
  

  

SEMANÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

LEI nº 2016 de 20/09/2019 CABEDELO, 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022 
  

1112794 

111112795 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 
Órgão Central de Contabilidade 

Decreto nº 
0003/2022 Em, 20 de Janeiro de 2022. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO CONSTTFUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso de suas atribuições 

legais c de conformidade com o que dispõe a Lci nº 2162. de 16 de dezembro de 2021, 
combinada com a Leinº 2176, de 11 de janeiro de 2022. 

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial na quantia de R$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de 

reais), para realizar operação de crédito entre o Município de Cabedelo - PB c a Caixa Econômica 
Tederal, destinada à infraestrutura, objetivando financiar programas de investimentos, com 

abrangência em drenagem, pavimentação de vias públicas urbanas, urbanização de orla, projetos 
estruturantes (obras civis em equipamentos públicos, iluminação, contrapartidas, reajustes, dentre 
outras despesas dc capital. no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), destinado ao reforço 

de dotações no orçamento vigente, conforme segue: 

02.160 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E IIABITAÇÃO 
15 451 1040 1071 URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MIRAMAR E FORMOSA 

4490.51 99 17540 Obras c Instalações 

  

5.000.000,00 
5.000.000,00 
5.000.000,00 

Total da Ação 
Total da Unidade Orçamentária 

02.220 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15 451 1041 1070 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 

4490.51 99 17540 Obras c Instalações 
DIVERSAS RUAS DO 

25.000.000,00 
25.000.000,00 

25.000.000,00 
30.000.000,00 

Total da Ação 
Total da Unidade Orçamentária 

Total de Suplementações 

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste 
Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo 
primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões de 

Reais). 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

VITOR HUGO PEIXOTO 
CASTELLIANO 
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0000554 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 
Órgão Central de Contabilidade 

  

Decreto nº 

0004/2022 Em, 20 de Janeiro de 2022. 

DISPÕE SOBRE A ABERIURA DE 
CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLE TAR, E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso de suas atribuições 
legais c de conformidade com o que dispõe a Lci nº 2176, dc 11 de janciro de 2022, combinada 
com o art. 21, $ 2º, da Leinº 11.494/2007 . 

Art. 1º - Tica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 4.060.359,80 (Quatro 
Milhões, Sessenta Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos) destinado ao reforço 

de dotações no Orçamento vigente, como segue: 

02.090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

  

12 361 1005 2033 MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E 
VALORIZAÇÃO 

3190.11 99 15400 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9,80 

Total da Ação ,80 

Total da Unidade Orçamentária 4.060.359,80 

Total de Suplementações 4.060.359,80 

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste 
Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo 
primeiro. 

inciso 1, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 4.060.359,80 (Quatro Milhões, Sessenta Mil, 

Irezentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos). 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta dala, revogando-se as disposições em contrário. 

VITOR IIUGO PRIXOTO 
CASTELLIANO 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

EDITAL Nº 79/2022 - RETIFICAÇÃO DE RESULTADO FINAL 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

A BANCA EXAMINADORA DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL, em atendimento ao MANDADO DE SEGURANÇA CIVIL PROCESSO 
Nº 0656068-56-2020 - 6º Vara de Fazenda Pública da Capital, impetrado pelo Candidato André Vianna Leal, RETIFICA O RESULTADO FINAL 
DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO, especificamente na Questão 26 
DA PROVA TIPO 1 e a Questão 44 da PROVA TIPO 2 de Conhecimentos Específicos, que as referidas questões estão NULAS, sendo 
atribuido 02(DOIS) PONTOS para cs Candidatos que no GABARITO NÃO ASSINALARAM NAS QUESTÕES 26 e 44, como ALTERNATIVA 
CORRETA a letra “E”. 

  

Para os Candidatos que ASSINALARAM NAS QUESTÕES 26 e 44, ALTERNATIVA CORRETA aletra “E”, a pontuação ja foi atribuida e somada 
no Resultado Final, por meio do Edital nº 058/2020. 

Os candidatos aptos à apresentação de Tílulos do Cargo de Auditor de Controle Interno já foram convocados para apresentação de Títulos por 
meio do Edital 049/2020 e o Resultado Oficial de Titulos, após todos os procedimentos em caráter Preliminar e análise de Títulos, foi divulgado 
por mcio do Edital nº 059/2020 

O Candidato André Vianna Leal Protocolou o Mandado de Segurnaça no dia 17/11/2020, dia em que foi publicado o Edital nº 049/2020 de 
Convocação para apresentação de Titulos, mas o Candidato não apresentou Títulos. 

João Pessoa, em 18 de janeiro de 2022 

Prefeito Constitucional do Município de CabedeloPB 
Vitor Hugo Peixoto Castelliano 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso. 
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= ESTADO DA PARAÍBA 
9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO « 

y E 
E RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E 

5 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO é 

2 INSCRIÇÃO NOME Nascimento | Documento | NOTA | NOTA | NOTA | MODA | AL | CIAS. | STATUS E 
B 4013679 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS UMA | 17/05/1973 am3679 mf [a [e fase [a | amoo | é 
8 A0OZNO | ALYSSONDOS SANTOS GOMES 26/02/1985 amo mo 1 o n 2 [aassncado | o, 
5 4021372 | ANDRE VIANNA LEAL 15/07/1987 4031372 plc fel » 3 [cassircano| B 
2 4016684 | ANTONIO RAMON TEOFILO DELFINO 27/01/1989 ao16624 79 a 25 | + as a [caassncado| q 
2 4029008 | MATHEUS TEIXEIRA DE ALMEIDA 19/12/1996 4029008 ale lol: ai 5 [cassncao| É 
o 4011005 | DARIO ALVES DE BRITO FILHO 13/05/1989 4011005 79 - 1 . E 6 |ciassircavo| E 
x 4030237 | JESSICA DE MENEZES GUILHERME 14/09/1801 4030237 72 | 1) so 7 [cassincado| q 
$ 4020878 | JESSICA DE ABRANTES RODRIGUES 02/01/1992 | a79em35sPPE | 79 | = | + | + 79 8 [eanssmncao| E 
u 4013286 | FILIPE SANTOS RODRIGUES 10/12/1978 | 1993660 SSP-PB | 76 | * |: 76 9 [anssincavo| 
£ 4008891 | RENATA MARIA DA SILVA FERREIRA 25/05/1981 | 2443457 5sPPB | 76 | - | + | + 76 10 |cinssircaDo | 3 
5 aox7506 | DEBORA DAVANNN DE FREITAS rojourises [armssameemm[ 76 [= [2 [2 [7 [21 [casario é 
5 4015268 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA 03/02/1993 | 35981965SDSPB | 75 - * . 75 12 |cLassiicaDo | F7 

e 4031092. | VINICIUS SOARES LEITAO FREIRE 29/09/1989 | 3062195 5SPPB | 75 | - -[-. 75 13 [anssiicavo| & 

8 no14897 | CALMO UNOS SANTOSLINS DE | 210811996 |3734485SDSPB| 75 | * [2 | 7 14 | cLassicaDO s 
g 4014337. | NICIA MARIA GONDIM CESAR 26/02/1986 | 2878MsssospB | 74 | = | + | + a 55 [cassncao| 5 
g 4032311 | RENNAN FELIPE SANTOS DASILVA 10/05/1988 | 296smesspPe | 74 | = | + | + A 16 [cussincavo | E 
B 4014541. | MARCELO GONCALVES ADRIANO 2307 | aomosssers [| 14 | * | + [+ 7 1 [uassncavo| É 
5 4011209 | ARTHUR DE BRITO LEANO, 311/1990 | mapmssere | 74 | 0 |+| a 18 [cassincavo | E 
8 AOUS6OS | LARISSA OLIVEIRA SUDARIO DINIZ zoo | Mode [ua pe [el na 19 | cLassiticaDO 8 
s 4009528 | MARIENNE FONSECA DE SOUZA BRAGA | 20/10/1992 | measzossprE | 74 | 2 | + | + 7a 20 [cuassiricavo| É 
3 4000002 | MANOEL VENTURA DA SILVA FILHO 26/01/1985 | 2ososmassere | 73 | 2 | + | 7 a [cLassiricavo É 
s 4003473. | DIFGO HENRIQUE BEZERRA DE MENESES | 08/11/1992 | 3268360 5SPPD | 73 . - ” 7 22 [aassincano| & 

5 4025150 | NADIA DA SILVA XAVIER oasis | qasarassprr [7 | = [= |» n 23 [ciassincano 8 
Ê amzaaaa | QUA ADD CARNEIRO DA CUNHA 007877 | ormssmosseeo [| mn [0 || n 24 |crassincanãs Ê 
2 AO07894 | KALINV JACINTO ALMEIDA DINIZ osjosnsm |2447m7ssosen | 10 | 0 |+| ” 2 [ansncanel o 
8 AQU7812 | RAISA GABRIELA SILVA FIGUEIREDO 16/01/1993 | 3227299 5SPPD | 70 - . . m” 26 g 
g 4014790 | ANA RAQUEL SILVA 11/11/1995 | 2995368 SSPR PR | 70 , - > 7 ” - 

5 4001361 | VALDEMAR FELIXDE MENEZES JUNIOR | 21/05/1994 | 3sca700ssPPB | 69 | * |» | + co 28 5 
E 4018280 | ISABELLE BATISTA EVANGELISTA 01/02/1996 | 3816656SSDSPB| 69 a * 2 69 29 | CLASSIFICADO) 

ê 4017519 | MARILDA RODRIGUES ECHEVEST 26/09/1975 | 1590041 SsPPB | 68 | * +: 68 30 [cuassincaDad É 
8 400140 | JANNELENE DE AZEVEDO CARDOSO asjosissa [sosraossospo| em | + | 2 [+ [cs [31 [cassncag) q 
2 4030168 | ANDRESSA CARNEIRO CAMPOS 29/05/1992 | 3563040sDS/PB | 68 | * | + | + 68 2 [cassncaó] q 
8 aoa3608 | VECAVAMAREN LAURITZEN DE 23/01/1993 | aeosisaspra | 68 | |+| es 33 |crassincanda S ç ARRUDA q 
3 AOO74LA | WELLYSON ALVES DANTAS 10/08/1994 | 3688868SSDSPB| 68 | + “|: 68 34 |crassiricaDod 
5 4019532 | MARCELLE RIBERA MENEZES 29/08/1996 | 34467015SDSPB | 68 . * . e 35 | CLASSIFICADOS 5 

s 4006687 | MARCOS THIERRY ROCHA 27/12/1984 | 2677878SSPPB | 67 - - > 7 36 | cLassiricana E 
3 4025411 | LIGIA CARVALHO CUNHA LIMA 15/01/1995 | 235234125SDSPB | 67 * - * s7 32 |cuassincangy ê 

E 4010801 | MARIA JOSELIA DANTAS u10/1961 | 7essosspeB | 66 | * | + | + 65 28 [cussincagã & 
4018706 | LUCIANA KELLY EUZEDIO DE ARAUJO 02/05/1996 |374s7ssosP| 66 | 0 | + | 66 39 | crassincaDi 
sosasos | ramano ras uannos somo | sms [es | = [= [2 [e [a ET D|   
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO     
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
  
    
    

      
                            

RORERTO CAVALCANTI DE 
4020/35" LBUQUERQUE NETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

31/08/1993 3103887 5SPPB 

4028092 | JULIANA PATRICIA DE ARAUJO SILVA 28/07/1978 4873217 SDS PE 65 * 6 41 CLASSIFICADO 

4010716 | RODRIGO NOBRE VINAGRE 24/01/1983 2588954 5sP PD 65 * 6 42 CLASSIFICADO 

4003829 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO JUNIOR 06/05/1993 | 3596296 SSDSPB | 64 * 64 gs CLASSIFICADO 

4003518 | FELIPE BATISTA CAVALCANTI 16/05/1995 | 3736544 5SDSPB| 64 * 64 “4 CLASSIFICADO 

4030099 | ISABELA FELIX SERAFIM 09/06/1995 383677 SDS PE 64 * [od 45 CLASSIFICADO 

4015723 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DASILVA 10/08/1997 | 42494315SDSPB| 64 * 4 46 CLASSIFICADO 

