bra. 

| = preço do produlo ou serviço em mosda corrente nacional; 

= montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

Il = acréscimos legalmente previstos: 

W — número é periodicidade das prestações; 

- soma lotal a pagar, com e sem financiamento,     

Assim sendo, a Recorrente nada trouxe aos autos que comprovasse a 
ausência de ilicitude nas suas condutas, restando configurado o dano ao consumidor 

ensejando a reprimenda do árgão consumerista. 
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CABEDELO 
mes 

A Recorrente praticou conduta que afronta diretamente o Código de 

Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço, bem como manteve 

uma posição inerte na busca por uma composição para efetiva solução da lide, 

restando comprovada a gravidade da infração. 

Verifica-se que não proporcionalidade entra o dano causado e a 

multa aplicada, razão pela qual deve-se reformar em parte a decisão de primeira 

instância tão somente quanto ao valor pecuniário a ser suportado pela empresa 

Recorrente 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta comprovado 

que a prática do Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor e 

que não restou comprovado a desconstituição da ilicitude dos atos praticados, razão 

pela qual CONHEÇO E ACOLHO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso interposto, 

para reformar em parte a decisão de primeira instância tão somente quanto o valor 

pecuniário a ser suportado pela empresa Recorrente POLICARD SYSTEM E 

SERVIÇOS S.A. Fixando a multa em R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) 1000 

UFMG - (Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

        

É o voto. 

Subscreve em, 

ij 9 cá elo, 23 de dezembro de 2021. 

MARELIG DE ÓLivEI 
) RELATO 

CABEDELO 
RITA ae 

PROCESSO Nº 25,004,001.19-0000339/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A. 

RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA SOARES 

VISTOS, relatados & discutidos os presentes autos. 

Ex exposltis, e por tudo mais que dos autos consta, resta comprovado 

que a prática do Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor & 

que não restou comprovado a desconstituição da ilicitude dos atos praticados, razão 

pela qual CONHEÇO E ACOLHO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso interposto, 

para reformar em parte a decisão de primeira instância tão somente quanto o valor 

pecuniário a ser suportado pela empresa Recorrente POLICARD SYSTEM E 

SERVIÇOS S.A. Fixando a multa em R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) 1000 

UFMC - (Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

Ato continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral & Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 
veiculo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 23 de dezembro de 2021. 

SEE 
Mil AA 4 [ : ã 

ais - Pod =) RELA f 

EVA JOÃO À AEttMero 
IRADOR GERAL, PROGURADOR-GERAL ADJUNTO 

! 

  

   
  

Ed 
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ESTADO DA PARAÍBA 
É GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO <AGEDELO 

=== Procuradoria Geral do Município Trata-se de Recurso Administrativo interposto por PHILCO 
  

Cabedelo, 21 de dezembro de 2021. ELETRÔNICOS S.A.. em face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE 

CABEDELO qua em decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada 

por LUCIANA DE FÁTIMA RODRIGUES FREIRES. Devidamente notificada a A 

PROCESSO Nº 25.004.001.20-0000.171/2020 Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (EXTRA 

RECURSO ADMINISTRATIVO SUPERMERCADO) pagou a multa emitida palo PROCON. 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSE VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: PHILCO ELETRÔNICOS S.A, 

RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

RECORRIDO: LUCIANA DE FÁTIMA RODRIGUES FREIRES 

Tecidas essas considerações Iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 

Alega a reclamante que fez a compra de TELEVISOR (TV LED 39 

PHILCO ANDR N92/N91/E60) da marca PHILCO, em 12/04/2019. Afirma também que 

no fim do ano de 2019 tiveram várias atualizações no aparelho, mas, ocorreu um 

problema no qual o aplicativo do YOUTUBE não atualizava de forma alguma. Após 

esse problema se apresentar, a reclamante afirma que entrou em contato com a 

PHILCO, obtendo a informação de que era necessário esperar o software da fabricante 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TECNOLOGIA. 

PRODUTO DEFEITUDSO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO ART. 18 DO CDE, 

PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. 

  

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo à preceito 

constitucional far. 5º XXXII), regula as relações juridicas havidos 

antro os fomecedores & i traçando principios b 
  

nos quais se funda a sistemática des relações de consumo, 

dofiníndio, já em seus primeiros dispositivos, as passõoas que 

integram o negócio juridico 

2 É imperioso salientes, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma ralação de consumo, havendo, de um 

lado, PHILCO ELETRÔNICOS S.A. e COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO (EXTRA SUPERMERCADO) como 

fomecedores, e, do outro, LUCIANA DE FÁTIMA RODRIGUES 

FREIRES como consumidora e, entre alas, um serviço, 

3. Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal 

princípio como lei principiológica, tendo em vista ser o consumidor a 

parte econômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de 

CABEDELO 

fronte ao f ora 

car, 4º, | do Código de Defesa do Consumidor, 

4. Desta mansira verifica-se a verossimilhança das aligações um face 

da apresentação dos documentos acostados sos autos que 

comprovam as alegações. Verifica-se ainda a hipossulciância haja 

visto que 9 Recorrente possuí melhores condições de trazer sos 

aufos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do ômus da prova em face do Recorrente 

conforme dispõe o art. 6º, Vil do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduta da Recorrente não correspondeu so que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sendo que tal prática 

encerra Mogranto ofensa à Jegisiação consumeisia, sendo 

necessária o abertura da presente reclamação, bem como lavar o 

caso ao poder judiciário, não havendo aindia assim qualquer conduta 

por parte da empresa que visasse à salisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelido a reparar os danos 

Causados. 

6. Vanfica-se a proporcionalidade entre o dano causado e a muita 

aplicada, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira 

instância. 

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso 

interposto pela Recorrente PHILCO ELETRÔNICOS S.A., nos termos do Voto do 

Relator, para manter em sua integralidade a decisão de primeira instância em todos os 

seus termos. A Empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (EXTRA 

SUPERMERCADO) pagou a multa emitida pelo PROCON. 

RELATÓRIO 

atualizar. Tempos depois, a consumidora alega que a empresa informou sobre a 

atualização do seu software, porém, mesmo com isso, nada foi resolvido. Aduz também 

que procurou a assistência técnica FLYTECH, a qual enviou um "passo a passo” para 

ser feito nova atualização, contudo o problema ainda persistiu. Por fim, requer a 

restituição ou a substituição do aparelho por outro novo. (Fls 02). 

Devidamente notificadas, as Recorrentes compareceram a audiência, 

não havendo acordo entre as partes (Fls. 17 e 18). 

Em defesa administrativa, a empresa PHILCO ELETRONICOS SA. 

alega que, em audiência realizada no dia 19/08/2020, a fabricante ofertou o reembolso 

do aparelho, que era um dos pedidos alternativos da própria reclamante, porém foi 

recusado. Alega que a empresa não possui saldo do aparelho para a troca, portanto, 

apenas consegue realizar o bolso do valor do produto, sendo i ivel a troca 
do aparslho, Desta forma, a empresa ofertou novamente o reembolso da mercadoria 

(Fis. . 

  

  

CCI 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta das Recorrentes infringiu o que dispõe o art. 18 e 20 do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando a penalidade de multa a Recorrente PHILCO ELETRÔNICOS 

S.A. no valor de R$ 4.836,00 (quatro mil oitocentos e trinta e seis reais), ver folhas 

66 a 72 dos autos processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente PHILCO 

ELETRÔNICOS S.A,, reitera os termos apresentados na defesa, acrescentando que 

concomitantemente ao Processo Administrativo junto ao Procon, a consumidora ajuizou 

uma demanda judicial junto ao Juizado Especial Civel da Comarca de Cabedelo, sob o 

nº 0807016-21.2020.8.15.0731, no qual a consumidora reclamava sobre os mesmos 

fatos. Diante disso , realizamos o ressarcimento do valor do produto, devidamente 

corrigido, cumutado com danos morais, no valor de R$ 5.315,04 (cinco mil trezentos e 

quinze reais e quatro centavos), que não há mais em se falar em violação ao Código de 

Defesa de Consumidor, pois a Recorrente atendeu a pretensão do consumidor através 

do ressarcimento cumulado com danos morais. 

Diante o exposto, requer-se; O reconhecimento da insubsistência da 

infração ou quaisquer outras práticas lesivas cometidas pela Recorrente a justificar a 

aplicação de penalidade, com ulterior provimento deste recurso; O arquivamento do 

presente processo administrativo como ATENDIDO, uma vez que a pretensão da 

consumidora foi atendida.(Fls.80 a 82). 

É o breve relato, passo a decidir. 

voto 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fe a , traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de definindo, já em seus pri dispositivos, as 

  

  

pessoas que integram o negócio jurídico: 
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Art 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou senviço como destinatário final. 

“Entender que a celebração de acordo, por si! só, afasta a prática infracional, Implicaria tornar 

letra morta o artigo 18, parágrafo 1º, do CDC [que lista as opções do consumidor em caso de vício 

no produto]. É aizer, a solução do problema pela autora após as reclamações realizadas não 

afasta a Infração cometida, pois não só já praticada, como, do contrário, estar-se-ia estimulando a 

figéncia o a do fo dor, que atuaria após a veiculação de 

reclamação polo consumidor”, avaliou a 

Art 3º, Fomecedor é toda pessoa lísica ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção ou 

comercialização da produtos ou prestação de serviços,   “Note-se que o Judiciário não é SAC das empresas, que não podem simplesmente desconsiderar 

a instância administrativa e postergar a assunção das suas responsabilidades sem que tenha 

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo havido ilegalidade pela autoridade administrativa, atrasando a prestação jurisdicional com 
consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, A PHILCO alegações preclusas”, criticou a desembargadora 

ELETRÔNICOS S.A como fomecedor, e, de outro, LUCIANA DE FÁTIMA 

RODRIGUES FREIRES como consumidora e, entre eles, um serviço. 

  

      
Não restou dúvidas que o produto adquirido pelo Recorrido apresentou 

vício de qualidade, tornando-se impróprio ao uso, às Recorrentes tiveram todas as 

oportunidades para sanar o problema enfrentado pela consumidora, mas não o fizeram, 
Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 

principiológica, tendo em vista ser o consumidor a parte econômica, jurídica e 

infringindo assim o que preceitua o Art, 18 do CDC, senão vejamos: 

  

Art. 18. Os fomecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

j solidari It lelos de lidade i tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao formecedor, ora riamente pelos vi qua ou quantidade que os tomem impróprios ou 

  

  

  

  

. q ao aque se ou lhes o valor, assim como por aqueles 
Recorrente, conforme estabelece o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. d bes da som a indicacã do da am 

Vejamos. lagem ou g blicitári itadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

Art. 4º A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o & 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua alternativamente e à sua escolha: 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
1-2 substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

      

        
rência & a dás re da gta, “ótirididos as + a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

seguintes principios: perdas e danos; 

Hi- o abatimento proporcional do preço. 

L- da vulnerabilidade do no 
da consumo: Ademais, tendo em vista a demora na solução do problema, a 

consumidora fora obrigada a adentrar pelas vias judiciais, onde a Recorrente fora 
Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui condenada a pagar o valor corrigido do objeto cumulado com danos morais. 

melhores condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclarecimento 

da lide, sendo aplicada a inversão do ônus da prova em face do Recorrente conforme 

dispõe o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, a Recorrente nada trouxe aos autos que comprovasse a 

ausência de ilicitude na sua conduta, restando configurado o dano ao consumidor 

ensejando a reprimenda do órgão consumerista. 

CABEDELO Es cer 

ESTE 

Como conhecido, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que a muita administrativa aplicada pelo órgão consumerista deve levar em 

Art 6º São direitos básicos do consumidor: consideração a gravidade da conduta, da vantagem auferida e da condição econômica 

do fornecedor. Vejamos. 

  

VII = a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, à seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiante, segundo as 

regras ordinárias de experiências; 

  

Art. 57. A pena de mula, graduada de acordo com a gravidade da 

  fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

revertendo para o Fundo de que trata a Lai nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, os valores cablvels 4 União, ou pará 08 Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

  

    
Avançando na análise do presente Recurso Administrativa da 

Recorrente PHILCO ELETRÔNICOS S.A, afirma que a consumidora ajuizou uma 

demanda judicial junto ao Juizado Especial Civel da Comarca de Cabedelo, sob o nº 

0807016-21.2020,8.15.0731, no qual a consumidora reclamava sobre os mesmos A 28. Observado 9 disposto no am 24 deste Decio pois a 

Em mesmo sentido segue o art. 28 do Decreto nº 2,181/97: 

  

fatos. Diante disso , realizamos o ressarcimento do valor do produto, devidamente competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade 
da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a 

vantagem auferida com o ato infratvo é a condição econômica do 

infraior, respeitados os parâmetros. estabelecidos no parágrafo único do 

corrigido, cumulado com danos morais, no valor de R$ 5.315,04 (cinco mil trezentos e 

quinze reais o quatro centavos), que não há mais em se falar em violação ao Código de       

Defesa de Consumidor, pois a Recorrente atendeu a pretensão do consumidor através art. 57 da Lelnê 8.078, de 1990. 

do ressarcimento cumulado com danos morais. Ora, o atendimento do consumidor, a 

celebração de acordo ou sentença judicial, após a instauração de auto de A Empresa PHILCO ELETRÔNICOS S.A. praticou condutas que 

infração no PROCON, por si só, não afasta o Ilicito administrativo. Caso afrontam diretamente o Código de Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação 
contrário, haveria estímulo à nagligência e à recalcitrância do fornecedor (grito do serviço, pelo vício no produto, bem coma manteve uma posição Inerte e morosa na ca 

busca por uma composição para efetiva solução da lide, restando comprovada a 

gravidade das infrações. 

Com esse entendimento, a 10º Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo negou apelação da fabricante de celulares Huawei para cancelar no à proporch de da multa aplicada, verifica-se 
proporcionalidade entre o dano causado e a multa aplicada. 

  

multa de R$ 207 mil aplicada pelo Procon por falhas na assistência técnica dos 

aparelhos. A decisão é de fi iro a D gadora apontou na sentença:   

Desta forma, mantemos a multa aplicada pelo Procon Municipal à 
Recorrente PHILCO ELETRÔNICOS S.A. em R$ 4.838,00 (quatro mil oitocentos e 
trinta e seis reais), de acordo com a dosimetria devidamente aplicada ao caso. 
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& ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO ==» Procuradoria Geral do Município 
Conclui-se: Cabedelo, 01 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25.004,001.20-0000.275/2020 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando RECURSO ADMINISTRATIVO 

comprovado que à prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral RECORRENTE: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

do Municipio de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECORRIDO: JOSICLEIDE DA SILVA SANTIAGO 

ao Recurso interposto pelo Recorrente PHILCO ELETRÔNICOS S.A., nos termos 

do Voto do Relator, para manter a decisão de primeira instância em todos os seus 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO NÃO CUMPRIDO PELA 

CONSUMIDORA, SOLICITAÇÃO DE NOVO ACORDO, ATENDIMENTO 

DA DEMANDA DA CONSUMIDORA, PRINCÍPIOS DA 
É o voto. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA, PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO 
Subscreve em, E PROVIDO 

Cabedelo, 21 de dezembro de 2021. 

termos. 