4014759 | ANDREI CHAGAS DE ALMEIDA E SILVA 07/11/1984 66568159 SDS PF 63 ” 6 47 CLASSIFICADO 

4008166 | KAMILA OLIVEIRA DE BRITO 20/05/1993 6816797 MB PR 63 ” e 48 CLASSIFICADO 

4015703 | YURI GIVAGO HENRIQUE GOMES 28/09/1984 2589189SSP PB 62 * e 49 CLASSIFICADO 

4027850 | RAFAEL DE ARAUJO AIRES VILAR 28/07/1992 | 3321858SSDSPB| 62 * e so CLASSIFICADO 

4020977 RO ALBUQUERQUE GADELHA DE 02/10/1996 | 4503500 SSOSPB| 62 * [4 51 CLASSIFICADO 

4000587 | GILZA VALERIA BEZERRA ROLIM 25/11/1972 1432778 5sP PD 61 * 61 52 CLASSIFICADO 

amgsan | ADRIANA LEITE DE ALBUQUERQUE 10/09/1984 | 2560758 SSP PB | 61 , e1 53 | ciassiicaDo SERAFIM 
4006695 | EDVANIA GUEDES DA COSTA ROCHA 15/10/1985 291573155P PB 61 * 61 5» CLASSIFICADO 

4009631 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA 28/03/1991 3379594 SSP PB 61 * 61 ss CLASSIFICADO 

4034225 | RENATA ANDRADE GAMA 11/04/1986 | 2667200 SSDSPB | 60 * 6 56 CLASSIFICADO 

4004099 | ALINE FABIAO N DE S BRASIL 12/02/1990 3292640 SSP/PB 50 * so 57 CLASSIFICADO 

4005415 | SAMARA PATRICIO FIGUEREDO 25/05/1994 | 3692004 SSDSPB | 60 * bo 58 CLASSIFICADO 

4034340 | LILIANE AMORIM DE LIMA 11/03/1987 2609381 SSP PR 58 ” ss sa CLASSIFICADO 

4017258 | MARIA WANDERLUCIA MONTEIRO 14/11/1977 2221578SSP PB 57 * 57 so CLASSIFICADO 

4030903 | DANIEL BASTOS DE ALMEIDA 12/09/1979 2219456 SSP PB 57 * 57 61 CLASSIFICADO 

4006660 Des anos ERTO CLEMENTINO 18/06/1984 2712708 SSP PB 57 * s7 62 CLASSIFICADO 

4011084 | JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE 04/10/1993 | 3721979 SSDSPB| 57 * 57 e CLASSIFICADO 

4013035 SO AN ALEXANDRE DA 33/10/1994 3835440 SPPB 57 * 57 ba CLASSIFICADO 

4030180 | LIVIA MARIA MACIEIRA MARTINS 22/10/1986 | 28743545SDSPD | 56 * 55 es CLASSIFICADO 

4012668 | DANIEL JOSE DE BRITO VEIGA PESSOA 30/03/1984 14960 OAB PB 55 * 5 66 CLASSIFICADO 

4031066 | JOSE MACIEL MEDEIROS 03/10/1961 825961 SSPPB 54 * ss 67 CLASSIFICADO 

4026887 | CARLOS JOSE DE MOURA 29/09/1975 3989853 SSP PB 54 * 5 68 CLASSIFICADO 

4009465 | MARIO EUGENIO ZENAIDE CAVALCANTI 10/03/1987 3072860 SSP PB 54 * ss oe CLASSIFICADO) 

4023136 raros CHAVES DEININGER 28/12/1988 | 3108049 SSDSPB | 54 * ss 7 CLASSI picapé 

4020978 | CESAR XAVIER BEZERRA DE MENEZES 20/08/1993 | 3289805 SSPPB | 54 , E mo | ciassiicaDÕ] 

4016138 | NATHALIA DE SOUZA HERMENEGILDO 04/01/1996 | 3891191 SSDSPB| 54 * ss n CLASSIFICADE 

4014439 | RAQUEL RAMALHO BRAZ 12/02/1990 2700550 SSP PB 53 * 53 73 CLASSIFICAD 

4020893 | DEBORAH NATHALIE VICTOR DA SILVA 27/03/1974 | 1684160 SSDSPB | 52 * s2 74 CLASSIFICADE 

4020206 | FABIANA GOMES DE SOUZA 05/03/1981 5723165 SDS PE 52 * EM 75 CLASsIrICADES “ 

4027772 | GIULIANE LIMA DOS SANTOS 04/07/1985 | 2758656 5SDSPD | 52 * EM 76 CLASSIFICADE ») 

4000685 | MARCELLE FREITAS MATTOS 17/06/1991 3428032 55P PB 52 * 52 7 CLASSIFICADOS 

4034839 | LUCIANO CAVALCANTI DE ASSIS 08/04/1974 1572344 SsP PB 51 * 51 78 cLassi FICADGd 

4030599 EO DE CARVALHO BRANDAO 02/09/1974 1585743 SSP PB 51 * si 79 CLASSI FICADO 

4006111 | ROBERTA ALVES DE AQUINO 02/07/1975 1547403 SSP PB 51 * SL so CLASSIFICAD 7 

4031642 | RICARDO DOS SANTOS DE JESUS 28/06/1984 an 51 * si 81 CLASSIFICAD o 

4020530 | FABIANA PESSOA DE ALBUQUERQUE 05/12/1989 | 3291287 SSP PB | 51 , sz 82 | ciassihcangg 

4033449 nO NDO TEIXEIRA BORGES 02/03/1997 4061456 SSPPB 51 * 51 83 CLASSIFICAD 

4023352 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA 29/05/1984 2580652 SSP PR so ” so sa CLASSIFICAD 

4031250 | DAMELLA CABRAL DE ALBUQUERQUE 13/07/1988 3141610 SSP PB 50 * so 8 CLASSIFICAD 

ESTADO DA PARAÍBA 
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Semanário - Cabedelo, 24 a 28 de Janeiro de 2022 

  

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

TERMO DE CONVÊNIO Nº 423, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E A 
PREFEITURA CABEDELO, EM 
CONFORMIDADE COM O DECRETO 
ESTADUAL Nº 33.884 DE 03 DE MAIO 
DE 2013, A LEI Nº 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NA 
FORMA ABAIXO. : 

O ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 08.761.124/0001-00, através da 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PARAÍBA (SEECT/PB), situada na Avenida João da Mata, S/N, Bloco I, 

6º andar, Centro Administrativo do Estado, Jaguaribe, João Pessoa 

- PB, CNPJ nº. 08.778.250/0001-69, neste ato representado pelo 

Secretário CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, brasileiro, casado, 

portador do R.G nº 1.038.935 SSP/PB e do CPF/MF nº 653.333,494-87, 

residente e domiciliado na cidade de João Pessoa/PB, 

infra-assinada, doravante denominada simplesmente CONCEDENTE, a 

Prefeitura Municipal de Cabedelo, CNPJ nº.09.012.493/0001-54, com 

   
sede na Rua Benedito Soares Silva, nº 131, Monte Castelo - 

Cabedelo, Estado da Paraíba, doravante denominada CONVENENTE, por 

seu titular o (a) Prefeito(a) Vitor Hugo Peixoto Castelliano, 

brasileiro (a), Portador (a) do RG nº 3104870 - 2 Via - SSP/PB, 

inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º 839.733.544-72, resolvem, em 

decorrência do processo administrativo nº SEE-PRC-2021/17472, 

celebrar o presente convênio, sujeitando-se aos termos do Decreto 

33.884, de 03 de maio de 2013, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994, no que 

couber, do Decreto nº 93.872, de 23 dezembro de 1986, com suas 

alterações, da Instrução Normativa nº 01, de 15 de janeiro de 

1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, e suas alterações 

posteriores, e da Legislação Complementar, mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Convênio visa à construção de creche com 

capacidade para 100 (cem) crianças, com base no Programa Paraíba 

Primeira Infância, conforme plano de trabalho e projeto básico. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A consecução do objeto deste Convênio foi orçada em R$ 

1.116.745,22 (um milhão, cento e dezesseis mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) cabendo a parte 

CONCEDENTE disponibilizar recursos financeiros no montante de R$ 

1.116.745,22 (um milhão, cento e dezesseis mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) com recursos 

provenientes da Classificação Orçamentária nº 

22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.11200 (RO nº 

& 
2381/2021), que serão repassados à parte CONVENENTE. 

= 
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Os recursos serão depositados e geridos em conta bancária 

específica do convênio, somente sendo liberados após autorização 

da CONCEDENTE, mediante a apresentação de prestação de contas, em 

conformidade com o art. 51 do Decreto nº 33.884/2013, da seguinte 

forma: 

  

  

  
  

  

  

  

  

    

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
PROPONENT 

FR ConcEDENTE E CONCEDENTE 
'CONTRAPA! 

Naa (REPASSE) t a) EaD. Mês (REPASSE) (CONTRAPA 

, REIDA) 
Dezembro Junho 

2021 R$ 335.023,57 R$ 0,00 2022 

Janeiro Julho 
2022 R$ 446.698,08 R$ 0,0D 2022 

Fevereiro Agosto 
2022 R$ 335.023,57 R$ 0,00 5022 

Março Setembro 
2022 2022 

Abril Outubro 

2022 2022 

Maio Novembro 

2022 2022             
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

Para execução do objeto previsto neste Instrumento, cabem 

aos partícipes as seguintes obrigações: 

I - Por parte da CONCEDENTE 

e Repassar para a parte CONVENENTE os recursos necessários à 

execução do presente Instrumento, de acordo com o Plano de 

Trabalho, parte integrante do presente instrumento; 

e Acompanhar e fiscalizar a fiel execução do serviço, tomando 

as medidas necessárias para evitar a descontinuação das 

atividades e, podendo, a qualquer tempo, emitir parecer e 

É 
propor a adoção das medidas que julgar cabíveis. 

L 
Vá 

AT 
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II 

* Conservar a autoridade normativa e exercer controle e 

fiscalização sobre a execução do objeto, bem como de assumir 

ou transferir a responsabilidade pela mesma, no caso de 

paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a 

evitar sua descontinuidade; 

e Designar representante da Administração que acompanhará a 

execução física do objeto, disponibilizando todos os meios 

necessários para a fiscalização da execução do convênio. 

— Por parte da CONVENENTE 

* Movimentar os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE, 

exclusivamente em conta específica vinculada ao presente 

Convênio, contabilizando na forma da legislação vigente, 

destinando os recursos especificamente à consecução do objeto 

deste Instrumento; 

e Acompanhar a execução do presente Convênio, com vistas a 

informar à CONCEDENTE quaisquer anormalidades que possam 

ocorrer no decorrer do cumprimento do objeto; 

e Utilizar os recursos do presente Convênio exclusivamente na 

execução do seu objeto, em observância ao Plano de Trabalho 

parte Integrante deste Instrumento; 

e Permitir o livre acesso de representantes da CONCEDENTE, a 

qualquer tempo, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 

indiretamente com o Instrumento ora pactuado; 

e Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 

entidades públicas concedentes, bem como dos órgãos de 

controle, aos documentos e registros contábeis das empresas 

contratadas, na forma do art. 53 do Decreto Estadual nº 

33.884/2013; / 
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e Manter à disposição da parte CONCEDENTE, bem como dos órgãos 

do Controle Externos, pelo prazo mínimo de cinco anos, toda a 

documentação relativa ao Convênio, a partir do término de sua 

vigência; 

e Apresentar à parte CONCEDENTE relatórios de execução 

físico-financeira e das atividades desenvolvidas como também 

balancetes e extratos bancários e des rendimentos decorrentes 

de aplicações financeiras; 

e Devolver à parte CONCEDENTE o saldo eventualmente existente na 

data do encerramento do presente Convênio, corrigido 

monetariamente, desde a data do recebimento dos recursos, 

acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável; 

e Manter placa visível com as informações do convênio; 

e Manter sob sua guarda e em perfeito estado os documentos 

relacionados ao convênio, nos termos do inciso XIII do art. 11 

do Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013. 

e Disponibilizar a área necessária para a consecução do objeto 

descrito na cláusula primeira. 

e Recolher à conta do CONCEDENTE o valor correspondente a 

rendimentos de aplicação financeira, referente ao período 

compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, 

quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto 

ainda que não tenha feito aplicação; 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A CONVENENTE fica obrigada a, no o prazo de 30 (trinta 

dias, contados do término da vigência do presente Instrumento, 

Se 

  

prestar contas sobre a execução do objeto pactuado, especialmente 

por meio de: 

1 -— cópia do Elano de Trabalho devidamente aprovado pela 

autoridade competente; 

II - cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de 

Convênio e seus aditivos; 

III - cópias das notas de empenho e das respectivas ordens de 

pagamento expedidas; 

Iv - comprovação de prestação de contas correspondentes às 

parcelas recebidas; 

V -— notas fiscais ou faturas, recibos e outros comprovantes 

de despesas, que deverão corresponder apenas às despesas feitas 

dentro do período de vigência do convênio; 

VI - Relatório da execução físico-financeira, conforme modelo 

constante do Anexo III do Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013; 

VII comprovante de aviso de crédito; 

VIII - demonstrativo da execução da receita e da despesa, 

evidenciando os recursos recebidos em transferências, a 

contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos 

no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos, de acordo 

com o modelo constante do Anexo IV do Decreto 33.884, de 03 de 

maio de 2013; 

Ix -— relação de todos os pagamentos apresentados sob a forma 

do modelo constante do Anexo V do Decreto 33.884, de 03 de maio de 

2013. 

xXx -— relação de bens adquiridos, produzidos ou construidos, 

quando for o caso, de acordo com o modelo constante do Anexo VI de 

Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013; 

XI - relação de treinados ou capacitados, quando for o caso 

de acordo com o modelo constante do Anexo VII do Decreto 33.884 

de 03 de maio de 2013; 

as
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XII - relação dos serviços prestados, quando for o caso, de 

acordo com o modelo constante do Anexo VIII do Decreto 33.884 de 

03 de maio de 2013; 

XIII - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, 

quando houver, à conta indicada pelo concedente ou Guia de 

Recolhimento, quando o valor for recolhido diretamente ao Tesouro 

Estadual; 

XIV - demonstrativo de conciliação de saldos bancários com a 

apresentação do respectivo extrato da conta bancária específica do 

período de vigência do convênio, na forma do modelo constante do 

Anexo IX do Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013; 

XV -— demonstrativo dos rendimentos da aplicação financeira 

segundo o modelo do Anexo X do Decreto 33.884, de 03 de maio de 

2013; 

XvI - cópia do Termo de Aceitação Definitivo da Obra, quando 

for o caso; 

XVII - cópia(s) do(s) despacho (s) adjudicatório(s) e 

homologação (ões) da(s) licitação (des) realizada (s) ou 

justificativa(s) de dispensas (s) ou inexigibilidade (s); 

XVIII - declaração do setor contábil do órgão ou entidade, 

quanto à idoneidade da documentação apresentada - segundo o modelo 

contido no Anexo XI do Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013; 

XIX —- comprovação da comunicação do convênio ou do aditivo ao 

Poder Legislativo competente para fiscalização da aplicação dos 

recursos envolvidos, conforme o caso; 

xx - decisão(ões) administrativa(s) de homologação ou recusa, 

total ou parcial, de cada prestação de contas parcial apresentada, 

indicando, no caso de recusa, as providências saneadoras adotadas; 

XXI - termo de compromisso por meio do quai o convenente será 

obrigado a manter sob sua guarda e em perfeito estado os 

documentos relacionados ao convênio, nos termos do inciso XIII do 

Pá 
art. 11 do Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013. 

f ( é 
ay 

XXII -— restituição de eventual saldo de recursos ao 

concedente ou ao tesouro estadual, conforme o caso, na data de sua 

conclusão ou extinção, atualizado monetariamente e acrescido de 

juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para 

com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos: 

a) Quando não for executado o objeto da avença; 

b) Quando não for apresentada, no prazo exigido, a 

prestação de contas parcial ou final; 

c) Quando os recursos forem utilizados em finalidade 

diversa da estabelecida no convênio. 

CLÁUSULA QUINTA - DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

A Tomada de Contas Especial somente deverá ser instaurada 

depois de esgotadas as providências administrativas a cargo da 

concedente pela ocorrência de algum dos seguintes fatores: 

1 — a prestação de contas do convênio não for 

apresentada no prazo convencionado; e 

II - a prestação de contas do convênio não for aprovada 

em decorrência de: 

a) Inexecução total ou parcial do objeto pactuado; 

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos 

transferidos; 

c) impugnação de despesas, se realizadas em desacordo 

com as disposições do termo celebrado ou do Decreto 

33.884, de 03 de maio de 2013; 

d) não utilização, total ou parcial, da contrapartida 

pactuada, na hipótese de não haver sido recolhida na 

forma prevista no Decreto 33.884, de 03 de maio de 2013; 

& 
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e) não utilização, total ou parcial, dos rendimentos 

da aplicação financeira no objeto do Plano de Trabalho, 

quando não recolhidos na forma prevista nc Decreto 

33.884, de 03 de maio de 2013; 

£) não devolução de eventual saldo de recursos; e 

9) ausência de documentos exigidos na prestação de 

contas que comprometa o julgamento da boa e regular 

aplicação dos recursos. 

A Tomada de Contas Especial será instaurada, ainda, por 

determinação dos órgãos de Controle Interno do Tribunal de Contas 

do Estado, no caso de omissão da autoridade competente em adotar 

essa medida. 

A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará: 

I -— a inscrição de inadimplência do Convenente pela CGE; 

II - o registro daqueles identificados como causadores do 

dano ao erário na conta “DIVERSOS RESPONSÁVEIS” do SIAF. 

CLÁUSULA SEXTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do 

presente Convênio será obrigatoriamente destacada a participação 

da parte CONCEDENTE e da parte CONVENENTE. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA 

Fica vedado aos partícipes utilizar, nas ações resultantes 

deste Convênio, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

   
SULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O presente Convênio terá vigência de doze meses a partir da 

assinatura do presente instrumento, podendo ser renovado através 

de Termo Aditivo específico, na forma da legislação em vigor. 

A concedente tem a obrigação de prorrogar “de ofício” a 

vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a 

atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato 

período do atraso verificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

A CONCEDENTE providenciará, como condição de eficácia, a 

publicação do extrato deste Termo de Convênio no Diário Oficial da 

Estado, nos termos do parágrafo único do art. 44 da Decreto 

Estadual nº 33.884/2013. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

Este instrumento poderá, a qualquer tempo de sua vigência, 

sofrer alterações objetivando modificar as situações criadas, 

desde 

que razões de natureza legal, formal, regulamentar, preservando-se 

de qualquer alteração o objeto expresso na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA 

Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, 

Rd s 
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ticando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e pertença aos quadros de órgãos ou entidades da Administração 

auferindo as vantagens do tempo em que participaram Pública Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, que seja 

voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes; 

obrigatória de permanência ou sancionatória dos denunciantes. III. O aditamento de alteração do objeto ou das metas; 

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do IV. Utilização dos recursos em finalidade diversa da 

convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras emergência; 

realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos V. Realização de despesas em data anterior ou posterior à 

recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob sua vigência; 

pena da imediata instauração de tomada de contas especial do VI. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros 

responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou retroativos; 

entidade titular dos recursos. VII. Realização de despesas com taxas bancárias, com 

Em sendo evidenciados pelo órgão concedente dos recursos ou multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a 

pelos órgãos de controle, quando da denúncia ou rescisão do pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; 

instrumento, vícios insanáveis que impliquem danos ao erário, VIII. Transferência de recursos para clubes, associações de 

deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial. servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e 

Constitui mctivo para denúncia do convênio, escolas para o atendimento pré-escolar; 

independentemente de sua formalização, o inadimplemento de Ix. Realização de despesas com publicidade, salvo as de 

quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais 

constatadas as seguintes situações: constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

1 - utilização dos recursos em desacordo com o plano de pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

trabalho; X. Pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e 

II - aplicação dos recursos no mercado financeiro em pensionista do Estado ou dos municípios, nos termos do Inciso X do 

desacordo com o disposto no art. 19 do Decreto 33.884 de 03 de artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

maio de 2013; 1988; 

III - falta de apresentação das Prestações de Contas XI. Convênio com prazo de vigência indeterminado. 

Parciais e Final, nos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO E DA RESCISÃO 

Para a solução de quaisquer controvérsias oriundas da 

4 : A cuçã j êni ão à is nã ja ssível um As partes convenentes poderão aditar o presente convênio, execução deste Convênio, em relação às qua ão seja possível u 

de entendimento amigável, as partes elegem o Foro da Justiça Estadual 

é é 
mediante comunicação prévia e escrita, no prazo mínimo 

   
3Uftrinta) dias do fim de sua vigência, sendo caso de rescisão os nã Cidade de João Pessoa/PB, com renúncia expressa a qualquer 

atos que impliquem em inadimplência das obrigações do referido outro por mais privilegiado que seja. 

convênio. 

O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo Estando assim justes e acordes, firmam o presente em duas 

por qualquer dos partícipes, que ficarão responsáveis somente vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas 

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que abaixo nomeadas e subscritas. 

participaram voluntariamente da avença, não havendo obrigação de 

permanência nem sanção ao denunciante. João Pessoa - PB, f je DEZ EMP RO de 2021 

o Vhs 
CLAUDI I SILVA FURTADO 

Constituem motivos para rescisão do Convênio: 

Secretário de Estado da Educação 

e da Ciência e Tecnologia 
I - Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 

II - Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção 

de informação em qualquer documento apresentado; 

III - Verificação de qualquer circunstância que enseje a 

instauração de Tomada de Contas Especial. 

A rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, 

  

enseja a instauração de Tomada de Contas Especial. 

TESTEMUNHAS : 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES 1) cer 

É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, 2) CPF 

sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de 

cláusulas ou condições que prevejam ou permitam: 

I. A realização de despesas a título de taxa 

administrativa, de gerência ou similar; 

II. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência 

técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor 

ne sd 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Gabinete do Prefeito 

PORTARIA Nº 2.153 DE 03 DE JANEIRO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição/88, bem como, pela LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, com que preceitua o art. 117, da Lei nº 523/89 — Estatuto do Servidor 

Público Municipal e ainda em consonância com o Protocolo nº 5.208/2021/SEAD, 

datado de 21 de maio de 2021, 

RESOLVE: 

Art, 1º - Conceder 06 (seis) meses de Licença Prêmio/Especial, correspondente ao 

decênio 2004/2014, o (a) servidor (a) NADJA ANDREA MAGALHÃES LEIROS, 

Enfermeiro B, matrícula nº 01.573-3, lotado na Secretaria de Saúde, com início em 

03.01.2022 e término no 01.07.2022. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. 

Z 
z VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, nº 81 - Monte Castelo - Cabedelo/PB. 
CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito CABEDELO 
Rr 

PORTARIA Nº 2.200 DE 17 DE JANEIRO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição/88, bem como, pela LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, com que preceitua o art. 117, da Lei nº 523/89 — Estatuto do Servidor 

Público Municipal e ainda em consonância com o Protocolo nº 101/2022/SEAD, datado 

de 05 de janeiro de 2022, 

RESOLVE: 

A5
-2

AD
A 

Art. 1º - Conceder 03 (três) meses de Licença Prêmio/Especial, correspondente ao 

decênio 2009/2019, o (a) servidor (a) GLEIDSON JOSÉ ATAIDE DE CARVALHO, Auxiliar 

de Serviços, matrícula nº 03.173-9, lotado na Secretaria de Educação, início em 

17.01.2022 e com término no dia 16.04.2022. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2022. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito CABEDELO EI 

PORTARIA Nº 2.194 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição/88, bem como, pela LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, com que preceitua o art. 117, da Lei nº 523/89 — Estatuto do Servidor 

Público Municipal e ainda em consonância com o Protocolo nº 7.558/2022/SEAD, 

datado de 23 de julho de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder 06 (seis) meses de Licença Prêmio/Especial, correspondente ao 

decênio 2004/2014, o (a) servidor (a) CREUSA FERREIRA DA SILVA, Auxiliar de 

Enfermagem, matrícula nº 02.963-7, lotado na Secretaria de Saúde, início em 

03.01.2022 e com término no dia 01.07.2022. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 

partir do dia 03 de janeiro de 2022. 