1. O Código da Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 
constitucional fart. 5º XXX), reguia as relações jurídicas havidas ANGRA entro os fornecedoras a consumidores, traçando princípios basilares 
nos quais se funda a sistemática das relações de consumo, 

definindo, já om seus primeiros disposilivos, as pessoas que 

infsgram o negócio juridico 

2. É imperioso salionter, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-so em uma relação de consumo, havendo, de um 

lado, ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

como fomecedora, e, de outro, JOSICLEIDE DA SILVA SANTIAGO 

como consumidora e, entre eles, tum serviço. 

. Conste-se minda a vulrirabilidade da parte consumidora, ora 
Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tm! 
princípio como lei principiológica, fendo am vista ser o consumidor a 
parte econômica, jurídica e fecenicamente mais fraca nas relações de 
consumo fronte ao famscedor, ora Recorrente, conforme estabejeco 

o art 4º, [do Código de Defesa do Consumidor. 

4. Desta maneira não se veníica à verossimilhança das alegações am 

face da apresentação dos documentos acostados sos autos, 

  

sa 

CABEDELO 

PROCESSO Nº 25.004,001.20-0000.171/2020 E JRVERDEOS TU a Record nilee ini GEUIdo do princi ão 
RECURSO ADMINISTRATIVO cumprido pela consumidora e houve um arro material nos valores do 
RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA parcelamento, porm os valores que seriam pagos pela consumidora 

RECORRENTE: PHILCO ELETRÔNICOS S.A. condizia com o valor toral em aberto. Entendemos que a Recorrente 

RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO não infringiu 05 ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

RECORRIDO: LUCIANA DE FÁTIMA RODRIGUES FREIRES pad, FARO, AU AO JoL, Ca CNRM ERA PA 
qual dave ser reformada a decisão de primeira instância. 

  

VISTOS. relatados e discutidos os presentes autos. 

AÇÓRDÃO ADMINISTRATIVO Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do 

Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Município de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

VISTOS, relatados & discutidos os presentes autos. 

  

ao Recurso interposto pelo Recorrente PHILCO ELETRÔNICOS S.A., nos termos ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

do Voto do Relator, para manter a decisão de primeira instância em todos os seus Geral de C por di h e dar p ao R 

termos interposto, nos termos do Voto do Relator, para reformar a decisão de primeira 
Ato contínuo, por motivo de segurança jurídica: instância em todos os seus termos. 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. à 

2. Remeta-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela ENERGISA 

PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão proferida pelo 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Agjunto e posterior publicação no PROCON Municipal de Cabedelo que em decisão originária julgou procedente a 
veículo oficial do municipio. reclamação apresentada por JOSICLEIDE DA SILVA SANTIAGO. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 
Subscreve em, 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 
Cabedelo, 21 de dezembro de 2021. 

A Reclamante, ora Recorrida, afima que mantém um contrato de 

fornecimento de energia elétrica em sua residência UIC nº 5/1567880-0, situada à Rua 
Nilo Montenegro, s/n, casa A, Jardim Atlântico, CEP 58.102676, Cabedelo/PB. Afirma 

que tentou pagar as contas atrasadas referente ao mês de janeiro/2020 no valor de R$ 

535,46 (quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos, no mês de 

fevereiro/2020 no valor de R$ 488,97 (quatrocentos e oitenta & oito reais e noventa e     
ae caça MARTINS JOÃO Ai EN vero 

PRO PROCURADOR GERAL URADOR-GERAL ADJUNTO   
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sete centavos), no mês de março/2020 no valor de R$ 448,59 (quatrocentos e quarenta 

e oito reais e cinquenta e nove centavos), no mês de abril/2020 no valor de R$ 452,76 

quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), no mês de malo/2020 

R$ 344,83 (lrezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) em 

junho/2020 no valor de R$ 225,98 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito 

centavos) e em julho/2020 no valor de R$ 161,52 (cento e sessenta e um reais & 

cinquenta e dois centavos), contudo, com uma proposta oferecida pelos atendentes da 

empresa, não foi possivel aceitar o acordo. Por fim. requer uma proposta de 

parcelamento condizente com a sua condição financeira (Fis, 02 e 03). 

Assim, tendo em vista o alto valor que estava em aberto com a 

reclamada, entrou com a presente reclamação no Procon para refazer o parcelamento 

no valor total do seu débito. 

Devidamente notificada, a reclamada compareceu à audiência (Fls. 31), 

onde foi firmado o seguinte acordo: a reclamante pagaria uma entrada no valor de R$ 

690,86 (seiscentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) e o restante do saldo 

devedor em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de 155,01 (cento e quinze reais e um 

centavo). 

No dia 17 de dezembro, a reclamada voltou ao ProconiCabedelo 

afirmando que a reclamada não cumpriu o acordo, pois seria devido 24 (vinte e quatro) 

parcelas iguais de 155,01 (cento e quinze reais e um centavo) e veio cobrando 24 

(vinte e quatro) parcelas iguais no valor de R$ 126,43 (cento e vinte e seis reais & 

quarenta e três centavos), ver folhas 38 (trinta e oito) dos autos processuais. 

Devidamente notificada a reclamada não apresentou defesa 

administrativa. 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o arts. 14 é 42 todos do Código de 

Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 6.851,00 (seis 

mil oitocentos e cinquenta e um reais), 1.700 UFMC - Unidade Fiscal do Município de 

Cabedelo (Fls. 54 a 58). 

SABERELO, 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, onde em sintese, afirma que restou demonstrado, por 

meio de defesa administrativa, que a parte autora é devedora contumaz, além disso a 

reclamante já havia efetuado um parcelamento dos débitos em aberto referenta às 

faturas de outubro e novembro de 2019, sendo pago somente a entrada. 

Mesmo o parcelamento sendo uma liberalidade para a Concessionária, 

esta, por meio da audiência de conciliação, realizou um novo parcelamento das faturas 

em aberto, Destarte, consoante demonstrado nos autos do processo administrativo, 

não houve qualquer conduta que tenha infringido as normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor. Após análise dos fatos da reclamação, percebe-se que apesar 

de ter sido realizado acordo administrativo de parcelamento dos débitos de 

dezembro/2019 a setembro/2020, no acordo não estavam incluídas as parcelas 

firmadas no acordo anterior. 

Ora ilustres julgadores, ao tentar realizar o acordo nos termos 

informados no decorrer do processo administrativo a Empresa viu-se impossibilitada, 

pois fora necessário cancelar o acordo de contrato nº 21813411 (anexo às fls.25 do 

processo materializado), e juntar ao novo contrato de parcelamento de nº 00051638) 

anexado às Fls. 37 do processo). 

Diante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente 

recurso, para anular a decisão combatida, no sentido de afastar a sanção imposta à 

Concessionária, uma vez que não infringiu quaisquer das normas mencionadas na 

decisão, Por fim, ad argumentandum, caso mantido entendimento de que teria havido 

infração e, ainda, a aplicação da sanção impugnada, o que apenas se admite por amor 

ao debate, requer a minoração do quantum arbitrado à titulo de multa, adequando-a a 

um patamar razoável e proporcional, pois assim agindo se estará aplicando mais uma 

medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA (Fls. 64 a 74). 

Após análise dos fatos 
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É o breve relato, passo a decidir. 

voto 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fornecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda à 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros disposilivos, as 

pessoas que integram o negócio jurídico: 

  

Ar. 2º. Consumidor à toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto Gu seniço como destinatário final, 

Art, 3º. Fornecedor é loda pessoa fisica ou juridica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, monlagem, criação, construção ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços,     
  

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, ENERGISA 

PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, como fomecedora, e, de outro, 

JOSICLEIDE como consumidora e, entre elas, um serviço. 

Avançando na análise do presente recurso, não restou comprovado 

que a Recorrente infringiu quaisquer artigos do CDC e nem causou prejuizo à 

consumidora, 

Ver-se claramente, analisando os autos processuais que houve um erro 

material, por parte da Recorrente quando fixou os valores que seriam cobrados em 24 

(vinte e quatro) parcelas fixas à consumidora. Analisando as Fls. 48 dos autos, resta 

claro que o saldo devedor da reclamante é de R$ 3.725,14 (três mil setecentos e vinte 

& cinco reais e quatorze centavos), portanto, o valor cobrado à consumidora sendo 

690,86 (seiscentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) e o restante do saldo 

  

III 
devedor em 24 (vinte & quatro) parcelas iguais de R$ 126,43 (cento e vinte e seis reais 

e quarenta e três centavos), vai dar exatamente o valor total do débito, 

A Recorrente por mera liberalidade, após solicitação da reclamada no 

ProconiCabedelo, ofertou um novo acordo de parcelamento, acontece, que ao cobrar 

as parcelas fixas, não teria colocado os valores do parcelamento passado não 

adimplido pela consumidora. Porém, quando juntou ao processo a petição do 

adimplemento do acordo firmado entre as partes, já o fez corrigido com os valores 

cometos (ver Fis. 46 a 48). 

Penalizar a Recorrente, seria deveras injusto, pois a mesma, não tinha 

infringido nenhum artigo do Código de Defesa do Consumidor, e, por mera liberalidade 

e para ajudar a consumidora que estava com vários meses em débito e ainda tinha 

descumprido um acordo realizado anteriormente, apenas errou no valor da parcela, 

valor esse que fora corrigido, antes do primeiro pagamento, e corresponde ao total do 

saldo devedor da reclamante. 

O PROCON é um Órgão cuja principal função é buscar a conciliação a 

fim de solucionar o conflito entre consumidores e as empresas, evitando assim que se 

precise adentrar pelas vias judiciais. 

No caso em tela, verifica-se que não houve uma má prestação de 

serviços por parte da Recorrente e o que seria almejado pela consumidora, o 

parcelamento da divida foi atendido. 

Conclui-se: 

Ex exposltis, e por tudo mais que dos autos consta, resta evidenciado 

que a prática da Recorrente não constituiu infração ao Código de Defesa do 

Consumidor, razão pela qual CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso 

E , para ref a decisão de p instância em todos os seus termos. 

ÉEovoto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 01 de dezembro de 2021. 

iba 
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PROCESSO Nº 25.004.001.20-0000.275/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

RECORRIDO: JOSICLEIDE DA SILVA SANTIAGO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta evidenciado 

que a prática da Recorrente não constituiu infração ao Código de Defesa do 

Consumidor, razão pela qual CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso 

interposto, para reformar a decisão de primeira instância em todos os seus termos. 

Alo continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Ceríífico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 

veiculo oficial do municipio. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreva em, 

Cabedelo, 01 de dezembro de 2021. 
PENSO 

/ 

dis 

Ê RELAT: / 

O | E 
JOÃO Mitahero    PROCURADOR-GE ADJUNTO 

& ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 28 de dezembro de 2021. 

  

PROCESSO Nº 25.004.001.20-0000011/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. 

RECORRIDO: JOEL PEREIRA DA SILVA 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJA VIRTUAL, COMPRA 

PELA INTERNET, PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO. 

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANO AO CONSUMIDOR ART. 14 DO 

CDC. NEGAÇÃO À OFERTA. INFRAÇÃO AO ART. 35 DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O Código de Defisa do Consumidor, obedecendo a preceito 
constitucional (art. 5º, XXKXIN), regula as relações jurídicas havidas 

entre os fomecedoras e consumidores, iraçanda princípios basilares 

nos quais se funda a sistemática das relações de consumo, 
definindo, já am sous primeiros dispositivos, as pessoas que 

integram o negócio jurídico 

2 É imperoso salientar, inicialmente, que o caso em colo 

consubsiancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um 

tado, MERCADOFAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. coma 

fermpcador, &, de outro, DEL PEREIRA DA SILVA como consumidor 

e, antro alas, um serviço. 

3. Consfa-se aínda a vulnerabilidade da parte consumilama, om 

Recorridla, lendo à Código de Defesa do Consumidor estabelscido tal 

principio como lai principiológica, fendo em vista ser o consumidor a 
paris econômica, juridica & fscnlcamento mais fraca nas relações do 

frente o fo . ora Re fe 

out 4º, ido Código de Defesa do Consumidor. 
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4. Desta maneira venfica-se a verossimilhança das alegações em face 

da apresentação dos documentos acosfados aos aulos que 

comprovam as alegações. Verifica-se ainda a hipossuficiância haja 

visto que a Recorrente possuí meihores condições de frazer aos 

autos 08 documentos necessários do asclareciménto da lide, sendo 

aplicado a inversão do ónus da prova em face do Recorrente 

conforme dispõe o art. 6º, VIN do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Porcabe-se que a conduta da Recorrente não comaspondeu ao que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sendo que ta! prática 

encerra Nagrante ofensa so diredo do consumidor, sendo necessária 

a abertura da presente reclamação, bem como levar o caso so poder 

Judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visasso à satisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a mparar cs danos 

câusados. 

8 Verifica-se a proporeionalidade entre o dano causado e à multa 

aplicada, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeira 

instância, 

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 
Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso 
interposto pelo Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, nos 

termos do Voto do Relator, para manter em sua integralidade a decisão de primeira 

instância em todos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela 
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, em face da decisão proferida pelo 

CABEDELO 
E IITI oe 

PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em decisão originária julgou procedente a 

reclamação apresentada por JOEL PEREIRA DA SILVA. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 

Assavera o Sr. Joel Pereira da Silva, ora Reclamante, que adquiriu um 

produto através do site do Mercado Livre, no dia 09/11/2019, no valor de R$ 231,90 

(duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), inclusa a taxa de entrega. Aduz 

também que no momento da negociação fora informado que receberia sua encomenda 

através dos Correios, entre os dias 18 a 23/11/2019. Por fim, afirma que até a data de 

abertura da Reclamação Administrativa não havia recebido o produto, não 

conseguindo, sequer, uma resposta por parte da Reclamada. Assim sendo, socorre-se 

desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer que seja entregue o 

produto, conforme acordado e pago, ou a devolução do valor devidamente corrigido 

(Fis. 02). 

Não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação, a parte 

reclamante reitera os termos da reclamação, a parte reclamada informou que após 

análise do ocorrido, foi verificado que a compra havia sido cancelada e o pagamento foi 

devolvido no dia 20/11/2019 e ainda realizou a bonificação de R$ 3,00 (três reais) 

referente a taxa de retirada da conta. Contudo, após abrir o site da empresa na 

Plataforma do reclamante, fol verificado que NÃO CONSTA nenhum valor na 

conta do MERCADO PAGO, conforme print que segue anexo junto a esta ata de 

audiência(FIs. 11 a 14). 

A reclamada juntou defesa escrita, esclarece sobre a natureza dos 

serviços por ela prestados, além de informar que após análise do ocorrido, o Mercado 
Livre verificou que a compra fora cancelada e que o pagamento fora devolvido no dia 

20/11/2019, juntamente com a bonificação de R$ 3,00 (trás reais), referente à taxa de 

retirada da conta. Que a referida devolução fora efetuada da conta MERCADOPAGO 

da parte compradora, podendo esta ser utilizada na aquisição de outros produtos na 
Plataforma MERCADO LIVRE ou o Reclamante fazer a transferência dessa quantia 
Para sua conta corrente. Assim, pugna pelo arquivamento da Reclamação 
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Administrativa como fundamentada atendida, haja vista a solução apresentada no 

caso. 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o arts. 14, 34 e 35 do Código de Defesa 

do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 4.838,00 (quatro mil 

oitocentos e lrinta e seis reais), Folhas 47 a 51 dos autos processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpós o 

presente Recurso Administrativo, reiterando os termos apresentados na defesa, 

requerendo que sejam acolhidas as razões expostas, julgando improcedente a 

presente reclamação e afastando a penalidade pecuniária e individual arbitrada 

indevidamente em desconsideração a inocorrência de infração cometida pela 

recorrente. Caso não seja esse o entendimento, o que se argumenta apenas em 

caráter subsidiário, requer, ao menos, seja minorado o montante da multa fixada para 

patamares razoáveis e proporcionais à infração tido por praticada, de mínima gravidade 

e sem qualquer prejuízo ao Reclamante, tendo-se em conta , ainda, a primariedade o 

Mercado Pago, sua fé e conduta integra e correta para com seus clientes (Fls. 58 & 

67). 

É o breve relato, passo a decidir. 

voro 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fomecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram o negócio jurídico: 

  

Ar. 2º, Consumidor é toda pessoa lisica ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final, 

Art. 3º, Fornecedor à toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangera, bem como os entes despersonalizados, que 

ri de criação, ão ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços, 

        

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstanciasse em uma relação de consumo, havendo, de um lado, 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA como fornecedora, e, de outro, 

JOEL PEREIRA DA SILVA como consumidor e, entre eles, um serviço. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio coma lei 

principiológica, tendo em vista ser o consumidor a parte econômica, jurídica e 

tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao fornecedor, ora 

Recorrente, conforme estabelece o art, 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

Vejamos. 

  

    

  

   

   

Art, 4º À Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades des consumidores, o respeito & sua 

dignidade, saúde e segurança, a prolação de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

'ransparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: 

    

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui 

melhores condições de trazer aos autos 05 documentos necessários ao esclarecimento 

da lide, sendo aplicada a inversão do ônus da prova em face do Recorrente conforme 

dispõe o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

Mill - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a eritário do juiz, 

for verossimil à alegação ou quando for ele hipossuficiante, segundo as 

ragras ordinárias de experiências;     
  

Avançando na análise do presente recurso, primeiramente, deve-se 

observar que a responsabilidade do fornecedor em relação aos danos causados ao 

consumidor é objetiva, independentemente de culpa, com base no defeito, dano e nexo 

causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado. 

Se houve atraso na entrega do produto, o contrato firmado entre 

consumidor & fomecedor foi descumprido. Assim, o cliente pode exigir uma indenização 

pelos danos sofridos por causa do atraso. 

É indiscutível a responsabilidade do e-commerce ou marketplace em que 

9 produto foi comprado, tanto pela confiança na sua credibilidade no mercado, quanto 

pela intermediação dos negócios entre o consumidor e o parceiro. 

Nesse sentido, está patente a conduta abusiva e desrespeitosa da lojas 

virtuais, o que autoriza a restituição do valor integral do produto não entregue, o Artigo 

35 do Código de Defesa do Consumidor prevê de forma clara e objetiva, em caso do 

vendedor de produtos ou serviços se negar a oferecer a oferta, o bem ou o serviço 

prometido o consumidor tem o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, 

seja ela de entregar um objeto comprado ou até mesmo garantir a promoção que havia 

sido anunciada, e ainda se preferir a devolução de toda e qualquer quantia referente ao 

pagamento, acrescido de qualquer valor referente ao frete, isso se aplica a qualquer 

tipo de comércio, seja uma loja online, um vendedor autánomo que exerce a função de 

forma habitual ou até mesmo uma grande rede de varejo/marketplace. 
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O reclamante, comprou o produto e não recebeu, deixou claro que queria 

os produtos comprados, ou a restituição dos valores pagos e eventuais perdas e 

danos, conforme prescreve o Art. 35, II do CDC in verbis: 

  

Art. 35. Se o fomecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento & oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá, alternativamente a à sua livre escolha: 

[= exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

  HH = rescindir o contrato, com direito à restiluição de quanti mor 

atualizada, e a perdas e danos.   
  

Em audiência, a parte Reclamada informou que a compra havia sido 

cancelada e o pagamento foi devolvido no dia 20/11/2019 e realizou uma bonificação 

no valor de R$ 3,00 (trãs reais) referente a taxa de retirada da conta, Contudo após 

abrir o site da empresa, na plataforma do reclamado, foi verificado que NÃO 

CONSTAVA nenhum valor na conta do MERCADO PAGO do consumidor, 

conforme print anexo (grifo nosso), Folhas 11 a 14 dos autos processuais. 

Conforme prescreve o art. 35 do CDC, descrito acima, caberia ao 

consumidor escolher dentre as alternativas dos incisos | a Ill, na verdade, O Recorrente 

simplesmente cancelou a compra feita pelo consumidor, depois do mesmo ter feito o 

pagamento, não informou sobre esse cancelamento, informou em audiência que havia 

devolvido o valor, mas, ficou provado que não tinha feito. 

Depois a Recorrente peticlionou informado que havia devolvido o valor 

de R$ 231,90 (duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), na conta do Mercado 

Pago do consumidor (Fls, 44). Acontece que o Recorrente cancelou a compra do 

consumidor, não informou sobre asse cancelamento, ficando 0 consumidor nesse meio, 
sem nenhuma informação e sem o produto que havia comprado. Ademais, caberia ao 

consumidor escolher dentre as altemativas descritas nos incisos do Art. 35 e se 
houvesse a devolução do valor, teria que ter sido a escolha do consumidor & se O 
mesmo aceitasse, teria que ser monetariamente atualizado e eventuais perdas e 
danos. 
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Assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ/SP = Apelação 

Civil AC 10046345520198260002 

  

  

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES — FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA -- PRESENÇA DOS ELEMENTOS 

IDENTIFICADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELADA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PERDA DE TEMPO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Restou incontroverso nos autos a má-prestação dos serviços contralados em razão da demora 

injustificada para solucionar os problemas provenientes do serviço de intemet contratado, 

obrigando o consumidor a percorrer um longo e torluoso caminho ao longo de 07 (sete) meses 

sem que seus direitos fossem atendidos. Tais fatos, evidentemente geram dano moral in re 

ipsa. Precedente deste Tribunal de Justiça, - QUANTUM DEVIDO. O valor a ser fixado pelos 

danos morais sofridos pelo Apelante deve observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, Assim, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). - INC. 1 DO ART. 35 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. a Apelada insiste em não cumprir com sua 

obrigação contratual veiculada na oferta aos seus servicos, o que implica no reconhecimento 

do direito do Apelante em exigir o seu cumprimento forçado nos termos do inc. | do art 35, do 

Cúdigo de Defesa do Consumidor, - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. 
  

  

  
Não restou dúvidas que o serviço prestado pelo Recorrente causou 

dano ao consumidor, infringindo assim o que preceitua o Art. 14 do CDC, senão 

vejamos: 
  

Artid. O fomecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos cousados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficiantes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos,       

Percebe-se que a conduta da Recorrente não correspondeu ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que nada fez 

quanto ãos danos causados ao Recorrido. 
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Assim sendo, a Recorrente nada trouxe aos autos que comprovasse a 

ausência de ilicitude nas suas condutas, restando configurado o dano ao consumidor 

ensejando a reprimenda do órgão consumerista. 

Como conhecido, o arm. 57 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que a multa administrativa aplicada pelo órgão consumerista deve levar em 

consideração a gravidade da conduta, da vantagem auferida e da condição econômica 

do fomecedor. Vejamos: 

  

Art. 57. & 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 05 Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.       

Em mesmo sentido segue o art. 28 do Decreto nº 2. 181/97: 

  

Art 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade 

competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade 

da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a 

vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do 

infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 

art. 57 da Lei nº 8,078, de 1990.       

A Recorrente praticou conduta que afronta diretamente o Código de 

Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço, bem como manteve 

uma posição inerte na busca por uma composição para efetiva solução da lide, 

restando comprovada a gravidade da infração. 

No tocante à proporcionalidade da multa, verifica-se que há 

proporcionalidade entre o dano causado e a multa aplicada. 
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Desta forma, mantemos a decisão proferida pelo Procon Municipal 

que multou o MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. em 4.836,00 

(quatro mil oitocentos e trinta e seis reais). 

Conclui-se; 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática do Recorrente constituiu infração ao Código de Defesa do 

Consumidor, ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Município de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao RECURSO INTERPOSTO, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão 

de primeira instância em todas os seus termos. 

É o voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 28 de dezembro de 2021. 
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PROCESSO Nº 25.004.001,20-0000011/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSE VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. 

RECORRIDO: JOEL PEREIRA DA SILVA 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática do Recorrente constituiu infração ao Código de Defesa do 

Consumidor, ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Municipio de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao RECURSO INTERPOSTO, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão 

de primeira instância em todas os seus termos. 

Ato continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se 05 autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto & posterior publicação no 

veiculo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo, 

Subscreve em, 

Cabedelo, 28 de dezembro de 2021. 

sd ativi 
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& ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

eres Procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 07 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25.004,001.20-0000480/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: LOJAS RENNER S/A 

RECORRIDO: CHARLES DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

EMENTA; DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJA DE DEPARTAMENTO. 

LOJA VIRTUAL COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE, DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. OFENSA AO ARTIGO 

35 DO CDC. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 

CONSUMIDOR. ALISÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANO AO 

CONSUMIDOR ART, 14 DO CDC. NEGAÇÃO À OFERTA. INFRAÇÃO 

AO ART. 35 DO CDC. PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 

1. O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXI), reguia as relações jurídicas havidas 

entre os fomecedoras e consumidores, fraçando principios bazilaras 

nos quais se funda a sisfemálica das relações de consumo, 

definindo, já em seus primeiros dispositivos, as pessoas que 

infegram o negócio jurídico 

2 É imperioso salientar inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um 

lado, LOJAS RENNER SA. como fornecedora, e, de outro, 

CHARLES DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA como 

consumidor a, entra ales, um serviço. 

3. Conste-se aínda a vulnerabilidade dia pare consumidora, ara 

Recomida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal 

Brincipio como lei principiológica, (ando em vista ser o consumidor a 

parte econômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de 

  

CABEDELO 

frente o fox dim, ora 

cart df” ido Código de Defesa do Consumidor. 

4. Desta mansira verifica-se a verossimilhança das alegações em face 

da apresentação dos documentos acostados aos aos que 

ip as Vini ainda a haja 

visto que à Recamenta possui melhores condições de lrazer aos 

autos os documentos necessários so esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do ônus da prova em face do Recorrente 

conforme dispõe o art, 6º, Vil! do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduia da Recorrente não coráspondau so que 

estabelece 0 Código de Dofesa do Consumidor, sendo que tal prática 

encerra flagrante ofensa ao direito do consumidor, sendo necessária 

a abertura da presente recfamação, bem como levar o caso ao poder 

judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por paris da 

empresa que visasso à safisfação da lide, devendo ser 

responsabilizado, bem como compelida o reparar os damas 

causados. 

6. Verifica-se que não há proporcionalidade entre o dano causado e a 

muita aplcada, razão pala qual dave ser reformada a decisão de 

primeira Instância tão somente quanto ao valor pecuniário a ser 

suportado pola Empresa Recorrente. 

  

AÇÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, e dar p parcial ao 

Recurso interposto, nos termos do Voto do Relator, para reformar em parte a decisão 

de primeira instância tão somente quanto o valor pecuniário a ser suportado pela 

empresa Recorrente LOJAS RENNER S.A. Fixando a multa em R$ 4.433,00 (quatro 

mil quatrocentos a trinta e três reais) 1.100 UFMC - (Unidade Fiscal do Município 

de Cabedelo). 
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Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela LOJAS RENNER 

S.A., em face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em 

decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada por CHARLES 

DOUGLAS DO NASCIMENTO S.A. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 

Alega o reclamante que comprou em uma das lojas virtuais da Renner 

03 (três) vestidos de festa lisos com alças finas, de dois tamanhos ( M e P), pagando o 

valor de R$ 119,70 (cento o dezenove reais e setenta centavos). Que efetuou a compra 

no dia 08/09/2020, tendo a entrega prevista para o dia 25/09/2020, 0 que não ocorreu. 

Afirma que a reclamada não entrou em contato para as razões da demora na entrega 

a se ifestou quanto à localização da referid dos produtos, nem a p 

entrega. Que entrou em contato com as reclamadas para tomar ciência do que estaria 

acontecendo, sendo-lhe informado que seu produto fora destinado a outro endereço 

que não o cadastrado. Assim sendo, socorreu-se do Procon/Cabedelo, para requerer 

que a reclamada seja condenada na obrigação de fazer, determinando-se o envio 

imediato dos seus produtos. (Fis. 02). 

Não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação (Fls. 29). 

A reclamada juntou defesa escrita, alegando que após análise da conta 

do consumidor, verificou-se que fora disponibilizado vale-troca no valor de R$ 119,70 

(cento e dezenove reais e setenta centavos). Disponibilizando o atendimento pessoal 

em suas lojas, virtualmente através da sua Homepage, bem como central telefônica , 

em manifesto propósito de prestar aos consumidores a assistência necessária para a 

satisfação integral de seus interesses. Aduz inexistência de conduta da Lojas Renner 

que justifique a atribuição de qualquer penalidade pelo PROCON, haja vista a ausência 

de infração à legislação consumerista. Diante o exposto, requer o recebimento da 

presente resposta, determinando-se o arquivamento deste procedimento 

administrativo. 

Em decisão admir , 0 Procon Municipal h que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 6.851,00 (seis mil 

oitocentos e cinquenta e um reais), Folhas 83 a 88 dos autos processuais. 

  

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, reiterando os termos apresentados na defesa, 

requerendo que sejam acolhidas as razões expostas, determinando-se a baixa e 

arquivamento do presente processo administrativo, sem a aplicação de qualquer multa, 

posto que não houve qualquer conduta que infringisse as normas jurídicas brasileiras, 

principalmente o Código de Defesa do Consumidor, até porque sua imposição fere 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Sucessivamente, 

entendendo-se pela aplicação da multa, que sejam observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sendo redimensionado o seu quantum para valores 

adequados. (Fls. 96 a 99). 

É o breve relato, passo a decidir. 

voto 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 
fomecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram q negócio jurídico: 

à 
RA A fa 
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Ar. 2º. Consumidor é toda pessoa fisica ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

Art, 3º, Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeiras, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades da produção, montagem, criação, construção ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços,     
  

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, LOJAS 

RENNER S.A. como fomecedora, e de outro, CHARLES DOUGLAS DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA como consumidor e, entre eles, um serviço. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 
principiológica, tendo em vista ser o consumidor a parte econômica, jurídica e 
tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente zo fomecedor, ora 

Recorrente, conforme estabelece o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

Vejamos. 

  

Art 4º À Política Nacional das Relações de Consumo tem por objativo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus Inlssesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
fransparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: 

L- hai da dade do dor no do 

de consumo:       

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui 
melhores condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclarecimento 
da lide, sendo aplicada a inversão do ônus da prova em face do Recorrente conforme 
dispõe o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

; A 
É Nat s 

  

SECT ECO 
Art, 6º São direitos básicos do consumidor: 

MI - a facilitação da defesa de seus direiios, inclusive com a Inversão do 

ômus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiante, segundo as 

regras ordinárias de experiências;     
  

Avançando na análise do presente recurso, primeiramente, deve-se 

observar que a responsabilidade do fomecedor em relação aos danos causados ao 

consumidor é objetiva, independentemente de culpa, com base no defeito, dano e nexo 

causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado. 