Cabedelo, 13 de janeiro de 2022. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, nº 81 - Monte Castelo - Cabedelo/PB. 
CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Gabinete do Prefeito CABEDELO 

RE 

PORTARIA Nº 2.202 DE 17 DE JANEIRO DE 2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição/88, bem como, pela LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, com que preceitua o art. 117, da Lei nº 523/89 - Estatuto do Servidor 

Público Municipal e ainda em consonância com o Protocolo nº 025/2022/SEAD, datado 

de 03 de janeiro de 2022, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder 06 (seis) meses de Licença Prêmio/Especial, correspondente ao 

decênio 2004/2014, o (a) servidor (a) JOSIMARE OLIVEIRA DE LIMA, Auxiliar de 
Serviços, matrícula nº 01.695-1, lotado na Secretaria de Educação, início em 
17.01.2022 e com término no dia 15.07.2022. 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2022. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
PREFEITO 
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EE 
ESTADO DA PARAÍBA 

3 GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Saúde 

CABEDELO Gabinete do Secretário 

ERICO 

PORTARIA Nº 01 de 27 de janeiro 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 6.932 de 07 

de julho de 1981, a qual regulamenta a Residencia Médica no país; 

Considerando a Resolução nº 01/2015 da Comissão Nacional de Residencia Médica 

— CNRM, que regulamenta os requisitos mínimos dos programas de Residencia 

Médica em Medicina de Familia e Comunidade; 

Considerando a Resolução nº02 de 03 de julho de 2013 da CNRM, que dispõe sobre 

a estrutura, organização, e funcionamento das Comissões de Residências Médicas 

das instituições de saúde que oferecem programas de Residência Médica e dá outras 

providências; 

Considerando a Portaria nº 007 de 26/08/2020 do Secretário municipal de saúde que 

nomeia os integrantes para compor a Comissão de Residencia Médica- COREME- 

Cabedelo; 

Considerando a ATA da 3º terceira reunião ordinária do COREME- Cabedelo, 

realizada no dia 24/01/2022, onde foi definido a substituição do representante da 

Gerência Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em saúde. 

RESOLVE nomear os integrantes abaixo relacionados para compor à 

COREME- Cabedelo: 

Tácia Adriana Florentino de Lima — Coordenadora do COREME; 

Maria Milaneide de Souza — Representante da Gerência de Educação em Saúde, 

Cássio Nascimento Medeiros - Gerente Executivo de Gestão Trabalho e 
Educação em Saúde; / 

Ru: 
, 

| | 

cep gene Caxias, S/N - Centro - Cabedelo/PB 
ed 

-263 - Telefone: (83) 3250-3153 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Saúde 

CABEDELO Gabinete do Secretário 

Maria do Socorro Menezes — Gerente Executiva da Atenção Básica; 

Edmilson Calixto de Lima — Gerente Executivo de Planejamento; 

Irani Soares da Silva — Chefe de Gabinete 

Cabedelo, 27 de janeiro de 2022 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO, Procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 25 de novembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25-004.001.17-0000482/2017 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO CSF S/A. 

RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 

RECORRIDO: MARCOS JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM 

ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA 

DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. AFRONTA AO 

ART. 6, III, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. AFRONTA AO ART. 39, V, 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 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

lado, BANCO CSF S.A. e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA como fornecedor, e, de outro, MARCOS JOSÉ COUTINHO 

DOS SANTOS como consumidor e, entre eles, um serviço. 

3. Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consurnidor estabelecido tal 

princípio como iei principiológica, tendo em vista ser o consumidor a 

parte econômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de 
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consumo frente ao fornecedor, ora Recorrente, conforme estabelece 

o art. 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 

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

da apresentação dos documenios acostados aos autos que 

comprovam as alegações. Verifica-se ainda a hipossuficiência haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento dia lide, sendo 

aplicado a inversão do ônus da prova em face do Recorrente 

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

a . Percebe-se que a conduta dos Recorrentes não corresponderam ao 

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

prática encerra flagrante dano à consumidora, sendo necessária a 

abertura da presente reclamação, bem como levar o caso aa poder 

judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visasse à satisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a reparar os danos 

causados. 

9 Verifica-se a proporcionalidade entre o dano causado e as multas 

aplicadas, razão pela qua! 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 aos Recursos 

interpostos, 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 BANCO CSF SIA e 

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em face da decisão proferida pelo 
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PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em decisão originária julgou procedente a 

reclamação apresentada por MARCOS JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS. 

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 na fatura de seu cartão de crédito, com 

vencimento em Junho/2017, a empresa atribuiu um parcelamento automático, em 

decorrência do não pagamento do valor total das últimas duas faturas, conforme nova 

resolução 4.549/17 do Conselho Monetário Nacional. Portanto, o consumidor continuou 

pagando mês a mês suas faturas com o valor total, incluindo o parcelamento 

automático. Contudo, na fatura de Outubro/2017 as empresas, sem a anuência do 

consumidor, imputou todas as parcelas restantes em uma única conta, no caso, 

anteciparam a cobrança de 8 parcelas, totalizando R$1.480,72. Por estes motivos, 

alega o consumidor que teve que retirar um empréstimo pessoal para poder honrar 

com os valores cobrados em sua fatura. Por fim, requer o cancelamento das cobranças 

antecipadas, ou o cancelamento total do parcelamento automático (Fis. 224). 

Devidamente notificados, os Recorrentes compareceram à audiência 

não havendo acordo entre as partes (Fis. 73). 

As empresas reclamadas BANCO CSF S.A. E CARREFOUR 

COMÉRCIO E E INDÚSTRIA LTDA inicialmente alegaram que não existe qualquer 

razão aos fatos articulados pela consumidora, que agiu de maneira legal e por fim, 

solicita que a presente demanda seja julgada totalmente improcedente, com o 

consequente arquivamento do processo (Fls. 75 a 92). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta dos Recorrentes infringiu o que dispõe o art. 39, V do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 2.808,00 (dois mil 

oitocentos e oito reais), ver folhas 182 a 185 dos autos processuais. 

Devidamente intimadas da decisão, as empresas Recorrentes 

interpuseram os presentes Recursos Administrativos reiterando os termos 

CABEDELO 

apresentados na defesa, requerendo ao final que o presente recurso seja conhecido e 

provido para reformar a decisão de original excluindo a multa aplicada, ou, em sendo 

considerada culpada, que o valor arbitrado na aplicação da multa seja revisto, 

observando os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade (Fls. 193 a 216). 

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 

procuto ou serviço como destinatário final. 

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

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de 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, BANCO CSF 

S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA como fornecedores, e, de outro, 
MARCOS JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS 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 

Semanário - Cabedelo, 24 a 28 de Janeiro de 2022 
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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 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 princípios: 

L- heci to da vulnerabilidade do i no 

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. 

  

Art. 6º São direitos hásicos do consumidor: 

Vil! - 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, os Recorrentes arguiram 

preliminarmente a ilegitimidade passiva do Carrefour Comércio e Indústria Ltda, para 

figurar como réu na presente demanda. 

Essa preliminar não deve prosperar, visto que as empresas envolvidas 

na relação de consumo respondem solidariamente. Sobre responsabilidade solidária, 

levando em consideração a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, 

ao apresentar alguma anomalia no produto ou serviço, deverá o consumidor, procurar a 

reparação satisfatória da mesma. E como elucida o Código de Proteção e Defesa ao 

CABEDELO 

Consumidor de forma explícita e mais ampla em seu artigo 7º, parágrafo único: "Tendo 

mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo”. Dessa forma, quando houver mais de um 

colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do 

mesmo. Sendo que, tal responsabilidade é de natureza objetiva, logo, não se faz 

necessária a presença do elemento culpa para que se configure o dever de indenizar. 

Assim julgou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 

TJ-DF: 0704359 - 92.2019.8.07.008 DF 0704359-92.2019.8.07.008 

  

Ementa 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. 
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. COBERTURA COMPROVADA NOS MOLDES DA OFERTA, 
PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA CONSUMIDORA. VALOR 
DEVIDO A MENOR. RECURSO DA RÉ CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A 
CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS 
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA E BANCO CSF S/A CONHECIDO. PRELIMINAR 

REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO... 

7. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do BANCO CSP S/A e CARREFOUR 
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo 

ica ou de outra , devem solidariamente aos 
prejuízos causados ($ 2º, do artigo 3º; parágrafo único, do art. 7º; $ 19. do art. 25, todos do CDC).   
  

No mérito afirmam que é importante ressaltar que, conforme cláusulas 

contratuais estabelecidas entre a reclamante e a reclamada, em virtude do não 
pagamento do valor total da fatura parcelamento oferecidas pela parte Ré, o seu débito 
foi parcelado de forma automática, diante da inércia da parte autora em posicionar-se a 

respeito das propostas de exatos termos da resolução 4.549/17 do Conselho Monetário 

Nacional. Cumpre destacar que o saldo parcelado de R$ 1.292,99 (hum mil duzentos e 
noventa e dois reais e noventa e nove centavos) era o débito que estava em rotativo há 
30 dias e, portanto, dentro da regra do parcelamento automático. Impede destacar que 

com o intuito de reduzir o endividamento dos clientes dos cartões de crédito, o Banco 
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Carrefour sempre disponibilizou aos clientes a opção de parcelamento de fatura, ora 

denominada "Parcele Fácil" 

Na modalidade "Parcele Fácil", o cliente pode escolher como deseja 

parcelar a fatura. Nesta modalidade, o banco disponibiliza algumas opções de 

parcelamento, mas o cliente, se desejar, pode entrar no aplicativo ou portal do Cartão 

Carrefour e escolher outras opções de parcelamentos. Caso o cliente não efetue o 

pagamento do valor total da fatura e não opte por nenhuma modalidade do "Parcele 

Fácil", ele financiará o saldo pela modalidade de crédito rotativo. 

O que houve no presente caso, foi que o reclamante ao receber sua 

fatura no valor total de R$ 4.819,41 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e quarenta 

e um centavos) com vencimento em 10/05/2017, neste dia o reclamante pagou o valor 

de R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte reais) e no dia 16/05/2017 pagou o valor de 

R$ 2.099,41 (dois mil e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), pagando ao 

final, o valor total da fatura (Fis. 07 a 09). Mesmo tendo pago a fatura de forma integral, 

os Recorrentes fizeram o parcelamento automático em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 

185,09 (cento e oitenta e cinco reais e nove centavos). o Reclamante em nenhum 

momento concordou ou autorizou esse parcelamento, mas, para não ter o seu nome 

negativado, pagou mês a mês esse parcelamento. Além disso, para sua surpresa, o 

Recorrente na fatura de 10/10/2017, debitou todas as parcelas que estavam faltando 

para completar o parcelamento, 08 (oito) parcelas de uma só vez, no valor de R$ 

1,480,72 (um mil quatrocentos e oitenta reais c setenta e dois centavos. 

Vemos no caso, que o consumidor foi prejudicado várias vezes, 

primeiro, pagou a fatura integral e o houve o parcelamento automático sem a sua 

autorização, depois, mesmo pagando mensalmente o parcelamento automático, o 

Recorrente cobrou as 08 (oito) parcelas restantes de uma só vez (Fis. 06 a 18). 

É bem verdade, que com a proposta de evitar o superendividamento, a 

resolução do Banco Central do Brasil nº 4.549/2017, regulamenta que o saldo devedor 

da fatura de cartão de crédito, quando não pago integralmente até a data do 
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vencimento, somente pode ser mantido em crédito rotativo até o vencimento da fatura 

subsequente (em geral, 30 dias). Caso não o faça, o consumidor pode quitar a dívida 

com recursos próprios ou por meio de linha de crédito, ofertado pela própria instituição, 

com taxas de juros menores em relação às taxas cobradas no crédito rotativo. 

“Lembrando que essa operação de crédito deve ser de interesse mútuo da 

instituição e do consumidor, uma vez que ele não pode ser obrigado a parcelar 

esse saldo devedor com a própria instituição” (grifo nosso). 

Não restou dúvida que houve prática abusiva dos Recorrentes para com o 

consumidor, por exigir vantagem manifestamente excessiva, ferindo assim o que 

prescreve o Art. 39, V, da Lei Consumerista in verbis: 

  

  

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;     

Esse é o entendimento majoritário dos Tribunais, Vejamos como 

decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul — TJ/RS — Recurso Cívil 

71007899487: 

  

    RECURSO INOMINADO. AUTOR QUE NÃO ADERIU AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 
DÉBITO, TENDO REALIZADO A QUITAÇÃO ANTECIPADA. DÉBITO INEXISTENTE. De acordo com a 

narrativa da inicial, o autor solicitou ao preposto do banco código de barras para quitação antecipada do 

débito, pois não desejava o parcelamento automático. Com efeito, comprovou o demandante ter pago o 
valor que lhe foi informado. 12. Todavia, as parcelas relativas ao parcelamento automático continuaram 
sendo cobradas do ora recorrido nas faturas subsequentes, sendo desconsiderado o pagamento 
antecipado do débito por ele realizado. Comprovada, pois, a falha na prestação do serviço do banco 
demandado ao não cancelar o parcelamento automático de débito, que, na verdade, foi pago 
integralmente pelo autor. Assim não merece reforma a decisão que declarou a inexistência do débito. 
SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.     

Além do mais, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à 

informação, para que houvesse o parcelamento automático, o consumidor deveria ter 
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sido devido e previamente informado, conforme preleciona o art. 6º, Ill do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: 

  

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

lil - à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem;       
Nesse sentido julgou o Tribunal de Justiça TJ-MG - Apelação Civel AC 

10000205009699001, vejamos: 

  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PAGA 

INTEGRALMENTE - RESOLUÇÃO Nº 4.549 BACEN - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO — AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INFORMAÇÃO - O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito 

não paga integralmente só pode ser considerado vélido quando a insiituição financeira comprovar que o 

consumidor tenha sido cientificado dessa ocorrência caso não opte por outro plano de parcelamento - O 

parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente deve ser 

invalidada quando não houver ciência do consumidor, pois infringe o dever de informação ao 

consumidor, tornando o débito demasiadamente oneroso e desvirtuando a finalidade da resolução do 

BACEN nº 4.549 Uma vez anulado o parcelamento automático, a divida originária, objeto do 

parcelamento deve ser restaurada.   
  

Assim sendo, os Recorrentes nada trouxeram 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 

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

do fornecedor. Vejamos. 

  

  

  

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

infração, a auferida e a diçã j do 

fornecedor. será aplicada mediante procedimento administrativo, 

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

1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 

municipais de proteção au 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.       

Os Recorrentes praticaram 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 mula, verifica-se 
proporcionalidade entre o dano causado e a multa aplicada. 

Desta forma, mantemos a multa aplicada pelo Procon Municipal aos 

Recorrentes BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA em 
R$ 2.808,00 (dois mil oitocentos e oito reais), por entender que as empresas 
possuem condições econômicas de arcar com referido valor. 

Conclui-se: 

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

comprovado que a prática dos Recorrentes 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 
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aos Recursos interpostos, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de 

primeira instância em todas os seus termos. 

É o voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 25 de novembro de 2021. 

A . 

po ) l & - 
nu VIANA DE ÓLIVEIRA 

f RELAT 
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PROCESSO Nº 25-004.001.17-0000482/2017 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO CSF S/A. 

RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 

RECORRIDO: MARCOS JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

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

comprovado que a prática dos Recorrentes 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 

aos Recursos interpostos, nos termos do Voto do Relator, para manter a decisão de 

primeira instância em todas os 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 

veículo oficial do município 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 25 de novembro de 2021. 

/ 
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PROCURADOR GERAL PROCURADOR-GERAL ADJUNTO 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Procuradoria Geral do Município 

Cabedelo, 29 de novembro de 2021. 
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PROCESSO Nº 25-004.001.18-0000277/2018 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 2º GRAU 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. 

RECORRIDO: VICTÓRIA TONEL LEITE. 

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 

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, XXXI), 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o ceso em cotejo 

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

lado, ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE 

LTDA. como fornecedora, e, de outro, VICTÓRIA TÚNEL LEITE 

como consumidora e, entre eles, um serviço. 

3. Consla-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. 
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4. Desia maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face 

da apresentação dos documentos acosiados aos autos que 

  p as al ões. Verifi ainda a dif iência haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do ônus da prova em face do Recorrente 

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

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

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

encerra flagrante abusividade ao consumidor, sendo necessária a 

aberiura da presente reclamação, bem como levar o caso ao poder 

judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visasse à satisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a reparar 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 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 VICTÓRIA TONEL LEITE. 

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 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: 
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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 princípios: 

L-r heci da À do i no     
  

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, VII do Código de Defesa do Consumidor. 

  

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

Vu - 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 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. 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 estrangeira, bem comc os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de 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, ATACADÃO 

DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. como fornecedor, e, de outro, 

VICTÓRIA TONEL LEITE,como consumidora 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. 

Art, 62 - As decisões de processos administrativos de defesa do consumidor serão publicadas em órgão 

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, 

a partir da ciência da decisão, dirigido ao Procurador Geral do Município, que poderá 

reconsiderar ou manter a decisão.     

CABEDELO 
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A matéria suscitada pelo Recorrente no pedido de reconsideração, já 

fora devidamente tratada na apreciação do recurso administrativo. Não havendo 

previsão legal para um pedido de reconsideração. 

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. 

É o voto. 

bedelo, 29 de novembro de 2021. 

om , 
1Ó í LÍVEIRA 

/ RELATOR 

Subscreve em, 
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PROCESSO Nº 25-004.001.18-0000277/2018 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 2º GRAU 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. 

RECORRIDO: VITÓRIA TONEL LEITE. 

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 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. Certífico 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, 

   / / 
Ê Ls : 

/ eo V (AÉTINS JOÃO pf 
CURADOR GERAL / 

PROCURADOR-GERAL ADJUNTO 

  

N 0
 

N 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Procuradoria Geral do Município 

Cabedelo, 17 de novembro de 2021. 
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PROCESSO Nº 25.004.001.19-0001.182/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO o. 
RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: AGILIZZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGÊNCIA PUBLICIDADE 
RECORRIDO: PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. ADESÃO A ASSINATURA. COMPRA DE INGRESSO 

ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO 

1. 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 
consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um 
lado, AGILIZZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGÊNCIA 

PUBLICIDADE. como fomecedora, e de outro, PROCON 
MUNICIPAL DE CABEDELO como Órgão de Defesa do Consumidor, 

cujos objetivos principais são proteger e defender os consumidores 

8, entre eles, um serviço. 

3. Percebe-se que o Recorrente esclareceu as questões levantadas 

pela reclamação formulada pelo consumidor, não havendo ofensa às 
leis consumeristas.. 

4. Verifica-se, portanto, que não houve dano ao consumidor, razão pela 
qual deve ser reformada a decisão de primeira instância. 
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ACÓRDÃ DMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

ACORDAM a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria 

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

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

instância em todos os seus termos. 

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela AGILIZZE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGÊNCIA PUBLICIDADE. em face da decisão 

proferida pelo PROCON Municipal de Cabedelo que em decisão originária recebeu 

reclamação do consumidor e julgou a mesma como procedente. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os moiivos 

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

O Procon de Cabedelo abriu uma reclamação de ofício em desfavor da 

reclamada, tendo em vista uma denúncia formalizada, onde a empresa reclamada 

estaria cobrando além dos valores do ingresso, uma taxa de conveniência no importe 

de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do evento. Neste sentido, 

a empresa foi devidamente notificada para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo 

apresentar a legalidade da cobrança ou defesa escrita. 

Devidamente notificada a Recorrente apresentou defesa administrativa, 

em síntese, afirmando que não há qualquer irregularidade na criação de um serviço 

destinado a permitir que pessoas adquiram seus ingressos sem sair de suas casas, 

evitando desgastes com filas ou com deslocamento até o posto de venda. Continua 

esclarecendo que a cobrança resulta de um serviço colocado à disposição do 

consumidor, sendo possível que o consumidor opte por não adquirir o ingresso 

desta forma, ficando, portanto, isento de cobrança. 
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Esclarece ainda que não infringe o Art.39, |, do CDC, pois o 

consumidor compre pelo site se quiser, bem como é devidamente informado sobre o 

valor da taxa de conveniência. Requer, seja julgada improcedente a presente denúncia 

em todos os seus termos (Fls.08 a 11). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o arts. 14 e 39,I todos do Código de 

Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de muita no valor de R$ 5.745,00 

(cinco mil setecentos e quarenta e cinco reais), ver folhas de 12 a 15 dos autos 

processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, reiterando os termos apresentados na defesa. 

Requerendo ao final que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a 

decisão original, excluindo a multa aplicada (Fis. 24 a 31). 

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: 
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Art. 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 estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de 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, AGILIZZE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGÊNCIA PUBLICIDADE como fornecedora, e, de 

outro, PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO, Órgão de Defesa do Consumidor, entre 

eles, um serviço. 

Avançando na análise do presente recurso, restou claro que não houve 

dano ao consumidor que ingressou com a reclamação junto ao Procon. 

A empresa Recorrente ofereceu aos consumidores um serviço de 

compra online para um Evento chamado Forró da Capitá, com data de realização para 

11/05/2021, conforme ingresso anexado às Fis. 04. Todavia, o consumidor, poderia 

comprar o referido ingresso nos locais fixos oferecidos pelo realizador do Evento, 

conforme publicação no G1PB do dia 11/05/2019, ora transcrito: 

  

  

Forró da Capitá inicia festejos juninos neste sábado (11), em João Pessoa 

Assisão, Cezzinha, Alcymar Monteiro e Jorge de Altinho se apresentam na festa. 

Por G1 PB 

11/05/2019 O7hos 

Forró da Capitá 2019 

Data: 11/05/2019 

Local: Antigo BNB Clube 

Horário: 18h30 
Abertura dos portões: 17h 

Ingressos: site OnTickets e lojas Mioche, Manaíra e Mangabeira Shopping, e 

Máximo Confort 

Preços: de R$ 50 a R$ 400     

Resta claro que não houve venda casada no caso em tela, ou seja, não 

houve infringência ao Art 39, |, ora transcrito: 

  

  

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

1- condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 
      

O consumidor poderia escolher se queria ou não comprar de forma 

online, caso optasse por este serviço, pagaria uma taxa chamada de “conveniência”, 

justamente para não precisar se deslocar até os locais físicos de venda, seria pela 

comodidade. 

A 3º Turma do Superior Tribunal de Justiça derrubou decisão de março 

de 2019 do próprio órgão que reconhecia ser ilegal a cobrança da taxa de conveniência 

para ingressos comprados pela internet em sites de eventos. Com a nova decisão, a 

empresa só precisa destacar a taxa no valor do ingresso. Já que é inquestionável a 
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licitude e praticidade para o consumidor na aquisição de ingressos pela internet, 

pagando, para tanto, a taxa de conveniência, pois, pelo fato de poder fazê-lo no 

conforto de casa ou de qualquer lugar, bastando ter acesso à internet, economiza-se 

tempo de deslocamento até o ponto físico de venda e de espera em fila, além da opção 

de impressão em casa e até, em alguns casos, ter 0 ingresso disponível no celular. 