Se houve atraso na entrega do produto, o contrato firmado entre 

consumidor e fornecedor foi descumprido. Assim, o cliente pode exigir uma indenização 

pelos danos sofridos por causa do atraso. 

É indiscutível a responsabilidade do e-commerce ou marketplace em que 

9 produto foi comprado, tanto pela confiança na sua credibilidade no mercado, quanto 

pela intermediação dos negócios entre o consumidor e o parceiro, 

Nesse sentido, está patente a conduta abusiva e desrespeitosa da lojas 
virtuais, o que autoriza a restituição do valor integral do produto não entregue, o Artigo 
35 do Código de Defesa do Consumidor prevê de forma clara e objativa, em caso do 
vendedor de produtos ou serviços se negar a oferecer a oferta, o bem ou o serviço 
prometido o consumidor tem a direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, 
seja ela de entregar um objeto comprado ou até mesmo garantir a promoção que havia 
sido anunciada, e ainda se preferir a devolução de toda e qualquer quantia referente ao 
pagamento, acrescido de qualquer valor referente ao frete, isso se aplica a qualquer 

tipo de comércio, seja uma loja online, um vendedor autônomo que exerce a função de 
forma habitual ou até mesmo uma grande rede de varejo'marketplace. 

O reclamante, comprou o produto e não recebeu, deixou claro que 
queria os produtos comprados, ou a restituição dos valores pagos e eventuais perdas e 
danos, conforme prescreve o Art. 35, Ill do CDC in verbis: 

SA a 
/ Ma 

a ao 
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Art 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 

Bublicidade, o consumidor poderá, altermativamente e à sua livre escolha: 

|= exigir 0 cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

NI = rescindir o contrato, com direito à restituição de quanila ever ip 

atualizada, e a perdas e danos.     
  

O que o Recorrente ofereceu foi um vale-compra no valor dos produtos 

comprados, o que não foi aceito pelo consumidor. 

Assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ/SP - Apelação 

Civil AC 10046345520198260002 

  APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES — FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA — PRESENÇA DOS ELEMENTOS 

IDENTIFICADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELADA - FALHA MA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PERDA DE TEMPO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Restou incontroverso nos autos a má-prestação dos serviços contratados em razão da demora 

injustificada para solucionar os problemas provenientes do serviço de internet contratado, 

obrigando o consumidor a percorrer um longo e teriuoso caminho as longo de 07 (sete) meses 

sem que seus direitos fossem atendidos. Tais fatos, evidentemente geram dano moral in re 
lpsa. Precedente deste Tribunal de Justiça. - QUANTUM DEVIDO. O valor a ser fixado pelos 

danos morais sofridos pelo Apelante deve observar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, Assim, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). = INC, 1 DO ART. 35 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. a Apelada insiste em não cumprir com sua 
obrigação contratual veiculada na oferta aos seus servicos, o que implica nó reconhecimento 
do direito do Apelante em exigir o seu cumprimento forçado nos termos do inc. | do art. 35, do 

[ro de Defesa do Consumidor. - SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 
P   
ROVIDO.     

Não restou dúvidas que o serviço prestado pelo Recorrente causou 
dano à consumidora, infringindo assim o que preceitua o Art. 14 do CDC, senão 

vejamos: Í 
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Artid. O fomecador de serviços responde, independentamenta da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidoras por defeitos relativos à prestação dos serviços, bam como 

por informações Insuficientes ou inadequadas sobre suá fruição e riscos. 

  

  
  

Percebe-se que a conduta da Recorrente não correspondeu ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que nada fez 

quanto aos danos causados ao Recorrido. 

Assim sendo, a Recorrente nada trouxe aos autos que comprovasse a 

ausência de ilicitude nas suas condutas, restando configurado o dano ao consumidor 

ensejando a reprimenda do órgão consumerista. 

Como conhecido, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que a multa administrativa aplicada pelo órgão consumerista deve levar em 

í i ção a gravidade da duta, da vantagem auferida e da condição econômica 
do fornecedor. Vejamos: 

  

Art 57. À pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração. a auferida e a di do 

fomecedor 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 cablveis à União, ou para 08 Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos, 

    

  

Em mesmo sentido segue o art. 28 do Decreto nº 2. 181/97: 

  

Art 28, Observado 0 disposto no ar. 24 deste Decreto pala autoridade 

competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade 
da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a 

vantagem auferida com o ato infralivo e a condição econômica do 
infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 

am. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. 
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A Recorrente praticou conduta que afronta diretamente o Código de 

Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço, bem como manteve 

uma posição inerte na busca por uma composição para efetiva solução da lide, 

restando comprovada a gravidade da infração. 

No tocante à proporcionalidade da multa, verifica-se que não há 

proporcionalidade entre o dano causado e a multa aplicada. 

Desta forma, reformamos o valor da multa aplicada pelo Procon 

Municipal à Recorrente Fixando a multa em R$ 4.433,00 (quatro mil quatrocentos e 

trinta e três reais) 1.100 UFMC - (Unidade Fiscal do Município de Cabedelo). 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta comprovado 

que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor e 

que não restou comprovado a desconstituição da ilicitude dos atos praticados, 

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso interposto pela Recorrente 

LOJAS RENNER S.A., para reformar em parte a decisão de primeira instância tão 

somente quanto o valor pacuniário a ser suportado pela empresa. Fixando a multa em 

R$ 4.433,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais) 1.100 UFMC = (Unidade 

Fiscal do Município de Cabedelo). 

É o voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 07 de dezembro de 2021. 

dia 
U | RELATO 

/ F, 
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PROCESSO Nº 25.004.001,20-0000480/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: LOJAS RENNER S/A 

RECORRIDO: CHARLES DOUGLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta comprovado 

que a prática da Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor e 

que não restou comprovado a desconstituição da ilicitude dos atos praticados, 

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso interposto pela Recorrente 

LOJAS RENNER S.A. para reformar em parte a decisão de primeira Instância tão 

somente quanto o valor pecuniário a ser suportado pela empresa. Fixando a multa em 

R$ 4.433,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais) 1.100 UFMC - (Unidade 

Fiscal do Municipio de Cabedelo). 

Ato continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 

veiculo oficial do municipio. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 07 de dezembro de 2021. 

     ROCURADOR-GERAL ADJUNTO 
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& ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

GABEDELO, Procuradoria Geral do Município. 
Cabedelo, 15 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº25-004-001.20-0000531/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 

RECORRIDO: GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO CONTRATO 

COVID-19. AUMENTO INJUSTIFICADO NO VALOR DAS PARCELAS. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE 

ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR, AUSÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO ART. 39, V DO CDC. OFENSA AO 

ART. 31 DO CDC. DANO AD CONSUMIDOR ART. 14 DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA, 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O Código de Defesa do Consumidor obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXI), regula as relações jurídicas havidas 

entre 08 fornecedores & consumidores, traçando princípios basilares 

nos quais se funda a sistemálica das relações de consumo, 

definindo, já em seus primeiros disposílivos, as pessoas que 

integram o magácio jurídico 

2 É imperoso salientar inicialmento, que o caso em cotejo 

consubstancia-se om uma relação de consumo, havendo, de um 

tado, a BANCO DO BRASIL S.A. como fomacedor, e, de outro, 

GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA como consumidor e, entre 

eles, um serviço. 

5. Consta anda a i da parte , O 

Recorrida, fendo o Código de Defasa do Consumidor astabalecido tal 

principio como hai principislógica, tendo am vista ser o consumidor a 

paris aconômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de 
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Franta ao fiu cbr, ora 

car. 4º, | do Código de Defesa de Consumidor, 

4. Desa maneira verifica-se & verossimilhança das alegações am face 

da apresentação dos documentos acostados aos aulos que 

comprovam às alegações. Vevifica-se ainda à hipossulficiência haja 

visto que à Rocomanie possui rélhoras condições de frazar ads 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado & inversão do ônus da prova em face do Recorrente 

conforme dispõs o art. 6º, VII do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduta da Recorrente não corespondeu ao que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sando que tal prática 

encerra flagrante ofensa à legislação consumersta, sendo 

necessário a abertura da presente reclamação, bem como Jeavar o 

caso ao poder judiciário, não havendo ainda assim qualquer condtta 

por parte da empresa que visasse à satisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como competia a reparar os danos 

causados. 

6. Verifica-se que há proporcionalidade entre o ciano causado e a multa 

aplicada, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primairs 

instância em todos os seus termos. 

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso 
interposto pelo Recorrente BANCO DO BRASIL S.A. + nos termos do voto do relator 

para manter a decisão de primeira instância em todos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo BANCO DO 
BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO 
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que em decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada por 

GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

que ensejaram a propositura da Reclamação perante o Procon Municipal de Cabedelo. 

Nara o Reclamante que em decorrência da pandemia do COVID 19, 

procedeu à suspensão de suas parcelas, referentes aos meses de maio e junho de 

2020, junto a Empresa Demandada, ficando apenas com as obrigações de pagamento 

das taxas administrativas e do seguro. Que as parcelas suspensas seriam remetidas 

para o final do Contrato. Aduz que com o final do prazo de suspensão do primeiro 

Contrato de repactuação, em contato com a Gerente, verificou a possibilidade de nova 

suspensão, desta vez pelo prazo de 04 (quatro) meses, onde questionou sobre os 
valores que haveria de pagar, sendo informado que apenas seria debitado de sua conta 

O valor referente a taxas de administração e de um seguro. Que sua parcela era no 

valor de R$ 906,87 (novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescida do 
valor da taxa de administração do Contrato. Afirma que com o término da suspensão 

do pagamento das parcelas, fora surpreendido com um aumento no valor das 
prestações, ficando estas no importe de R$ 944,02 (navecentos & quarenta e quatro 
reais e dois centavos), sendo acrescido R$ 37,15 (trinta e sete reais e quinze centavos) 
às parcelas, o que no final do Contrato acarretará um prejuízo superior a R$ 12.000,00 
(doze mil reais). Assim, entendendo que as informações não foram claras e precisas, 
socore-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer que seja 
declarada a abusividade do Contrato de repaciuação das parcelas, vez que não houve 

9 cumprimento da medida provisória, jogando as parcelas suspensas para o final do 
Contrato, sem outros acréscimos, mesmo em meio ao pagamento das taxas de 

administração e do seguro no importe de R$ 62,00 (sessenta e dois reais); a 
condenação da Reclamada no cancelamento do Contrato de Suspensão das Parcelas, 
uma vez não ter havido informações claras e precisas no Contrato; que, 
altarnativamente, seja realizado novo Contrato para que o reclamante pague as 

parcelas suspensas, voltando o Contrato ao status quo, devolvendo a Reclamada os 
valores pagos a tilulo de taxas de administração e seguro. (Fls. 02 E 03). 

  

Tr 
Devidamente notificada a Recorrente compareceu à audiência não 

havendo acordo entre as partes (Fls. 12). 

Em sua Defesa Escrita, a Reclamada limitou-se a informar que o Cliente 

realizou duas repactuações do financiamento imobiliário, a primeira em 03/05/2020, 

extraordinária, referiu-se ao vencimento de duas parcelas, ficando as parcelas de 

capital e encargos básicos transferidos para O final do cronograma, acrescendo suas 

prestações ao prazo original. Que os encargos adicionais seriam distribuídos nas 

demais parcelas da operação proporcionalmente ao valor de capital de cada parcela. 

Que a segunda repactuação extraordinária ocorrera em 03/07/2020, do vencimento de 

quatro parcelas, também deixando as parcelas de capital e encargos básicos 

transferidos para o final do cronograma, acrescendo quatro prestações ao prazo final, 

Que os encargos adicionais seriam distribuídos nas demais parcelas da operação 

proporcionalmente ao valor de capital de cada parcela. Afirma que o Cliente aceitara e 

tivera conhecimento das condições ao assinar o Termo de Repactuação das Parcelas. 

Informa também que o cancelamento do Contrato seria permitido apenas no mesmo 

dia da realização do comando de repactuação. Acredita não ter havido 
descumprimento de dispositivos legais, regulamentares, contratuais ou de relações de 

negócios por parte da Reclamada, onde a formalização contratual não previra renúncia 

de direito pelo Banco demandado. Que os valores deveriam ser cobrados até & 
cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas (Fis. 14). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que houve 
falha na prestação do serviço, conduta que infringiu o que dispõe o arts. 31, 39 e 14 do 
Código de Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa ao Recorrente 
Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 6.045,00 (seis mil e quarenta e cinco reais), ver 

folhas 15 a 20 dos autos processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, reiterando os termos na defesa administrativa, 
acrescentando que diante dos argumentos ora colecionados, acreditamos que resta 
infundada e irrazoável a aplicação de multa por este Órgão que tem por escopo 
proteger & buscar do melhor atendimento ao consumidor, visando 4 pacificação social. 
Assim sendo, o recorrente requer a redução da multa face ao seu evidente caráter 
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confiscatório. Considerando a boa fé do recorrente, requer-se a insubsistência do autor 

de infração em epigrafe, além do posterior arquivamento do relativo processo 

administrativo (Fis. 25 a 28). 

É o breve relato, passo a decidir. 

voto 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fomecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram o negócio jurídico: 

  

Art 2º. Consumidor é toda pessoa física ou juridica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

Art. 3º, Formecador é toda pessoa fisica ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como 05 entes despersonalizados, que 

de ç criação, ou 

comercialização do produtos ou prestação de serviços,     
  

É imperioso salientar, Inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, O BANCO DO 

BRASIL S.A. como fornecedor, e, de outro, GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA 

como consumidor e, entre eles, um serviço. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 

principiológica, tendo em vista ser o consumidor a parts econômica, jurídica e 

tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao fornecedor, ora 

Recorrente, conforme estabelece o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

Vejamos. 

  

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respelio à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhora da sua quabdade de vida, bem como a 

iransparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 03 

seguintes princípios: 

    

  

  

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui 

melhores condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclarecimento 

da lide, sendo aplicada a inversão do ônus da prova em face do Recorrente conforme 

dispõe o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

  [An 6º São direiios básicos do consumidor 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;     

Avançando na análise do presente recurso, o Recorrente entende ser 

desarmazoada a aplicação de uma multa aplicada e conduzida por alegações vás e sem 

embasamento legal, o que é absurdamente incompatível com os parâmetros exigidos 

por nossa Constituição para aferição das penalidades. 

O recomente se atém a argumentar em relação à multa e aos principios 

da proporcionalidade e razoabilidade dos valores aplicados a titulo de sanção pelo 

ProconfCabedelo. Não entra no mérito principal da questão, ou seja, sobre a 
repactuação das parcelas do financiamento imobiliário e dos valores acrescidos às 

parcelas. 
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O que vimos no docorárqiua devido & Pandemia da Covid 19, quase todos 

os setores foram afetados economicamente. Com o reclamante não fora diferente, 

então, em contato com sua gerente, viu a possibilidade de jogar as parcelas para o final 

do contrato, conforme consta nas folhas 08 (oito) dos autos processuais. O que seria 

uma forma de suavizar financeiramente para o reclamante, acabou se tornando uma 

oneração excessiva nas suas parcelas, gerando ao final, um prejuizo superior a R$ 

12.000,00 (doze mil reais), conforme explicitado nas folhas 02 e 03 dos autos 

processuais. 