Frise-se, que só se aplica no caso em análise, porque o consumidor 

poderia escolher em comprar pelo site ou ir nas lojas físicas, cabendo a ele e só a ele 

decidir se paga ou não pela taxa de conveniência. 

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJ/RJ 

APELAÇÃO: APL 0020469-06.2016.8.19.0001, in verbis: 

  

  

CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA APLICADA 

PELO PROCON. TAXA DE CONVENIÊNCIA. LICITUDE NA SUA COBRANÇA. 

A venda de ingressos, através de canais alternativos - internet, call center e postos avançados de 

vendas - configura prestação de serviços, gerando um pagamento de um preço a quem se utiliza 

dessas comodidades. Ausência de ilicitude na sua cobrança. Provimento do Recurso da 

  

    

para j de p ência dos ão da ão e 

desconstituição da certidão da dívida ativa. Prejudicado o Recurso do Estado. decisão por 

maioria. 

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, 

mas, ao resolver a situação, restou comprovado à desconstituição da ilicitude dos atos 

praticados, razão pela qual CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso 

interposto, para reformar a decisão de primeira instância em todos os seus termos, 

julgando por IMPROCEDENTE a decisão do Órgão Consumerista. 

CABEDELO 
ss] 

É o voto. 

Subscreve em, 

    
   

9 a 17 de novembro de 2021. 

DE ÓLÍVEIRA 

    

VI 
/ ES RELATO) 
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capapELO 
PROCESSO Nº 25.004.001.19-0001.182/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: AGILIZZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AGÊNCIA PUBLICIDADE 

RECORRIDO: PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

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

comprovado que a Recorrente atendeu todas as solicitações do Recorrido,não se 

podendo falar em infração ao Código de Defesa do Consumidor ACORDAM a Turma 

de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral do Município de Cabedelo, por 

unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO TOTAL ao Recurso interposto, nos 

termos do Voto do Relator, para reformar a decisão de primeira instância, julgando 

como IMPROCEDENTE a decisão do Órgão Consumerista. 

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 

veículo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 17 de novembro de 2021. 

CABEDELO 

  

     VU so prATO 

DIEGO CARVALHO MARTINS JOÁ 
PROCURADOR GERAL P 

     
CURADOR-GERAL ADJUNTO 

Semanário - Cabedelo, 24 a 28 de Janeiro de 2022 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO procuradoria Geral do Município 

Cabedelo, 29 de novembro de 2021. 

  

  

PROCESSO Nº 25.004.001.19-0000392/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: REDECARD S/A 

RECORRIDO: ADELSON ARGEMIRO PINHO 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE MAQUINETA 

DE CARTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DOS SERVIÇOS SEM 

AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANO AO 

CONSUMIDOR ART. 14 DO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

SERVIÇO QUE SE MOSTROU INADEQUADO PARA FINS 

CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO NO SERVIÇO. 

ART. 20 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, 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

lado, REDECARD S/A. como fornecedora, e, de outro, ADELSON 

ARGEMIRO PINHO como consumidor e, entre eles, 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 

  fronte ao fe ora R , conforme 

o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

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

da apresentação dos documentos acostados aos autos que 

t as al Verifica-se ainda a ja haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários 20 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 conduta da Recorrente não correspondeu ao que 

estabelece o Código de Defesa do Consumidor, sendo que ta! prática 

encerra flagrante ofensa ao direito do consumidor, senda necessária 

a abertura da presente reclamação, bem como levar o caso ao poder 

judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visasse à satisfação da lide devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a reparar os danos 

causados. 

6. Verifica-se que há proporcionalidade entre o dano causado e a multa 

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

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, 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 REDECARD S/A. em 

face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em decisão 

originária julgou procedente a reclamação apresentada por ADELSON ARGEMIRO 

PINHO. 
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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 adquiriu a maquineta CREDICARD POP, 

correspondente ao grupo REDECARD S.A, pagando, para tanto, 12 parcelas de R$ 

59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), e que posteriormente só precisaria 

continuar pagando as taxas referentes a cada uso realizado. Afirma que os valores 

pertinentes às compras feitas via maquineta são depositados na Caixa Econômica 

Federal — Ag. 0904 — operação - 013 - conta poupança nº 00086659-4. Alega ainda, 

gue no dia 05/10/2019, um cliente efetivou uma compra no seu estabelecimento no 

qual o valor passado foi incorreto, vindo a ser cobrado o valor de R$ 10.700,44 (dez mil 

setecentos reais e quarenta e quatro centavos), conforme se verifica na cópia dos 

documentos anexados. Continuou afirmando que em decorrência do erro entrou em 

contato com a reclamada para solicitar o estorno do valor, consoante se pode verificar 

nos protocolos de nº 49987612, nº 49882293 e nº 50002358. No entanto, a reclamada 

não realizou o estorno do valor, nem sequer o referido montante foi depositado na 

conta do reclamante. Além disso, o consumidor afirma que, sem nenhuma explicação, 

a empresa cancelou os serviços da maquineta, mesmo o reclamante estando em dia 

com todos os seus pagamentos. Por fim, requer o estorno do valor pago 

indevidamente, bem como do restabelecimento dos serviços contratados e que já 

foram devidamente pagos.(Fs. 02). 

Devidamente notificada, a Recorrente compareceu à audiência e não 

ofereceu proposta de acordo (Fis. 21). 

Devidamente notificada a empresa Recorrente apresentou defesa 
administrativa, alegando que já cancelou a transação, objeto da presente reclamação 

em 06/12/2019. Esclarece ainda, que o crédito deste valor ao portador do cartão, 

dependerá do processamento do banco emissor do cartão, e data de fechamento da 
fatura do cliente, por fim, requer a improcedência e o arquivamento da presente 

demanda. (Fls. 22 e 23) 
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Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe os arts. 14 e 20e $ 2º do Código de 
Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 5.572,00 

(cinco mil quinhentos e setenta e dois reais). 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, reiterando os argumentos narrados na defesa 

administrativa, acrescentando em matéria preliminar, a nulidade da decisão 
administrativa, por fundamentação legal genérica e no mérito ausência de conduta 
infrativa. 

Diante o exposto, requer seja o presente recurso administrativo 
recebido, conhecido e provido para, preliminarmente, ser decretada a nulidade do 
processo administrativo ante a inobservância aos princípios da Ampla Defesa e do 
Contraditório e, no mérito, decretar o arquivamento do presente processo 
administrativo, assim como o cancelamento da multa imposta. Subsidiariamente,caso 
persista a penalidade, o que se não acredita, em atenção aos esclarecimentos 
prestados, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve-se 
a multa ser reduzida ao mínimo legal (Fls. 47 a 54). 

É o breve relato, passo a decidir. 

VvoTOo 

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:   
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Art. 2º. 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, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de 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, REDECARD 

SIA. como fornecedora, e, de outro, ADELSON ARGEMIRO PINHO 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. 

  Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
    atendimento das necessidades dos consumidores, c respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vide, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: 

L- i da vul ilid: do i no 

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, VIll do Código de Defesa do Consumidor. 

CABEDELO 

Art. 6º São direitos básicas 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 caso, vimos que a consumidor teve uma 

compra realizada na maquineta no valor de R$ 10.700,44 (dez mil e setecentos reais e 

quarenta e quatro centavos), de forma equivocada, entrou em contato com a 

Recorrente a fim de estornar o referido valor, mediante comprovação dos protocolos já 

mencionados acima, entretantoa Recorrente se manteve inerte. Ademais, 

unilateralmente, a Recorrente, sem nenhum aviso prévio, cancelou os serviços da 

maquineta, ficando o mesmo prejudicado, pois necessita da mesma para as vendas no 

seu estabelecimento. 

Em defesa administrativa a Reclamada informou que já teria efetuado o 

estorno dos valores, mas a devolução do mesmo dependia do banco. Mas, nada falou 
a respeito do cancelamento dos serviços relativos à maquineta, nem mesmo no 

Recurso Administrativo ora em análise (grifo nosso). 

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. 

O consumidor teve os serviços relativos à maquinada cancelados pelo 
Recorrente, sem nenhum aviso prévio e estando com todos os pagamentos em dia. 

Ficando impossibilitado de realizar vendas através desse serviço, causando prejuizos 
no seu estabelecimento. 

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: 

  

  

 



  

  

Página 16 

CABEDELO 

  

mm 
Art14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

    

  

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

  por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Não se pode cancelar um serviço, estando pago e sem um 

aviso prévio ao consumidor. 

Assim entendeu o Tribunal de Justiça da Paraíba - TJ/SP - Apelação 

Civel: Nº 0803215-32.2015.8.15.0001. 

  

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE AUTORA PROPRIETÁRIA DE 

SALÃO DE BELEZA. AQUISIÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO 

INTERPOSTA PELA RÉ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO POR MEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. DANO À IMAGEM E 

CREDIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. 

1. “A indisponibilidade injustificada do equipamento cedido à autora para realizar vendas por meio de 

cartão, decorrente de má prestação de serviços e da falta de presteza na regularização do defeito, por si 

só, é fato ensejador de dano moral, visto que implicou ofensa à honra objetiva da autora, com violação à 

sua reputação e credibilidade, porquanto a impossibilitou de efeiuar transações com cartão durante dez 

dias por defeito da máquina. [...].” (TJSP; Apelação 0026177-47.2012.8.26.0562; Relator (a): Rebello 

Pinho; Órgão Julgador: 20º Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 72. Vera Cível; Data do 

Julgamento: 01/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016) 

2. Para a quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade e equidade, bem como o grau de cuipa dos envolvidos, a extensão do dano, e a 

necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta ofensiva.     

  
Importante destacar que o serviço é uma atividade fornecida no mercado 

de consumo mediante remuneração, ou seja, é uma prestação habitual que o 

fornecedor insere no mercado de consumo para que os consumidores tenham 

CABEDELO 
ECT 

consciência do que está à venda e, consequentemente, façam a aquisição desse 

determinado serviço, dessa prestação. 

Entende-se que o vício está relacionado a um problema que pode ser 

relacionado à quantidade ou qualidade desse serviço oferecido pelo fornecedor, 

isso é, não se trata de uma quebra de segurança que nem o fato do produto ou 

do serviço, algo que expõe o consumidor a um risco à sua saúde, mas sim um 

problema encontrado em relação a quantidade ou qualidade de um determinado 

produto. 

Para disciplinar sobre o vício de qualidade ou quantidade do serviço, o art. 20 do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte texto legal: 

  

consumo ou lhes diminuam o valor, assim come por aqueles decorrentes da disparidade com as 
indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 

alternativamente e à sua escolha: 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os ternem impróprios ao 

podendo o consumidor exigir, 

|-a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

Il - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

Hll - o abatimento proporcional do preço. 

S 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente 
capasitados, por conta e risco do fomecedor. 

S 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que   razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de 
prestabilidade.   

A partir do momento que a Recorrente cancela os serviços de aluguel 
da maquineta, estando o consumidor em dia com os pagamentos, sem nenhum 
aviso prévio, aquele serviço se torna inadequado para os fins que o consumidor 
contratou, conforme prescreve o $ 2º do Art. 20 prescrito acima. 
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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 à consumidora. 

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

ausência de ilicitude nas suas condutas, restando configurado o dano à consumidora 

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. 

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

infração, a auferida e a içã ômica do 

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

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

1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.       

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. 
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No — tocante 

  

proporcionalidade da multa, verifica-se 

proporcionalidade entre o dano causado e a multa aplicada. 

Desta forma, mantemos a decisão proferida pelo Procon Municipal à 

Recorrente em todos os seus termos. 

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 NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, para manter a decisão 

de primeira instância em todos os seus termos. 

É o voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 29 de novembro de 2021. 

Md 
CIO JOSE VIANÁ DE OLIVEIRA 

“) RELATOR 
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PROCESSO Nº 25.004.001.19-0000392/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: REDECARD S/A 

RECORRIDO: ADELSON ARGEMIRO PINHO 

VISTOS, relatados e discutidos os 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 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. 

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 

veículo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

da 
RE LATO 

Subscreve em, 

delo, 29 de novembro de 2021. 

JOÃO U. 0%) ÓBR ERA nero 

  

CURADOR-GERAL ADJUNTO 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Procuradoria Geral do Município 

Cabedelo, 23 de novembro de 2021. 

PROCESSO Nº 25.004.001.19-0000432/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ 

RECORRIDO: MARIA CLARA GOMES SILVA CAVALCANTI 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. MODALIDADE EAD FLEX. DESCUMPRIMENTO DA 

OFERTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA, 
DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. OFENSA AO ARTIGO 35 DO CDC 
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR. 
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DANO AO CONSUMIDOR ART. 14 DO 
CDC. PRINCÍPIOS DA IIIPOSSUFICIÊNCIA 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, 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

fado, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESJÁCIO DE SÁ como 
fornecedora, e, de outro, MARIA CLARA GOMES SILVA 
CAVALCANTI como consumidora e, entre eles, um serviço. 

3. Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 
Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor esiabelecido tal 
princípio como lei principiológica, tendo em vista ser o consumidor a 

parte econômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de 

consumo irente ao fornecedor, ora Recorrente, conforme estabelece 
o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 
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4. Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face 

da apresentação dos decumentos acostados aos autos que 

comprovam as alegações. Verifica-se ainda a hipossuficiência haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao 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 conduta da Recorrente não correspondeu ao que 

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

encerra flagrante ofensa ao direito do consumidor, sendo necessária 

a abertura da presente reclamação, bem como levar o caso ao poder 

judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da 

empresa que visasse à satisfação da lide, devendo ser 

responsabilizada, bem como compelida a reparar os danos 

causados. 

Verifica-se que não há proporcionalidade entre o dano causado e a o 

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

primeira Instância tão somente quanto ao valor pecuniário a ser 

suportado pela Empresa Recorrente. 

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO 

VISTOS, relatados e discutidos os 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 o valor pecuniário a ser suportado pela 

empresa Recorrente SKY BRASIL SERVIÇOS. 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). 

RELATÓRIO 

CABEDELO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela SOCIEDADE DE 

ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, em face da decisão proferida pelo PROCON 

MUNICIPAL DE CABEDELO que em decisão originária julgou procedente a 

reclamação apresentada por MARIA CLARA GOMES DA SILVA CAVALCANTI. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

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

Alega que efetivou a matrícula para o Curso de Licenciatura em Teatro 

junto a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, em 13 de agosto de 
2019, e que o curso seria ministrado na modalidade EAD FLEX, ou seja, com aulas à 

distância e presenciais, com mensalidade no valor de R$ 300,90 (trezentos reais e 

noventa centavos), conforme comprovante de pagamento anexo aos autos. Afirma 

ainda, que ao acessar o sistema on-line da instituição verificou-se que não existem 

aulas presenciais na grade do curso e solicitou o cancelamento do contrato no início do 

mês de outubro/2019, o qual só veio a ser procedido pela reclamada no dia 
17/10/2019. Por fim, esclarece que a oferta não foi cumprida, motivo pelo qual requer o 

cancelamento de todas as cobranças em aberto, bem como a devolução do valor pago 

até o presente momento (Fis. 02). 

Não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação (Fis. 26). 

A reclamada juntou defesa escrita, alegando que a matrícula da 
consumidora já se encontra com o status de CANCELADO. Afirma ainda que possuem 
débitos ativos junto à instituição em decorrência do boleto da mensalidade 10/2019, 
antecipação do DIS 07/2019 e 09/2019 e 50% do saldo total das mensalidades a 
vencer do período acadêmico. Sendo assim, afirma que não merece prosperar as 
alegações trazidas à exordial Pela parte reclamante, posto que todos os atos realizados 
pela reclamada foram corretos e legítimos em atenção aos preceitos contidos no 
contrato educacional. Por fim, pugna pela improcedência da presente reclamação (Fls. 
27a 33). 
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Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe o arts. 30, 35, 14 e 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 6.385,00 (seis 

mil trezentos e oitenta e cinco reais), Folhas 76 a 81 dos autos processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo, reiterando os termos apresentados na defesa, 

afirmado que não se pode atribuir à recorrente a prática de qualquer ilícito ou infração 

e muito menos lesão ao direito do consumidor, sendo descabida a aplicação de 

penalidade administrativa. Assim, requer seja reformada a decisão homologatória do 

parecer da Assessoria Jurídica, que culminou em multa à recorrente (Fls. 86 a 88). 

É o breve relato, passo a decidir. 

voTOo 

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: 

  

produto ou serviço como destinatário final. 

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

nacional ou estrangeira, bem comc os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção ou 

Somercialização de produtos ou prestação de serviços.   

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

  

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

CABEDELO 
Se 

ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ como fornecedora, e, de outro, MARIA CLARA 

GOMES DA SILVA como consumidora 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. 

  

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 princípios: 

1- i da ii do Ii no 

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. 

    

Art. 6º São direitos 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, primeiramente, deve-se 
observar que a responsabilidade do fornecedor em relação aos danos causados ao 
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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. 

A consumidora fez matricula para o Curso de Teatro Licenciatura, na 

modalidade FAD FLEX, ou seja, com aulas online e presenciais. Acontece, que ao 

acessar o sistema online da Instituição, verificou-se que não existem aulas presenciais 

na grade do curso, tendo solicitado o cancelamento do contrato, pois não houve o 

cumprimento da oferta, ora, se o curso é pra ser com aulas online e aulas presenciais e 

se descobre que só haverá aulas online, houve nítida ofensa aos preceitos do Código 

de Defesa do Consumidor pelo descumprimento à oferta e dano ao consumidor. 

Não é nada incomum que alguns alunos (consumidores), matriculem-se 

em um determinado curso e posteriormente ao início das aulas, descubra que a 

publicidade ou oferta que a instituição de ensino fez, não corresponda à realidade do 

curso, em muitas das vezes o aluno optou por aquele estabelecimento e deixou de 

efetuar a sua matrícula em outra instituição, na confiança de que o estabelecimento 

escolhido atribuiria a sua total pretensão de escolha. 

O prestação de serviços educacionais consiste em avença cujo objeto 

é o processo de aprendizagem, a relação contratual entre as partes é bilateral, onerosa 

e comutativa, portanto não podendo excluir a relação de consumo, pois de um lado 

encontra-se a prestação do serviço aprendizagem e do outro a oneração ao contratante 

quanto ao pagamento à remuneração contratada. 

A reclamante, ora recorrida, fez a matrícula para o curso de teatro, 

claro se faz, pela própria natureza do curso, que houvesse aulas presenciais, porém, a 

instituição, descumprindo à oferta de Curso EAD FLEX, trazendo na sua grade, apenas 

aulas online. 

A reclamante, solicitou o cancelamento do contrato junto à recorrente, 

bem como a restituição dos valores pagos e eventuais perdas e danos, conforme 

prescreve o Art. 35, IIl do CDC in verbis: 

CABEDELO 
Tr 
  

  

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

  HI - rescindir o contrato, com direito à tu de quantia ever e i mor 

atualizada, e a perdas e danos.   
  

Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ/RJ - APL: 

00556880320188190004 

  

  

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO 

JULGADO. 1.Caso Concreto - Parte Autora, estudante do curso de graduação da Ré, alega ter sido 

vítima de propaganda enganosa, tendo em vista o descumprimento da oferta de majoração do desconto 

de 35% para 50% durante todo o semestre (julho/18 a dezembro/18) e, posteriormente, para 40%, até o 

final do curso. Sustenta a Autora ter recebido a referida oferta, após ter realizado o requerimento de 

transferência para outra Instituição de Ensino, sendo certo que, após o recebimento do SMS da Ré, teria 

optado por reativar a matrícula. Afirma que, uma semana após a realização dos trâmites pertinentes para 

aplicação do novo desconto e alteração da modalidade da graduação, a Ré lhe informou que tal 

desconto não poderia ser aplicado à nova modalidade escolhida - "EAD", tampouco na modalidade 

anterior, "flex". 2. Verifica-se dos autos a f1.37, que a Ré encaminhou uma mensagem nominal para o 

celular da Autora, com a oferta explicitada em peça vestibular. Ademais disso, percebe-se que, em razão 

da oferta, criou-se uma legítima e real expectativa na consumidora em usufruir o benefício, tanto que 

renovou sua matrícula, tendo inclusive realizado o pagamento das mensalidades com valores 
controversos. (fls.178/192) 3. Conduta da Apelante que caracteriza infração ao princípio da vinculação à 

oferta, prevista no artigo 30 do Código de Defesa do Consumicar, evidenciando-se, destarte, a falha na 
prestação de serviços. 4. O descumprimento da oferia pelo fornecedor de produtos gera pera o 

consumidor a faculdade de exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar produto equivalente ou 
rescindir o contrato, com direito à reslituição da quantia antecipada e perdas e danos, consoante 

expressa disposição do art. 35 da Lei 8.078/90. 5. Violados deveres jurídicos originários, surge para a Ré 
o dever jurídico sucessivo de recompor os danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes. Correta a 

condenação da parte Ré a cumprir com o desconto ofertado de 50% desde a data do oferecimento até o 

final do semestre de 2018 e de 40% até c final do curso . Dano moral configurado. Enganosidade e 

ludíbrio. Desvio produtivo do consumidor. 6. Verba compensatória arbitrada pelo juízo a quo em R$ 
6.000,00 (seis mil reais), adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcicnalidade. Incidência do 
verbete sumular 343, deste Tribunal de Justiça. 7. Manutenção da sentença que se impõe. 8.Recurso ao 
qual se nega provimento, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil.   
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(TU-RJ - APL: 00556880320188190004, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de 

Julgamento: 18/08/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) 
  

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: 
  

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes 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 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 

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

do fornecedor. Vejamos: 

  

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

içã ômi do 

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

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

infração, a auferida e a 

1985, 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: 

CABEDELO 
[Se 

competente, a pena Ge 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.   

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

  
  

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 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, 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 Município de Cabedelo). 

É o voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 23 de novembro de 2021. 
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PROCESSO Nº 25.004.001.19-0000432/2019 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ 

RECORRIDO: MARIA CLARA GOMES SILVA CAVALCANTI 

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 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ, 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 Município de Cabedelo). 

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 

veículo oficial do municipio. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 23 de novembro de 2021. 
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v 

   

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Procuradoria Geral do Município 

Cabedelo, 15 de outubro de 2021. 

PROCESSO Nº 0116-000.745-1/2016 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO CSF S/A. 

RECORRIDO: ADA GUERREIRO CAJÚ 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. TROCA UNILATERAL DA BANDEIRA DO 

CARTÃO DE INTERNACIONAL PARA NACIONAL MANUTENÇÃO 

DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ANUIDADE. SOLICITAÇÃO 

DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE. AUSÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. DANO AO CONSUMIDOR ART. 14 DO CDC. VÍCIO DE 
QUALIDADE. AFRONTA AO ART. 20 DO CDC. DIREITO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR VALOR IGUAL AO DOBRO. 

AFRONTA AO ART. 42 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, XXXII), regula as relações jurídicas havidas 
idores, tracando pri basil, » traç 

nos quais se funda a sistemática das relações de consumo, 

entre os e 

definindo, já em seus primeiros dispositivos, as pessoas que 
integram o negócio jurídico 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 
consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um 
lado, BANCO CSF S.A. como fomecedor, e, de outro, ADA 
GUERREIRO CAJÚ como consumidora e, entre eles, um serviço. 

3. Const: ainda a lh ilic da parte ic , ora 

Recorrida, tendo o Código de Defesa do Consumidor estabelecido tal 
princípio como lei principiológica, tendo em vista sero consumidor a 

parte econômica, jurídica e tecnicamente mais fraca nas relações de 
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consumo frente ao fornecedor, ora Recorrente, conforme estabelece 

o art, 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 

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

da apresentação dos documentos acostados aos autos que 

as Veri ainda a hi Iô) haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do ônus da prova em face do Recorrente 

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

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

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

encerra flagrante dano à consumidora, sendo necessária a abertura 

da presente reciamação, bem como levar o caso ao poder judiciário, 

não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da empresa 

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

como compelida a reparar os danos causados. 