Tanto na primeira repactuação (02 parcelas) quanto na segunda 

repactuação (04 parcelas), as mesmas seriam jogadas para o final do contrato, ficando 

o reclamante tendo que arcar apenas com o prêmio do seguro no valor de R$ 37,00 

(trinta e sete reais) e tarifa de administração no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

totalizando o valor final de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), conforme consta nas 

folhas 08 (oito) dos autos processuais. 

Findo o prazo de suspensão das 06 (seis) parcelas que foram jogadas 

para o final do contrato de financiamento imobiliário, o reclamante fora surpreendido 

com aumento abusivo no valor das parcelas a pagar, ou seja, antes da repactuação 

pagava o valor de R$ 906,87 (novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), 

depois da repactuação foi para o valor de R$ 944,02 (novecentos e quarenta e quatro 

reais e dois centavos, dando ao final do contrato, o valor superior a R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), conforme já explicitado acima. 

Ao ofertar a repactuação do contrato, o Recorrente não foi 

suficientemente claro quanto aos encargos que recairiam sobre o valor da parcela, 

conforme consta nas folhas 06 (seis) e 07 (sete) dos autos processuais. O que seria 

uma forma de ajudar o reclamante no período crítico da Pandemia do Covid 19, passou 

a ser deveras oneroso ao final do contrato, prática abusiva que infringe o Código de 

Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu Art. 39, V, in verbis: 

CABEDELO 

  

  
  

Art. 39. É vadado ao fomecador de produtos cu serviços, dentre outras práticas abusivas: 

N- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva,     
  

A oferta e apresentação de produtos ou serviços precisa ser clara & 

correta, conforme preconiza o Art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos: 

  

Art. 34. À oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades, 

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem coma 

sobre 08 riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.       

São direitos básicos do consumidor, a informação adequada sobre 

diferentes produtos e serviços, como prescreve o Art. 6, Ill do CDC, in verbis: 

  

Art, 6º São direitos básibos do consumidor: 

MI - a informação adequeda e clara sobra os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

ce cas, ç . tributos é préço, bem como sobre os 

riscos que apresentem; 

  

      

Deve-se observar que a responsabilidade do fornecedor em relação 

aos danos causados ao consumidor é objetiva, independentemente de culpa, com base 

no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado. 

Não restou dúvidas que o serviço prestado pelo Recorrente causou 

dano ao Recorrido, infringindo assim o que preceitua o Art. 14 do CDC, senão vejamos: 
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Arti4. O fomecador de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem coma 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição & riscos. 

  

    
  

Assim decidiu o Tribunal de Justiça da Bahia - TJ/JBA - Recurso 

Inominado 00841 482820208050001: 

EMENTA RECURSO INOMINADO, AÇÃO REVISIONAL, CONTRATO DE STIMO PESSOAL. 

OFERTA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS QUE MAJOROU O 
VALOR DAS MENSALIDADES PLEITO DE RETIRADA DOS JUROS ABUSIVOS DAS PARCELAS 
PRORROGADAS PARA APLICAR APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA E DANOS MORAIS, 

PUBLICIDADE ENGANOSA, DEVER DE INFORMAÇÃO EXPRESSA, CLARA E PRECISA. 
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 
AUTORAIS, RESTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei no 
2.099/95. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que a 

parte recorrente FILIPE GOES PINHEIRO, pretende a reforma da sentença lançada nos autos que 
julgou improcedentes os pedidos autorais. Presentes as condições de admissibilidade do 

recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos 
demais membros desta Egrégia Turma VOTO Analisando as Porervéreina recursais, vislumbro 
que a parte autora a reforma da é dos pleitos iniciais, 
para que o coao de prorogação de prato pra pagamento das parcelas do emaristimo 

como sejam el valores das parcelas originais acrescidos 
apenas do sem à incidência de juros maj + diante da violação dlo dever 
de Informação previsto no art 60. inciso hi, do CDC . Em suas contrarrazões, o Banco ráu 

sustenta a manutenção das taxas de juros aplicadas, alegando que a parte aufora anulu com a 
sua cobrança e que não há Negalidade na sua conduta, Pois bom. De acordo com as provas 

produzidas em juízo (evento 01), verifico que o autor contraiu dois empréstimos como banco réu, 
e que, tendo dificuldades para pagaras mensalidades em decorrência da pandemia do COVID-19, 
seeitou proposta de prorrogação do prazo para o pagamento de duas parcelas. Com Isso, o 

banco aplicou juros superiores âqueles contratados originalmente, o que fez majorar as parcelas 
de R$ 2.662,18 para 4.545,56 em relação ao primeiro contrato, e de R$ 1.210,52 para 1 398,88 no 
segundo contrato. Nesse ponto, entendo que os documentos juntados atestava verossimilhança 

das alegações autorais apta a conferir a inversão do ônus da prova, nos termas do art. 6º, inciso 

Vil, do CDC, impondo o encargo de provara lieituds da contratação ao banco réu. Vislumbro 
ainda, que as tratativas entro o Recorrido e o autor denotam efetivamente uma prorrogação de 

parcelas, conforme narrado pela própria instituição financeira, que, em sua defesa acosta o link 

do site em que oferta o serviço hitpsifinanciamentos 

bradesco/html'prorrogacao-de-parcelas.shtm. Ora, se é ofertada ao consumidor uma 
prorrogação de prazo para pagamento das parcelas, há uma evidente contradição no aumento do 
valor de tais parcelas pela Incidência de juros moratórios, isso porque, se houve a prorrogação 
do prazo para pagamento, o consumidor não incida em inadimplência apia a autorizar a aplicação 
da penalidade contratual. Além disso, se de fato, o banco queria propor uma REPACTUAÇÃO DE 
JUROS REMUNERATÓRIOS ante à concassão de prazo maior para pagamento, tal oferta deve ser 
clara & expressa, demonstrando 46 consumidor que se trata de uma renegociação do débito, e 
não uma prorrogação de parcelas, pura e simples Segundo alega o autor, notadamente em 

depoimento pessoal jevento 38), a oferta foi feita por meio de aplicativo, e os trâmites realizados 
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pela gerento do banco, de modo que, para aceitar a proposta, bastaria dar o aceite, no próprio 
aplicativo. Com Isso, relata que não lhe foi apresentado previamente a possibilidade de 

majoração das parcelas ou incidência de novas taxas de juros, violando o quanto disposto no art. 
52 do CDC Art. pi o ou serviços que envolva outorga de crédito ou 

da of dor deverá, entre outros requisitos, 
Inlbemáio prévia 4 ideradenárdo sobre: / preço do produto ou serviço em moeda corrente 

nacional; dº - montante dos juros de mora o da taxa efetiva anual de juros; 4 - acréscimos 
tegalr Wentmero e peri das prestações; V = soma total a pagar, com e 
sem financiamento Sendo encargo processual do recorrido, provar que prestou todas as 

Informações de forma próvia a adequada, o mesmo não o fez se imitando a apresentar a defesa 
desscompanhada de qualguer evidência documenta! das tratativas como autor Ademais, ad 

acessar o sito do recorrido e analisar tal oferta, não fica expresso ao consumidor qual seria a taxa 

de juros remuneratórios a ser aplicada, de modo a revelar publicidade enganosa por omissão, eis 
que foi capaz de induzir em erro o consumidor, nos termos do art. 37.9 1º do CDC. Porianto, o 

que o banca réu oferia coma prorrogação de prazo para pagamento de parcelas, acaba sendo 
uma ção das cid do feito, fazendo Incldlir o 
aumento de juros, é via de consequência, a majoração das parcelas Nesse aspecto, entendo que 

restou violado o direito à informação adequada e procisa do consumidor, que deve tor chência 

prévia, oxp a dr y quanto às cláusul: dos serviços que lhes é ofertado. 
Ainda, ressalto quê à mpresa ré não trouxe sos autos qualquer documento relativo à negociação 

como ator que comprovasso o acesso do mesmo a todos os termos da renovação contratual, 
constando os valores das novas parcelas e taxas de juros a serem aplicadas ao seu empréstimo. 
Logo, a parto recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, 
a teor do que preceitua o art. 373. Inciso Il, do CPC, Com isso, entando pelo acolhimento dio pleito 
autora! no sentido de autorizar o restabelecimento a valores das parcelas originalmente 

al aperas de . Fo verifico dos autos (evento 
aSijá houve o débito de todas as parcelas de ambos os contratos, sendo assim fenho como 
devida a restituição dos valores dabitados a maior No que tange ao dano moral, para sus 

ocorrência faz- se macessário a existência de um ato lesivo, originado pela ilicitude ou 
açáoiomissão negligente, o abalo moral e o nexo de causalidade entre o fato lesivo é à conduta 

do agente. No presente caso, a conduta ofensiva do Réu ultrapassaram os limites da boa-fé 
objetiva, ois que, a oferta maliciosa de prorrogação de parcelas induz os consumidores a 
acradifarem que o Banco atua em benefício do cllente, enquanto, em verdade, se aproveita para 

impor juros não pactuados expressamente. Nesse sentido, entendo que a publicidade enganosa, 
ainda que por omissão de informações, seja apta a ensejar violação dos direitos de personalidade 
do consumidos que se vê ludibriado com a suposta benevolância da instituição financoira ao lhe 
conceder prazo maior para quitação de débito, ao passo que majora à sta divida. Quirossim, os 
descontos das parcaias foram em valores consideráveis, de modo a causar indevido transtorno 
so orçamento do aútor Desse modo, cabe ao juiz, de acordo com seu prudente arbítrio, 
atendendo para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma 
quantia a titulo de reparação pelo dano moral, devendo o magistrado ter em mente princípio ce 
que o dano não pode sor fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para 
reparar o dano, o mais completamente possível e a possibilitar so lesado uma satisfação 
compensatória é de outro lado, exercer função de desestimulo a novas práticas lesivas, de modo 
a inibir comportamentos anti-sociais do fesante, ou de qualquer outro membro da sociedade, 

é en que ao lesante é à sociadade de que não se 
aceita o comportamento assumido, « eu o evento lesivo. No caso em apreço, tem-se que em viríuca 
dos critários delineados por esta Turma, fixo a indenização em R$ 2.000,00, considerando as 
práticas abusivas praticadas pelo recorrido. Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido do 
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente FILIPE GOES PINHEIRO, 
para julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenara empresa ré ré a:a) 
restabslecor os valores das p e aos 

como autor « objeto desta Ide, acrescidas apenas de coração monetária; b) restituir ao autor, na 
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forma simples, os valores pagos a major, acrescidos de correção monetária da data de cada 

débito, e juros die mora de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar o recorrido so pagamento 
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por danos morais suportados pelo 

autor com correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros 
contados da citação. Salvador-Ba, Sala das Sessões, 30 de março de 2021. ELIENE SIMONE SILVA 

OLIVEIRA Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado o julgamento do recurso do processo acima 

epigrafado, a QUINTA TURMA, composta dos Juízes de Direito ROSALVO ALIGUSTOV DA SILVA, 
ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA E MARIAH MEIRELLES DE FONSECA, decidiu, à unanimidade 

de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente FILIPE GOES 
PINHEIRO, para julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais condenar a 

empresa ré á:a) róstabelocor os valores das parcelas originalmente contratadas reforóntos dos 

contratos firmados como autor e objeto desta lide, acrescidas apenas de correção monetária, b) 
restituir ao autor na Forma simples, os valores pagos a maior acrescidos de correção monetária 

da data de cada débito, e juros de mora de 1% ao más a partir da citação. C) condenar o recorrido 

so pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais 
suportados pelo autor com correção monetária contada a partir do arbitramento [Súmula 352 

STJ), e juros contados da citação. 

O recorrente não trouxe no presente recurso, nada que comprovasse 

a ausência de sua culpa pelas cobranças indevidas ao consumidor. 

Percebe-se que a conduta do Recorrente não correspondeu ao que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que nada fez quanto 

ãos danos causados ao consumidor. Agiu com total omissão no caso onde responde 

pelos danos causados. 

Assim sendo, o Recorrente nada trouxe aos autos que comprovasse a 

ausência de ilicitude na sua conduta, restando configurado o dano ao consumidor 

ensejando a reprimenda do órgão consumerista. 

Como conhecido, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que a multa administrativa aplicada pelo órgão consumerista deve levar em 

consideração a gravidade da conduta, da vantagem auferida e da condição econômica 

do fornecedor. Vejamos. 

  

Eee 

Art 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

  

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1585, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 
  

Em mesmo sentido segue o art. 28 do Decreto nº 2.181/97: 

  

Art. 28. Observado o disposto no am. 24 deste Decreto pela autoridade 

competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade 

da prática infraliva, a extensão do dano causado aos consumidores, a 

vantagem auferida com o ato infratvo a a condição econômica do 

infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do     an, 57 da Lei nº 8.078, de 1980. 
  

O Recorrente praticou conduta que afronta diretamente o Código de 

Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço e dano ao consumidor, 

bem como manteve uma posição inerte e morosa na busca por uma composição para 

efetiva solução da lide, restando comprovada a gravidade das infrações. 

No tocante à proporcionalidade da multa aplicada, verifica-se 

proporcionalidade entre o dano causado e a multa aplicada, conforme dosimetria 

aplicada pelo Órgão de Primeira Instância. 

Desta forma, mantemos a decisão proferida pelo Procon Municipal que 

multou o Banco do Brasil S.A. em R$ 6.045,00 (seis mil e quarenta e cinco reais) . 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática do Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do 

Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Municipio de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 
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ao Recurso interposto, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de 

primeira instância em todas os seus termos. 

Êo voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 15 de dezembro de 2021. 

. Ay MN 

justos 
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PROCESSO Nº25-004-001.20-0000531/2020 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 

RECORRIDO: GUILHERME JAMES COSTA DA SILVA 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, restando 

comprovado que a prática do Recorrente constitui infração ao Código de Defesa do 

Consumidor ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral 

do Município de Cabedelo, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO 

ao Recurso interposto, nos lermos do Voto do Relator, para manter a decisão de 

primeira instância em todas os seus termos. 

Ato continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1, Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeta-se às autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 

fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 

veículo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo, 

Subscreve em, 

: (ON Cabedelo, 15 de dezembro de 2021. 

   
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO PROCURADOR GERÁL 

& 
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& ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

O seõ— Procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 03 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº 422/2014 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 2º GRAU 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSE VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. 

RECORRIDO: MARIA LÚCIA DE ARAÚJO FARIAS 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

VÍCIO DO PRODUTO, MAIS DE 30 DIAS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART. 18. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRINCÍPIOS DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO,, PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO E 2º 

GRAU. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NEGADO. 

1, O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º XXX), regula as relações jurídicas havidas 

entre os é b ÇE h ii b 

nos quais se funda a sisfémática das relações de consumo, 

definindo, já em seus primeiros disposilivos, as pessoas que 

integram o negócio jurídico 

2 É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-so em uma relação da consumo, havendo, de um 

lado, ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE 

LTDA. como fomecedora, 8, de outro, MARIA LÚCIA DE ARAÚJO 

FARIAS como consumidora e, entre eles, um serviço. 

3. Consh ainda a vul Ee da púria k ora 

Recormida, tando o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal 

princípio como toi principiológica, tendo em vista ser o consumidor a 

partá econômica, jurídica a tecnicamente mais fraca nas relações de 

frente ao f ora ni 

o art. 4º, Ido Código de Defesa do Consumidor. 
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4. Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face 

da aprosentação dos documentos acostados dos aulos que 

comprovam as alegações. Verifica-se aimda a hipassuficiância haja 

visto que o Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarócimento da lide, sendo 

aplicado 3 inversão do ónus da prova em face do Recorrente 

conforme dispõe o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduta da Recorrente não correspondeu ao que 

estabelece 9 Código de Defesa do Consumidor, sendo que tal prático 

encerra flagrante abusividade ao consumidor, sendo necessária à 

abertura da presente reclamação. bem como fevar o caso do poder 

judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visasse à satisfação de lide devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a mparar os danos 

causados. 

  

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e Negar o Pedido de 

Reconsideração da Decisão de 2º Grau, nos termos do Voto da Relator, para manter 

a decisão da Segunda Instância em todos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Reconsideração da Decisão de 2º Grau 

interposto pela ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. em 

face da decisão proferida pelo Procuradoria do Município de Cabedelo que manteve a 

decisão originária do Procon'Cabedelo, em todos os seus termos, que julgou 

procedente a reclamação apresentada por MARIA LÚCIA DE ARAÚJO FARIAS. 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

O ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA, 

solicitou a Reconsideração da Decisão de 2º Grau, mas não há previsão legal para 

tal pedido. 

É o breve relato, passo a decidir. 

voto 

O Código de Defesa do Consumidor, obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º, XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fomecedores e consumidores, traçando princípios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram o negócio jurídico: 

  

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

dust. 3º. Fornecedor é toda pessoa fisica ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes desparsonalizados, que 

vi dep ção, criação, ção ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços, 

        

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, ATACADÃO 
DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. como fornecedor, e, de outro, 

MARIA LÚCIA DE ARAÚJO FARIAS, como consumidor e, entre eles, um serviço. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 
Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 
principiológica, tendo em vista ser o consumidor a parte econômica, jurídica e 
tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao fornecedor, ora 
Recorrente, conforme estabelece o art, 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 
Vejamos. 

CABEDELO 

  

Art. 4º A Politica Nacional das Relações de Consumo lem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respaldo à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus inlerasses 

econômicos. a melhoria da sua qualidade de vida, bem como à 

transparência é harmonia das relações da consumo, atendidos os 

seguintes princípios: 

  

      
Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face da 

apresentação dos documentos acostados aos autos que comprovam as alegações. 

Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui melhores 

condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, 

sendo aplicada a inversão do ónus da prova em face do Recorrente conforme dispõe o 

art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

  

Art, 6º São direitos básicos do consumidor: 

VIH - a facilitação da defesa de seus direitos, Inclusive com a inversão do 

ênus da prova, à seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiante, segundo as 

regras ordinárias de experiências;   
  

Avançando na análise do presente pedido de reconsideração da 

decisão proferida por este Órgão, não há previsão legal para tal pedido, conforme 

Art. 62, Parágrafo único da Lei 1025 de 27 de abril de 2001, in verbis: 

  

  

Art. 62 - As decisões de processos administrativos dá defesa do consumidor serão publicadas em órgão 

de imprensa oficial e, ná ausência deste, em órgão da imprensa privada. 

Parágrafo Único - Da decisão do Coordenador da órgão cabará recurso no prazo de 1D (dez) dias, 

a partir da ciência da decisão, dirigido ao Procurador Geral do Município, que pederá 

reconsiderar ou manter a decisão.     
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CABEDELO 
me IT 

Portanto, já houve decisão desta Procuradoria mantendo a 

decisão de 1º Instância. 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta evidenciado 

que a prática da Recorrente constituiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, e 

que a pena de multa aplicada pelo Procon Municipal foi mantida por esta 

Procuradoria, razão pela qual CONHEÇO E NEGO O PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DESTE ÓRGÃO, para manter a decisão de 2º 

grau em todos os seus termos. 

Éovoto. 

Subscreve em, 

bedelo, 03 de dezembro de 2021. 

   

SARERELO, 
PROCESSO Nº 422/2014 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 2º GRAU 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 
RECORRENTE: ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. 
RECORRIDO: MARIA LÚCIA DE ARAÚJO FARIAS 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

Ex exposítis, e por tudo mais que dos autos consta, resta evidenciado 

que a prática da Recorrente constituiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, & 

que a pena de multa aplicada pelo Procon Municipal foi mantida por esta 
Procuradoria, razão pela qual CONHEÇO E NEGO O PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DESTE ÓRGÃO, para manter a decisão de 2º 
grau em tados 05 seus termos. 

Ato continuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remela-se os autos ao Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 
fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 

assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto e posterior publicação no 

veiculo oficial do municipio. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 03 de dezembro de 2021. 

   
GA NETO 

   

  

PROCURADOR GERAL 
CURADOR-GERAL ADJUNTO 

Página 37 

& ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

eee" Procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 03 de dezembro de 2021. 

PROCESSO Nº 617/2014 

PEDIDO DE REGONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 2º GRAU 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA, 

RECORRIDO: HERMESON VIANA DA SILVA 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

VÍCIO DO PRODUTO, MAIS DE 30 DIAS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

INFRAÇÃO AQ CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART. 18. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRINCÍPIOS DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE É PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO.. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO E 2º 
GRAU. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NEGADO. 

1. O Código de Defesa do Consumidor, obódecendo a preceito 

constilucional (art 5º XXXI), regula as relações jurídicas havidas 

entre os e it : traçando princípios b 

nos quais se fundo à sistemática das relações de consumo, 
definindo, já em seus primeiros disposilivos, as Pessoas que 

integram o negócio jurídico 

2. É imperioso salientar inicialmente, que o caso em cotejo 
consubstancia-sa am uma relação de consumo, havendo, de um 
lado, ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE 
LTDA. como fornecedora, e, de culro, HERMESON VIANA DA SILVA 

come consumidor e, entre eles, um serviço. 

3. Const ainda a it da pato idora, ora 

Recormida, tende o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal 
principio como Jei principiológica, tendo em vista sor 0 consumidor a 

parta econômica, juridica e tecnicamente mais fraca nas ralações dia 
fronte ao fu dor, ara Ré . conf staber 

e art 4º, [ do Código de Delesa do Consumidor. 

  

  

  

4. Desta maneira verifica-se à verossimilhança das alegações om face 

da apresentação dos documentos acostados Bos autos que 

comprovam as alegações. Verifica-se ainda a Npossuliciência haja 

visto que à Recorrenta possui melhores condições de frazer aos 

autos os documentos necessários do esclarecimento da lida, sendo 

aplicado a inversão do ónus da prova em face do Recorento 

conforme aispõe o art. 6%, VII do Código ds Defesa do Consumidor. 

5. Percebe-se que a conduia da Recorrente não correspondeu ao que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor sendo que tal prática 

encerra fagrante abusividade ao consumidor sendo necessário a 

abertura da presente reclamação, bem como levar o caso ao poder 

Judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visassa à satisfação de le dovendo ser 

responsabilizada, bem como compeiida a reparar os danos 

causados. 

D TIV 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 
Geral de Cabedelo, por unanimidade, conhecer e Negar o Pedido de 
Reconsideração da Decisão de 2º Grau, nos termos do Voto do Relator, para manter 
a decisão da Segunda Instância em todos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Reconsideração da Decisão de 2º Grau 
interposto pela ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA, em 
face da decisão proferida pelo Procuradoria do Município de Cabedelo que manteve a 
decisão originária do Procon/Cabedelo, em todos os seus termos, que julgou 
procedente a reclamação apresentada por HERMESON VIANA DA SILVA. 
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CABEDELO 

O ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA, 

solicitou a Reconsideração da Decisão de 2º Grau, mas não há previsão legal para 

tal pedido, 

É o breve relato, passo a decidir. 

voto 

O Código de Defesa do Consumidor. obedecendo a preceito 

constitucional (art. 5º XXXII), regula as relações jurídicas havidas entre os 

fornecedores e consumidores, traçando principios basilares nos quais se funda a 

sistemática das relações de consumo, definindo, já em seus primeiros dispositivos, as 

pessoas que integram o negócio jurídico: 

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

CABEDELO 
errar 

Portanto, já houve decisão desta Procuradoria mantendo a 

decisão de 1º Instância. 

Conclui-se: 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta evidenciado 

que a prática da Recorrente consiituiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, e 

que a pena de multa aplicada pelo Procon Municipal foi mantida por esta 

Procuradoria, razão pela qual CONHEÇO E NEGO O PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DESTE ÓRGÃO, para manter a decisão de 2º 

grau em todos os seus termos. 

  

Art. 2º, Consumidor é toda pessoa fisica ou jurídica que adquire ou ulliza 

produlo ou serviço como destinatário final, 

Art. 3º. Fomecedor é toda pessoa fisica ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
di vi de produç . Criação, ou 

comercialização do produios ou prestação de serviços, 

      

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 
consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, ATACADÃO 
DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. como fornecedor, e, de outro, 
HERMERSON VIANA DA SILVA como consumidor e, entre eles, um serviço. 

Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 
Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal princípio como lei 
principiológica, tendo em vista ser o consumidor à parte econômica, jurídica e 
tecnicamente mais fraca nas relações de consumo frente ao fornecedor, ora 
Recorrente, conforme estabelece o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 
Vejamos, 

CABEDELO 

  

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes principios: 

  

    
  

Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face da 

apresentação dos documentos acostados aos autos que comprovam as alegações. 
Verifica-se ainda a hipossuficiência haja vista que a Recorrente possui melhores 

condições de trazer aos autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, 
sendo aplicada a inversão do ónus da prova em face do Recorrente conforme dispõe o 

art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

  

Art. 6º São diretos básicos do consumidor: 

VIH - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a imersão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 
for verossimil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências:   
  

Avançando na análise do presente pedido de reconsideração da 
decisão proferida por este Órgão, não há previsão legal para tal pedido, conforme 
Art. 62, Parágrafo único da Lei 1025 de 27 de abril de 2001, in verbis: 

  As. 62 - As decisões de processos administrativos de defesa do consumidor serão publicadas em drgão 
de imprensa oficial e, na ausência deste, em órgão da imprensa privada. 
Parágrafo Único - Da decisão do Coordenador do órgão caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, 
à parir da clência da decisão, dirigido ao Procurador Geral do Município, que poderá 
reconsiderar ou manter a decisão, 

  

É o voto. 

Subscreve em, 

    bedelo, 03 de dezembro de 2021. 

CABEDELO 
PROCESSO Nº GiTi2bi4 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 2º GRAU 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. 

RECORRIDO: HERMESON VIANA DA SILVA 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, 

Ex expositis, e por tudo mais que dos autos consta, resta evidenciado 

que a prática da Recorrente constituiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, e 

que a pena de multa aplicada pelo Procon Municipal foi mantida por esta 

Procuradoria, razão pela qual CONHEÇO E NEGO O PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DESTE ÓRGÃO, para manter a decisão de 2º 

grau em todos os seus termos, 

Ato contínuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2, Remeta-se os autos 80 Procon Municipal de Cabedelo para conhecimento das 
fundamentações acima encartadas, para tanto anexe cópia da presente decisão, 

tomando, assim, as providências que entender cabíveis. 

3. Certifico que a presente Decisão apenas produzirá seus efeitos após a devida 
assinatura do Procurador Geral e Procurador Geral Adjunto & posterior publicação no 
veiculo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 03 de dezembro de 2021. 

    

  

E ÓLIVEI 

JOÃO es an A NETO 

PROCURADOR-GERAL ADJUNTO 
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PUBLICAÇÃO 
- FIXAÇÃO 

Sede 2x Clhmera Municipal de CabeactosP', 
dO (BI doar AT deLOMO 

pa dS 1 OR [2092 bacia 
ESTADO DA PARAÍBA 

— Hogan meR = CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 
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| ATO DO PRESIDENTE Nº 045/2022 
Designa novos membros para as Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal de Cabedelo 
(PB), para o biênio 2021/2022, c dá outras 
providências. 

  

  

  

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), no 
uso de suas atribuições legais e com fulero nos arts. 28, 29 e 30, parágrafo único da Resolução 
nº 158/2006 (Regimento Interno da Casa) e, conforme indicações do Lider do Bloco 

Parlamentar “Legislativo Forte, através do Oficio S/N, de autoria do Vereador Wagner (do 
Solanense); 

RESOLVE: 

Art, 1º Designar os seguintes Vereadores do Bloco Parlamentar “Legislativo 
Forte” para recomposição das Comi P, conforme indicações abaixo:   

  

COMISSÃO Di INANÇAS 
TITULAR/PARTIDO | SUPLENTE/PARTIDO 

Ver. Divimo Felizardo — REPUBLICANOS | Ver. José Pereira — DEM 
Ver. Márcio Silva - PSL E Ver, Edvaldo Nets 
Ver. Reinaldo Lima 

     
        

o, COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

  

  

     
  

  

  

  

TITULAR/PARTIDO SUPLENTE/PARTIDO 
Ver. Edvaldo Neto = REPUBLIC, Ver, Divino Felizardo - REPUBLICANOS 

Ver. Ivámio (da Miramar) Ver. Márcio Silva — PSL 

Ver. José Pereira - DEM Ver, Wagner (do — DEM 

CONSELHO DE ÉTIC ENTAR 

TITULAR/PARTIDO SUPLENTE/PARTIDO 
Ver, Márcio Silva — PSL 
Ver. Miramar) — REPUBLHCANOS 
        
  

Art. 2º Convocar os Membros da Comissão de Políticas Públicas Municipais 

para reunião de instalação e escolha de Presidente e Vice-Presidente, a ser realizada nesta 

quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, às 09h00min, no PJênário “Luiz de Góes” desta 

Casa Legislativa. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor 

     

  

Cabedelo (PB), e! ro de 2022. 

Ver. 
PRESIDENTE 

*Republicado por incorreção. 

PUBLICAÇÃO 
e , AFIXAÇÃO 

| Sede da Câmara Municipal de Cabedelo(PH) 
| LB" do ari 87 de LOM) 

, ESTADO DA PARAÍBA Dia; e) L J099     
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

  

VISTO 

  

| l PORTARIA Nº 028/2022 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulero no art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o art, 19, & 1º, inciso IH, alínea “d” do Regimento Interno da Casa 

(Resolução nº 158/2006). 

RESOLVE: 

Art. 1º Tornar SEM EFEITO as Portarias de nºs. 009, 010, 011 e 012 

datadas de 28 de janeiro de 2022. publicadas no Semanário Oficial do Município 

(Edição Extraordinária) do dia 31 de janeiro de 2022. 

Art, 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL ,DE CAFEDELO, ESTADO DA 

PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima” ém 21 de fgbereiro de 2022. 

“LL 
Presidente 

    

— PORTARIA Nº030/2022 | 
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PUBLICAÇÃO 
AFIXAÇÃO 

Municipal de Cabedelo PB1 
do art 87 da LOM 

. ESTADO DA PARAÍRA pia é 41 Of ad) 
CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO” . a 

as Lima 
a — >>> 

PORTARIA Nº 029/2022 : | 

Sededal    
   

  

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulero no art. 29, XII da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o ar. 19. $ 1º, inciso LI, alinca “d” do Regimento Interno da Casa 

(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1,808 de 04 de janeiro de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1º Exonerar ALLAN DOS SANTOS NASCIMENTO do Cargo 

em Comissão de Assessor Legislativo Especial, Simbolo PL-AL-2. do quadro de 

pessoal da Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL /DE CABEDELO, ESTADO DA 
vereiro de 2022. 

    
Presidente 

PUBLICAÇÃO 
. AFIXAÇÃO , Sede da Câmara Municipal de Cabedelo| PH | 

ABI do art 87 da LOM) 

RA | ESTADO DA PARAÍEA Dia: oo OM dc) 
o CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO ga o ; . Un 

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 29. XI. da Lei Orgânica Municipal. 
combinado com o art. 19, $ 1º. inciso HI, alinea “d” do Regimento Intemo da Casa 
(Resolução nº 158/2006) e art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RE LVE: 

Art. 1º Exonerar IBERTON DE SANTANA SILVA do Cargo em 
Comissão de Assessor Institucional, Simbolo PL-AL-1, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima”, em 21 de Fevereiro de 2022. 

Ver. AN DRÉ d HO 
Presidente 
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PUBLICAÇÃO 
4  AFIXAÇÃO 
Sede da Câmara Municipal de Cabedelo, P 

UAI" do gr 47 da LOM] 
É e 1 

  

;] a ESTADO DA PARAÍEA Dia: t g do; 

sf CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO j Fry 
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e PORTARIA Nº 031/2022 |] 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 29, XII, da Lei Orgânica Municipal. 
combinado com o ar. 19, 8 1º, inciso [II, alinea “d” do Regimento Interno da Casa 
(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1,808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Exonerar EMMILY FERREIRA DE OLIVEIRA do Cargo em 
Comissão de Coordenador Executivo, Simbolo PL-AL-2, do quadro de pessoal da 

Câmara Municipal de Cabedelo (PB). 

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL ,DE CABEDELO, ESTADO DA 
PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima” êm 21 de fexfereiro de 2022. 

  

Ver, ANNE 

    

Presidente 

PUBLICAÇÃO 
AFIXAÇÃO 

Sede da Câmara Municipal de Cabedelo(PH) 
9) da art. 87 da LOM 9 . 

ela S] ESTADO DA PARAÍBA da DA, 09 1092 
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO lenia 

VISTO E 

[ PORTARIA Nº 032/2022 
  
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA. com fulçro no art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, 
combinado com o art. 19, $ 1º, inciso HI, alinea “d” do Regimento Interno da Casa 
(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Exonerar MARIA ARYELLA DE OLIVEIRA FELICIANO 

do Cargo em Comissão de Assessor Popular, Simbolo Pl -AL-2, do quadro de pessoal 

da Câmara Municipal de Cabedelo (PR). 

Art, 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeito retroativo ao dia 1º de fevereiro de 2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA 

PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima', em 21 de Fevereiro de 2022, 

Ml A 
At INHO 

Presidente 

   

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

PUBLICAÇÃO 
AFIXAÇÃO 

  

z ESTADO DA PARAÍBA Aldo am. 8 da LOM 
) CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO»: DD 
  

PORTARIA Nº 033/2022 VISTO 

  

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, 

ESTADO DA PARAÍBA. com fulcro no art. 29, XII da Lei Orgânica Municipal, 

combinado com o ar. 19, & 1º. inciso III, alinca “d” do Regimento Interno da Casa 
(Resolução nº 158/2006); art. 5º da Lei nº 1.808 de 04 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear DINAMÉRICO ALEXANDRINO PALMEIRA 

FILHO para o Cargo em Comissão de Assessor Legislativo Especial, Simbolo PL- 

AL-2, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Cabedelo (PB), até ulterior 

deliberação. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

retificando a Portaria de nº 026/2022, datada de 07/02/2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA 

PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima”, eny22 de feverçiro de 2022. 

    £ 
dr A! 

Ver. ANDRÉ COÚTINHO 
Presidente 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO 
ECT 

PORTARIA Nº 01/2022 SECOS em, 21 de Fevereiro de 2022 

Sede da Câmara Muntcipal de CabedeloiPR | 

  

Secretaria do Controle do Uso e Ocupação do Solo 

O SECRETÁRIO DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, 

Estado da Paraíba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando 

o poder de Autotutela sobre os próprios atos, de acordo com entendimento já consagrado 

pelo Supremo Tribunal Federal por meio das Súmulas transcritas a seguir: 

Súmula 346; “A Administração Pública pode anular seus próprios atos”. 

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 
6 a : E 

ia ou opor 
casos, a apreciação Judicial”, 

os direitos adquiridos e E 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica ANULADO os efeitos da Certidão nº 545/2021, expedida através do processo 1 

em todos os 

DOC protocolo nº 9.615/2021, datado de 22/11/2021, referente ao levantamento 
topográfico do lote G, da Quadra |, do Loteamento Villa Mares, Cabedelo/PB. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

partir de 22 de Novembro de 2021. 

“geo. 
SÉRGIO Ri GERMANO DE FIGUEIREDO 

Secretário do le dg Uso e Ocupação do Solo 

Rua Duque de Caxias, s/n = Centro = Cabedelo /PB 
CEP: 58100-100 - Telefone: (83) 3250-3330[Gabinete) = 3250-3239 (Fiscalização) 

  

    
  

 



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO 

AUTO DE INFRAÇÃO 

4 JAMBIRO DE JO00E. ART. 220 - LAVRADO O AUTO CE tRFI 
JEAR A IMPRAÇÃO MO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS. A CONTAR 

    

Ze Fase da cbra alvensria e elevação. 

AESINATURA NAT 

RECEB4EMOS| 
DME ie spe— 

238 63*-Quando o infrator se recusar é agsiear qu receber o aulo de indração ou cbsanuir o 
a processo terá prosseguimento. sendo reestrado o fato. ocorrendo julgamento a 

LÓ hegado cormpapondentes a jurcas der E 
solo memenâia serio iuddizadios 17 to do 

  repartição erocesmánia Em, 1   
  

         
  

RS mi 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO astorecntrado | TERMO DE EMBARGO 

É a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO assidia 4 

e DO SOLO - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DonDoosS 

Nome do Contribuinte CPFICNPJ: 

JOSEFA IRACEMA BARBOSA 996.975.214-68 

  

Endereço da Obra 

RUA JOEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 55 PARQUE ESPERANÇA Q=11, L=28 PARQUE ESPERANÇA, LTO 
  

Endereço do Proprietário 

RUA ONT IRENALDO DE A. CHAVES, 201, AEROCLUBE, JOAO PESSOA-PB, 58305-000 

  

  

  

Pelo presente Termo de Embargo, fica a V. Sa. intimada a paralisar os 

» construção de um imóvel comercial sem a previa licença desta edil de 

ar o dispositivo no(s) artigo(s) 3º da Lei nº 03/98, de 22/10/981 

nformidade com o que preceitua o artigo 223º, itemins) 1 e IV da Lei nº 

03/98 de 22/10/98 fica a obra embargada a partir do recebimento deste Termo. 

Ciente de que o não cumprimento deste Termo de Embargo implicará nas sanções 

previstas em Lei, sem prejuizo das medidas judiciais cabíveis. 

        

Fiscal - Mat NºD10L46 (JOSE RUFINO FILHO) 

Ciente:   
VU. 7 AL 

Observações: 

1- Fase da obra alvenaria em elevação     
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0026/2021 do PP 00100/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
CABINES SANITÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
TURISMO PP nº 00100/2021 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cabedelo e: PRIMEIRO ADITIVO AO CT Nº 00262021 — ADNA MERCIA MEDEIROS 
COSTA - EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 02.517.553/0001-41 OBJETIVO DO ADITIVO: - 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO — O prazo do contrato, ora aditado, fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses permanecendo esse instrumento válido até 10 de fevereiro de 
2023 O presente termo encontra amparo art 57, inciso Il da Lei Federal nº 8 666/03 

Cabedelo - PB, O7 de Fevereiro de 2022 
HAENELL FARIAS DA COSTA- Secretário Municipal de Turismo 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

00293/2021 do PP 0029/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROJETO 
“BOM DE BOLA, BOM DE NOTA” PP nº 00292021 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cabedelo e: PRIMEIRO ADITIVO AO CT Nº 00293/2021 — 
IMANILTON DA COSTA VIEIRA — ME (DELMAO PAPELARIA), inscrito no CNPJ sob o nº 

26465 39069 OBJETIVO DO ADITIVO: - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO — O 

presente Termo Aditivo tem por objeivo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 
00293/2021 por mais 12 (doze) meses, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 
2022, conforme solicitação da Secretaria de Esporte, Juventude e lazer O presente 
termo encontra amparo art 57, & 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 

Cabedelo - PB, 21 de Dezembro de 2021 

MAURICIO VICENTE DOS SANTOS- Secretário Municipal de Esporte, Juventude e lazer 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0052/2021 do DM 00007/2021 

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 
SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL DM nº 00007/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: PRIMEIRO ADITIVO AO CT Nº 
0052/2021 — ELOIZA MARLENE DE CARVALHO VIANA inscrito no CPF sob o nº 
039.601.548-44 OBJETIVO DO ADITIVO: - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO — O prazo 
do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses, permanecendo esse 

instrumento válido até 09 de setembro de 2022. O presente termo encontra amparo art 
62,83º, |, da Lei Federal nº 8 666/93 

Cabedelo - PB, 15 de Fevereiro de 2021 
GASTON GOME DA SILVA NETO - Secretário Municipal de Defesa e Proteção Civil 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Origem: 

Rescisão de Contrato Oriundo da Dispensa Por Outros Motivos nº 00102/2019. 

OBJETO: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro Integrado Imaculada 
Conceição. 

OBJETIVO DO CERTAME: O presente Termo tem por objetivo a rescisão unilateral do 

contrato de nº 164/2019 celebrado com a PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 
em 15 de maio de 2019. 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente termo está fundamentado nos artigos 58, Il, 78, XIl cic 79, 
1, da Lei 866603. 

Data da Assinatura da Rescisão: 10 de janeiro de 2020 

Cabedelo — PB, 09 De Fevereiro de 2022 
MARCIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA- Secretária de Educação 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

O MUNICÍPIO DE CABEDELO /PB, com sede à Rua Benedito Soares da Silva, nº 
131, Monte Castelo, CabedekyPB, CNPJ nº 090124930001-54, neste ato 
representado pelo Secretário de Esportes, Juventude e Lazer, MAURICIO VICENTE DOS 

SANTOS, no uso de suas atribuições legais, homologa o Parecer Jurídico nº 147/2022- 
PGM, o qual condena a empresa COPILAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
24.544.987/0001-73 a penalidade de MULTA, no percentual de 10% (dez por Temos 
sobre o valor do contrato, pela inexecução total do contrato nº 268/2021-CPL, com valor 

correspondente a R$ 27265,30 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta 
centavos), bem como a 

em consonância com o art 
8r, inciso Ile WI da lei PB 666/93. A partir da data da publicação do extrato de penalidade 

no Diário Oficial, começa a contar o prazo para a interposição do recurso administrativo, 

conforme indica o art. 109, inciso |, da Lei nº 8.666/93, da Lei Federal n.º 8.666/93. Ainda, 
quanto à cobrança da multa, d' ser sada nos que 

possam existir em favor da contratada, e, caso estes sejam insuficientes, a Administração 
promoverá a cobrança judicial da diferença, nos termos do artigo 80, inciso Ile IV da Lei ne 

8.666/93. 

Cabedelo - PB, 21 de Dezembro de 2021 

MAURICIO VICENTE DOS SANTOS- Secretária 
Municipal de Esporte, Juventude e lazer 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV000132022 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV000132022, que objetiva: Aquisição e instalação de uma bomba pra poço, 

a ser nanda no Estádio Francisco Figueiredo de Lima, de responsabilidade da 
Secretaria de Esporte, Juvertude e Lazer, RATIFICO o comespondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - R$ 8.380,00. 

Cabedelo - PB, 17 de Fevereiro de 2022 
MAURICIO VICENTE DOS SANTOS - Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição e instalação de uma bomba pa poço, a ser instalada no Estádio 
Francisco Figueiredo de Lima, de r ia de ue 

e Lazer. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV000 13/2022. DOT, 
jo... VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022 PARTES 

  

  

2* Via - Processo 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00033/2022 - 17.02.22 - 
MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - R$ 8.380,00. 

   



  

  

= 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00017/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 
processo e observado o parecer da Assessoria Ju ídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00017/2022, que objetiva: Aqui de equipamentos para 
monitoramento, para atender as necessidades da nova sede da Secretaria de Finanças; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a CONEXÃOPB 
COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA — ME - R$ 3.178,00. 

Cabedelo - PB, 22 de Fevereiro de 2022 
RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO - Secretário de Finanças 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para monitoramento, para atender as 
necessidades da nova sede da Secretaria de Finanças FUNDAMENTO LEGAL- 

Dispensa de itação nº DV00017/2022. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.080 — 
SECRETARIA DAS FINANÇAS Projeto Atividade: 04 123 20022021- MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS Elemento de Despesa 3390 30 — 
Material de Consumo 4490 52 — Equipamentos e Material Permanente Fonte de 
Recurso: 15001000 — Recursos Livres (Ordinários) VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT 
Nº 00038/2022 - 230222 - CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA - ME - R$3 178,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de software de monitoramento e gestão do 
planejamento estratégico, gestão de projetos, gerenciamento de indicadores de 
resultados, reuniões e comunicação; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FACILIT TECNOLOGIA LTDA - R$ 727.500,00. 

Cabedelo - PB, 21 de Fevereiro de 2022 
RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO - Secretário de Finanças 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022 

Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraiba, localizada na Rua 
Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto 
Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 
2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00008/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de 
empresa para fornecimento de software de monitoramento e gestão do planejamento 
estratégico, gestão de projetos, gerenciamento de indicadores de resultados, reuniões e 
comunicação; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

  

Orgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09. 012 493/0001-54. 

  

  
VENCEDOR: FACILIT TECNOLOGIA LTDA 

  
CNPJ: 00 191 027/0001-09 

  
TOTAL: 727 500,00 

  
1 - software de monitoramento e ão do j to égi ão de 

projetos, gerenciamento de indicadores de resultados, reuniões e comunicação, 
compreendendo a disponibilização e implantação de ferramenta tecnológica, bem 
como serviços de integração e criação de dashboards, suporte técnico e 
treinamento, conforme especificações e requisitos contidos no Termo de 

Referencia. 

        ITEM ESPECIFICAÇÃO pPARSAjUNIO QUANT. 
  

  

CLAUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de li para isição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILZ AÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00008/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilzada: 

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00008/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2022 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

- FACILIT TECNOLOGIA LTDA. 
CNPJ 00 19M1.027/0001-09. 

lote(s): 1. 
walor: R$ 727.500,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentos da utilização da presento Ata, fica eloito o Foro da 
Comarca de Cabedelo. 

elo - PB, 21 de Fevereiro de 2022 
RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO - Secretário de Finanças 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Serviço de confecção de materiais 
gráficos e serigráficos, visando atender às necessidades das secretarias do munic! 
exceto a secretaria de saúde, para O exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00017/2021. DOTAÇÃO Unidade Orçamentária: 02010 — GABINETE DO 

PREFEITO 02.020 — GABINETE DO VICE-PREFEITO 02.030 — CHEFIA DE GABINETE 
02.040 — PROCURADORIA GERAL 02050 — CONTROLADORIA GERAL 02060 — 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02070 — SECRETARIA DA RECEITA 02080 — 
SECRETARIA DAS FINANÇAS 02090 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02100 — 
SECRETARIA DE TURISMO 02110 — SECRETARIA DE CULTURA 02120 — 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/FMAS 02130 — SECRETARIA DE 
POLIT. PUBLICAS P/MULHER 02.140 — SEC DE CONTROLE DO USO E OCUP. DO 
SOLO 02150 — SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 02.160 — SECRETARIA 
PLANEJ. URBANO E HABITAÇÃO 02.170 — SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE 
E LAZER 02180 — SECRETARIA DE TRANSPORTE 02.190 — SECRETARIA DE IND. 

COMÉRCIO E PORTOS 02.200 “SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL 
02.210 — SECRETARIA DE MEIO AMB. PESCA E AQUICULT. 02220 — SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA 02240 — SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 02.290 — 
COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE 
CABEDELO 02300 PROCON / CABEDELO Projcto Atividado: 04 122 2001 2002 

Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 04 122 2001 2005 — Manter as Ativ. Do 
Gabinete do Vice-Prefeito 041222001 2006 — Manter as Atividades da Chefia de 
Gabinete 0309220012007 — Manter as Atividades da Procuradoria do Município 
04 122 .2001 2009 — Manter as Atividades da Controladoria Geral 04.122 20012010 — 

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 
Coordenar das Atividades de Administração Geral 04 1292001 2014 — Manter as 

Atividades da Secretaria da Receita 04 122 20012015 — Manter as Atividades da 

Secretaria das Finanças 12.122 2001.2019 — Manter as Atividades da Sec. de Educação 
12.365. 1004 2022 — Manter as Creches e Pré-Escolas do Municipio 12 361.1005 2028 — 

Manter o Custeio das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) 23.122.20012040 — 
Manter as Atividades da Secretaria de Turismo 13.392 1010.2053 — Manter as Atividades 

da Secretaria de Cultura 08 122 20012058 -— Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência  SocialFMAS  081222001.2061 — Manter o Conselho Tutelar 

08.244.2037.2063 — Proteção Social Básica 08.244.2037.2064 — Serviços de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade 08 244 2037 2065 — Serviços de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade 08 244 1022 2073 — Manter as Ativ Da Secretaria de Pol. 

Pub. p/Mulher 04 122 2001 2084 — Manter as Ativ da Sec. de Controle Uso e Ocup. Solo 

06 122 2001 2087 — Manter as Atividades da Sec de Segurança 113312001 2091 — 

Manut. Das Ativ. Administ. Da Sec. Municipal de Planejamento Urbano e Habitação 
27 122. 2022 2094 — Manter as Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer 

04. 122.2001 2104 — Manter as Ativ. da Secretaria de Transportes 11.334. 1017.2105 — 
Manter o Programa de Geração de Emprego e Renda 23 122 2001.2106 — Manter as 
Ativ. Da Secret. De Indust Comercio e Portos 04.131 2001.2108 — Manter as Atividades 

da Sec de Comunicação Social 04 122 20012112 — Manter as Ativ. da Sec. de Meio 

Ambiente, Pesca e Aqui 18542 20012136 — Manutenção do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente 15122 20012121 — Manter as Atividades da Sec. 

de Infraestrutura 04.122 20012133 — Manter as Atividades da Sec. De Mobilidade 
Urbana 06 182 2023 2086 — Promover Ações da Defesa Civil 14.122 2001.2008 — Manter 

as Atividades Administrativas do PROCON Elemento de Despesa: 3390.39 — Outros 

Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001- Recursos Ordinários 

1111— Receita de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação 1124 — Outras 
Transferências de Recursos do FNDE 1311 — Transferência de Recursos do FNAS. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 00026/2022 — 

15.02.22 até 31.12.22 - DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - R$ 25.600,00; CT Nº 
00027/2022 - 15.02.22 até 311222 - JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP 

(HOT IMPRESSÃO DIGITAL) - R$ 17.000,00; CT Nº 00028/2022 - 1502 22 até 311222 
-L & SJ TRANSFER LTDA - R$ 19000, 00; CT Nº 00031/2022 - 15.02.22 até 311222 - 

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME (TDF GRÁFICA) - R$ 53.375,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00061/2019 da ADESÃO 
00009/201 8 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Outsourcing de 
Impressão(serviço de reprografia) ADESÃO nº 00009/20198 PARTES CONTRATANTES 

Fundo Municipal de Cabedelo e QUARTO ADITIVO AO CT Nº 00061/2019 — MAGLAREM 

MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ sob 
40.938.508/0001-50 OBJETIVO DO ADITIVO: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. õ 
presente Temo Aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato nº 00061/2019, por mais 12 
(doze) meses, permanecendo o instrumento vigente até 11 de março de 2023. O presente 
termo encontra amparo no am. 57,5 1º, da Lei Federal nº B.665/93 

Cabedelo - PB, 15 de fevereiro de 2022. 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA — Secretária Municipal da Saúde 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001832021 da PP 
000592021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MNA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, CUIDADO, MANEJO E 
POSTERIOR DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE (BOVINOS, 
EQUINOS, OVINOS E CAPRINOS) QUE SE ENCONTREM EM VIAS PUBLICAS NO 
MUNICIPIO DE CABEDELO PP nº 0005W2021 PARTES CONTRATANTES Fundo Municipal 

de Cabedelo e PRIMEIRO ADITIVO AO CT Nº 001832021 — RIBANNA DE AZEVEDO 

SOUZA NOBRE inscrito no CNPJ sob o nº 402 912 595/0001-87 OBJETIVO DO ADITIVO: 
DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Fica alterada a cláusula terceira do contrato 
nº 1832021 para alterar o valor global do contrato de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito 
mil reais) para R$ 247.500,00 (duzentos e quamta e sete mil e quinhentos reais), resultando 
no acréscimo de R$ 49 500,00 (quarenta e nove mi e quinhentos reais), o que equivale a 

25,00% (vinte ecinco por cento) permanecendo inalteradas as demais claúsulas. O presente 

termo encontra amparo no art.65, [aline b 5 1º e 6º da Lei Federal nº 8666/93 
bedeto - PB, 17 de fevereiro de 2022. 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA — Secretária Municipal da Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00001/2022, que objetiva: Aquisição de Sistema de interíonia coletiva com 

ramais para segurança e equipamentos de controle de acesso do Setor de Tecnologia da 

Informação da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo, RATIFICO o comespondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NATHAN ESTEVÃO PESSOA DOS SANTOS 
09112902497 - R$ 6.022,98. 

Cabedelo - PB, 18 de Fevereiro de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de Sistema de interfonia coletiva com ramais para segurança e 
equipamentos do controlo do acosso do Setor de Tecnologia da Informação da 
Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03010 — Fundo 
Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.122 1026.2185 — Manter as Atividades do 
Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 33.90.30 99. 15001002 — Material de 
Consumo Elemento de Despesa: 44.90.52. 99 15001002 — Equipamentos e Material 
Permanente Recurso: PRÓPRIO. VIGÊNCIA: até o final do exercicio tinanceiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saude de Cabedelo e: CT Nº 
000752022 - 18.02.22 - NATHAN ESTEVAO PESSOA DOS SANTOS 09112902497 - 
R$6022,98. 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00003/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado O parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00003/2022, que objetiva: a prestação de serviço de realização de exame 
MANÔMETRIA ESOFAGICA, para a Sra. Margarida dos Santos Silva para atender às 
necessidades da Gerência Fxecutiva de Regulação desta SFSCARB: RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ENDOVIDEO — DIAG. E 
TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA - R$ 480,00. 

Cabedelo - PB, 09 de Fevereiro de 2022 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: a prestação de serviço de realização de exame MANOMETRIA ESOFAGICA, 

É sidades da Gerência 

    

: tação 
rº DV00003/2022. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03010 — Fundo Municipal de 
Saúde Projeto Atividade: 10. 122. 1026 2185 — Manter as atividades da Secretaria de 
Saúde Elemento de Despesa: 33.90.3999. 15001002 — Serviço Pessoa Jurídica 

a 1 gEPSi do exercício financeiro de 2022 PARTES 
u de Saúde de Cabedelo e CT Nº 00061/2022 - 

10.0222 ENDOVIDEO DIAS E TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA - R$ 
ABo,) 

  

      

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO A ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o 

correspondente procedimento licitatório em favor de CASASOLLAR ENERGIA 

FOTOVOLTAICA LTD - R$ 61 596,10; META COMERCIO E SERVICOS FIRELI - R$ 

70 329,15 
Cabedelo - PB, 22 de Fevereiro de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 21 a 25 de Fevereiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2022 

Aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de 

Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraiba, localizada na 

Rua Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal rm” 8.666, de 
21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 

Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 007, de 17 de 

Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico nº 00004/2022 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE 
AR CONDICIONADO, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO - CNPJ nº 04.849 697/0001 -20. 

VMENCEDOR: CASASOLLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD 

CNPJ: 27.233. 507/0001 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA  [UNID/IQUANT.|P.UNIT.|P.TOTAL 

1 [TUBO DE COBRE FLEXIVELELUMA und 3 381,60) 1.144,80) 
DIAMETRO 3/8” , DIMENSÃO, 
9,52X0,79MM, PESO 0,183 
KG/M, PRESSÃO 85 KGF/CM” , 
EM PANQUECA DE 15 METROS 

2 [TUBO DE COBRE FLEXIVELELUMA und 3 442,00) 1.326,00) 
DIAMETRO 1/2” , DIMENSÃO 
12,7X0,79MM, PESO 0,263 
KG/M, PRESSÃO 60 KGF/CM: , 
EM PANQUECA DE 15 

3 [TUBO DE COBRE FLEXIVELELUMA und 2] 407,00) 814,00 
DIAMETRO 15,87", DIMENSÃO 
6,35X0,79MM, PESO 0333 
KG/M, PRESSÃO 50 KGF/CM* , 
EM PANQUECA DE 15 METROS 

4 [TUBO DE COBRE FLEXIVELELUMA und 1) 715,00] 715,00 
DIAMETRO 3/4” |, DIMENSÃO, 
19,05X0,79MM, PESO 0,403 
KG/M, PRESSÃO 40 KGF/CM* , 
EM PANQUECA DE 15 METROS 

5 ICABO COMANDO PP 3 VIASICOBRECOM | und 41.103,00] 4.412,00 
2,5MM, NBR NM 280 
NBR 13249, ROLO 100 METROS 
PRETO 

13 SERRA COPO DIAMANTADAEOS und 3 175,00 925,00] 

6SMM COM PROLONGADOR 

14 |FLUÍDO REFRIGERANTE R22E0S und 35/1.464,00/51.240,00] 
EM BOTIJA 13,600 KG 

16 |FITA PLASTICA ISOLANTE COR TRAMONTINA und 15 6,62 99,30] 

PRETA CLASSE A CONFORME 

ABNT NBR NM 60545-3-1 TIPO, 

9 

18 KIT FLANGEADOREOS und 1 420,00 420,00) 

EXCÊNTRICO COM CATRACA 

PARA TUBOS DE 3/16” À 3/47 

DSZH | Wk-R808FT— 

19 BALANÇA DE PRECISÃO EFOS und 1 900,00 900,00) 

DIGITAL PREMIUM 

TOTAL 61.596,10) 

VENCEDOR: META COMERCIO E SERVICOS FIRELI 

CNPJ: 29.903 019/0001-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA [UNID QUANT. P.UNIT. |P.TOTAL 

6 |SUPORTE EM AÇO PARAFRIOPEÇAS! und 20 47143 942,60) 

CONDENSADORA 7 A 12000BTU 

7 |SUPORTE EM AÇO PARAFRIOPEÇAS! und 50 64,20 3.210,00 

CONDENSADORA 18 A 

'24000BTU 

8 |PORCA CURTA BRONZE PARAFRIOPEÇAS) und 40 3,13 125,20 

TUBO COBRE 1/4 SAFE 

9 |(PORCA CURTA BRONZE PARAFRIOPEÇAS) und 40 8,05 322,00) 

TUBO COBRE 3/8 SAF 

10 (PORCA CURTA BRONZE PARAFRIOPEÇAS und 40 8,00 320,00 

TUBO COBRE 1/2 SAF 

15 |FLUÍDO REFRIGERANTE R410AFRIOPEÇAS und 251.426,6735.666,75 

EM BOTIJA 11,300 KG 

17 |FLUÍDO REFRIGERANTE RI34FRIOPEÇAS und 20/1.487,13/29 742,60] 

EM BOTIJA 11,300 KG 

TOTAL70 329,15) 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 

da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos 

estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fomecedor registrado em igualdade de condições, sem que 

caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 

condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 

Eletrônico nº 00004/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada- 

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador 
responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura 

organizacional definida no respectivo orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração publica, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00004/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2022 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame- 

- CASASOLLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD. 

27.233. 507/0001-41 

Hem(s):1-2-3-4-5-13-14-16-18-19. 

valor R$ 61.596,10 
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- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

29.903. 019/0001-20 
Hem(s)-6-7-8-9-10-15-17. 

Valor. R$ 70.329,15 

Total: R$ 131.925,25 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 22 de Fevereiro de 2022 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAUDE, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, QUANDO 

NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE PE. ALFREDO BARBOSA-HMMPAB, NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00055/2021. 
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto 

Atividade: 10.122.1026.2185 — Manter as atividades da Secretaria de Saúde Elemento de 
Despesa: 449052 99 15001002 — Fquipamentos e material permanente Recurso 
Próprios VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022 PARTES 

CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 00063/2022 - 
14.02.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) - R$ 17.134,08 CT Nº 
00066/2022 - 140222 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 
5.800,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE DAR 
CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: 
Unidade Orçamentária: 03010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 

10.301.1026.2189 — Manter as Ações do CAPS Elemento de Despesa 
339030 99 16000000 — Material de Consumo Recurso: CAPS Projeto Atividade 
10.122 1026 2185 — Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde Elemento de 

Despesa: 33.90 30.99 15001002 — Material de Consumo Recurso: PRÓPRIO Projeto 

Atividade: 10.302. 1014.2190 — Manter as Ações da Média e Alta Complexidade Elemento 
de Despesa 3390 3099 16000000 — Material de Consumo Recurso: MAC Projeto 
Atividade: 1030110152195 — Manter as Ações da Atenção Básica Elemento de 

Despesa: 33.90. 30.99 16000000 — Material de Consumo Recurso: PAB Projeto Atividade: 
10.303. 1016.2192 — Manter as Ações da Assistência Farmacêutica Elemento de 
Despesa: 33.90.30 99.16000000 — Material de Consumo Recurso: FARMÁCIA. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e CT Nº 00067/2022 - 

14.02.22 até 31.12.22 - ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSO) - 
R$ 4.203,50; CT Nº 00068/2022 - 140222 até 311222 - COMERCIAL MEDEIROS 
LTDA - R$ 61.505,82; CT Nº 00069/2022 - 14.02 22 até 31.12.22 - DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 150498,91; CT Nº 00070/2022 - 

14.02.22 até 31.12.22 - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP - 
R$ 3849213; CT Nº 00071/2022 - 14.02.22 até 311222 - João Batista da Rocha 
Ribeiro - R$ 14.799,46; CT Nº 00072/2022 - 14.02 22 até 31.12.22 - MJ COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI - R$ 14.464,80; CT Nº 00074/2022 - 14.02.22 até 31.12.22 - SMART 
DISTRIBUIDORA - R$ 729,30. 

  
 