6. Verifica-se a proporcionalidade entre o dano causado e a 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, 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 BANCO CSF S/A. 

em face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em 
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decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada por ADA GUERREIRO 

CAJU. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

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

A Reclamante, ora recorrida, informou que possui o cartão de crédito 

do banco reclamado. Afirma que o referido cartão de crédito possuia bandeira 

internacional, mas que houve a troca para a bandeira nacional, a partir de outubro de 

2015, sem que houvesse alteração do valor cobrado a título de anuidade. Por fim, 

requer a redução do valor da anuidade e a devolução em dobro das quantias indevidas. 

Devidamente notificado, o Recorrente compareceu à audiência não 

havendo acordo entre as partes (Fis. 19). 

Em defesa administrativa, a empresa reclamada alegou, em síntese, 

que a reclamante celebrou contrato de utilização de cartão de crédito, tomando ciência 

de suas cláusulas, tendo plena ciência da cobrança quanto à anuidade por ela 

questionada. Afirma que a tarifa de anuidade passou a ser cobrada dos clientes em 

substituição à tarifa de manutenção, conforme a Resolução nº 3.919/2010 do Conselho 

Monetário Nacional. Concluiu afirmando ser lícita a cobrança, tendo previsão contratual 

para assim proceder. Esclarece, ainda, que age em exercício regular de direito ao 

cobrar pelos serviços prestados, devendo prevalecer o principio do pacta sunt 

servanda, não havendo fundamento para o pedido de devolução em dobro formulado 

pela reclamante. Pugna, ao final, pelo arquivamento da presente demanda (Fis. 20 a 

35). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe os arts. 14 e 20 do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 5.265,00 (cinco mil 

duzentos e sessenta e cinco reais), ver folhas 66 a 70 dos autos processuais. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 

presente Recurso Administrativo reiterando os termos apresentados na defesa, 
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requerendo ao final que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a 

decisão de original excluindo a multa aplicada, ou, em sendo considerada culpada, que 

o valor arbitrado na aplicação da multa seja revisto, observando os princípios da 

Razoabilidade e Proporcionalidade (Fls. 74 a 86). 

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 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, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de 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, BANCO CSF 

S/A. como fornecedor, e, de outro, ADA GUERREIRA CAJÚ como consumidora 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. 
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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 princípios: 

L- il da vulnerabili do ii no mercado 

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. 

  

Art. 6º São direitos 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 verossimi! a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;       

Avançando na análise do presente recurso, o Recorrente argui 

preliminarmente a ilegitimidade passiva do Carrefour Promotora de e Participações 

Ltda, para figurar como réu na presente demanda. 

Essa preliminar não deve prosperar visto que a defesa apresentada foi 

apresentada pelo Banco CSF S/A. (Fls. 20). A decisão administrativa também foi contra 
o Banco CSF S/A (Fis. 66 a 70), bem como o presente recurso também foi oferecido 

pelo referido Banco (Fls. 74 a 86). 
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No mérito afirma que fora esclarece que a consumidora fora informada 

da alteração da bandeira internacional para a nacional, não havendo alteração no valor 

da anuidade, Destaca ainda que o Banco recorrente por mera liberalidade e visando a 

satisfação do cliente, efetuou da data de 30/03/2016, o estomo no valor de R$ 12,00 

(doze) reais, sendo a diferença da anuidade de de 04 (quatro) meses do valor de R$ 

10,99 (dez reais e noventa e nove centavos). salienta ainda que a partir de 

fevereiro/2016 a anuidade da cliente no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove 

centavos), passou para o valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), 

contudo, a diferença, de R$ 3,00 (três reais) foi multiplicada por 12 meses e o banco 

procedeu também com o crédito em fatura no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

portanto, o crédito referente a anuidade foi no total de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) 

Preceitua ainda que a cobrança da “tarifa de manutenção” também 

chamada de “tarifa de anuidade” objeto da presente queixa, está expressamente 

prevista na cláusula 9 no contrato. 

O que houve no presente caso, foi a troca de bandeira do cartão de 

“Internacional” para “Nacional”, embora, tenha sido informado à consumidora da devida 

troca, o Banco Recorrente manteve o mesmo valor de cobrança a título de anuidade. 

Ora, é sabido que quando um cartão é internacional, o valor da cobrança de anuidade 

é maior, justamente por oferecer o benefício de compra fora do país. A consumidora, 

não contesta a troca da bandeira do cartão de internacional para nacional, ela contesta 

e com toda razão, o fato do valor cobrado não ter diminuído de valor, visto que os 

serviços oferecidos foram restringidos para compras apenas no território nacional. 

Para demonstrar melhor a reivindicação da consumidora, ilustrando o 

caso em tela, comprovando que o valor da tarifa de anuidade depende do tipo de 

cartão contratado, junta-se, nesta decisão, informação colhida de modelo do contrato 

de cartão de crédito do banco reclamado, disponível no site da reclamada, que em sua 

cláusula 9.1.2 prevê que a anuidade depende do tipo de cartão (BÁSICO, 

DIFERENCIADO NACIONAL OU DIFERENCIADO INTERNACIONAL). Vejamos: 
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9.-TARIFAS 

9.1. TARIFA DE ANUIDADE 

9.1.1-Será cobrada em sua FATURA TARIFA DE ANUIDADE, a 

partir da adesão ao CARTÃO. A TARIFA DE ANUIDADE visa remunerar o EMISSOR pela prestação 

de serviços consistentes em disponibilizar e manter o CARTÃO CARREFOUR 

9.1.2-0 valor da TARIFA DE ANUIDADE depende do tipo do CARTÃO (BÁSICO, DIFERENCIADO 

NACIONAL ou DIFERENCIADO INTERNACIONAL) será expressamente informado a você no ato da 
adesão. Você será previamente informado caso referido valor seja reajustado pelo EMISSOR, nos 

termos da legislação em vigor.     
  

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: 

  

Art.14. O fomecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

per informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.     
  

Nesse sentido julgou o Tribunal do Rio de Janeiro - TJ/RJ - Apelação 

APL 00578045020768190004 (TJ-RJ): 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. REITERADA COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO, 1. Demanda 

indenizatória promovida pela recorrente em face do banco recorrido, sob o 

fundamento de que sofreu reiteradas cobranças indevidas por título de 

participação não contratado. Sentença de parcial procedência, condenado o réu à 

devolução de valores indevidamente cobrados. insurgência apenas da autora. 

Pretensão de reparação moral. Relação entre as partes que é de consumo, uma 

vez que os autores se enquadram no conceito de consumidor (artigo 2º do CDC). 

e o banco réu no de prestador de serviço artigo 3º do CDC), sendo objetiva a sua 

responsabilidade (artigo 14 do CDC). 3. Falha na prestação do serviço que restou 

incontroversa ante a ausência de recurso do banco réu. Dano moral 

evidentemente configurado, diante das reiteradas cobranças indevidas. 4. 

Arbitramento da verba indenizatória em R$5.000,00 consideradas as 

características do caso concreto, sobretudo em atenção à inegável 

reprovabilidade da conduta do prestador de serviço, sem deixar de observar, 

ainda, o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, de modo a 

abusivo no fornecimento de   Ji: lr o fe jor de manter 

serviços e produtos. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para 

condenar o réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 TJRJ 

- APELAÇÃO APL 00118471420168790008 (TJ-RJ)     
  

Ademais, a consumidora reivindica que os valores pagos de forma 

indevida, sejam devolvidos em dobro, conforme estabelece o Parágrafo único do art. 

42 do Código de defesa do Consumidor in verbis: 

  

Art 42... 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais...       

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJ/MG - 

Apelação Cível: AC 0102683 - 46.2012.8.13.0394, vejamos: 

  
EMENTA 

APELAÇÃO CÍVIL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CARTÃO DE 

CRÉDITO - ANUIDADE - COBRANÇA INDEVIDA. 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito de repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de atualização monetária e Juros, salvo hipótese de 

engano justificável . Inteligência do Parágrafo Único, do Art. 42, do 

CDC.       

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 

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

do fomecedor. Vejamos. 

  

Ari. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a Sravidade. da | 

  
infração. a auferida e a içã ô do 

fornecedor, será aplicata 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 vs Fundos estaduais ou 

|municinais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

  

Em mesmo sentido segue o art. 28 do Decreto nº 2.181/97: 
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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 infralivo e a condição econômica do 

infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do 

art. 57 da Leinº 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 proporcionalidade 

entre o dano causado e a multa aplicada. 

Desta forma, mantemos a multa aplicada pelo Procon Municipal à 

Recorrente em R$ 5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais), por 

entender 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 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, 15 de outubro de 2021. 

A 
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PROCESSO Nº 0116-000.745-1/2016 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO CSF S/A. 

RECORRIDO: ADA GUERREIRO CAJU 

VISTOS, relatados e discutidos os 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 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. 

Ato contínuo, por motivo de segurança jurídica: 

1. Faça-se a necessária autuação do feito. 

2. Remeita-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 município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

(Ns Cabedelo, 15 de outubro de 2021. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Procuradoria Geral do Município 
Cabedelo, 25 de novembro de 2021. 

  

PROCESSO Nº 0116-000.810-8/2016 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A. 

RECORRENTE: OI MÓVEL S.A. 

RECORRIDO: ÉDSON VENÂNCIO DE MEDEIROS. 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

REPASSE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA 

DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. DANO AQ CONSUMIDOR ART. 14 DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

1. 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

lado, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e O! MÓVEL S.A. como 

fornecedores, e, de outro, ÉDSON VENÂNCIO DE MEDEIROS como 

consumidor e, entre eles, um serviço. 

3. Consta-se ainda a vulnerabilidade da parte consumidora, ora 

Recorrida, tendo o Código de Deiesa 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 

  
  frente ao fe dor, ora , 

o art. 4º, | do Código de Defesa do Consumidor. 
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4. Desta maneira verifica-se a verossimilhança das alegações em face 

da apresentação dos documentos acostados aos auios que 

comprovam as alegações. Verifica-se ainda a hipossuficiência haja 

visto que a Recorrente possui melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do ônus da prova em iace do Recorrente 

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

5. Percebe-se que a conduta dos Recorrentes não correspondeu ao 

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

prática encerra flagrante ofensa à legislação consumerista, sendo 

necessária a abertura da presente reclamação, bem como levar o 

caso ao poder judiciário, não havendo ainda assim qualquer conduta 

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

responsabilizada, bem como compelida a reparar os danos 

causados. 

Verifica-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 aos Recursos 

interpostos pelo Recorrente HIPERCARD BANCO MÚLTIPLOS/A e OI MÓVEL S/A, 

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 Recursos Administrativos interpostos por HIPERCARD 

BANCO MÚLTIPLO S.A. e OI MÓVEL S.A. em face da decisão proferida pelo 
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PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em decisão originária julgou procedente a 

reclamação apresentada por ÉDSON VENÂNCIO DO NASCIMENTO. 

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

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

O consumidor, ora recorrido, informou que possui um plano da 

operadora Ol, cujo pagamento é realizado através de seu cartão de crédito 

HIPERCARD. Contudo, mesmo estando em dia com todos os pagamentos, teve os 

serviços de telefonia suspensos. Alega que entrou em contato com as reclamadas, 

conforme números de protocolo acostado aos autos, onde foi informado que a empresa 

de cartão de crédito não estava repassando o valor para a operadora OI. Por fim, 

afirma que até o dia da abertura da reclamação, estava a 14 dias com os serviços de 

telefonia móvel suspensos. 

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

Recorrido, senão a busca do órgão consumerista municipal visando auxiliar na solução 

da lide. 

Devidamente notificadas, as Recorrentes compareceram às audiências 

não havendo acordo entre as partes (Fls.14 e 15). 

Em defesa administrativa, a empresa HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO 

S.A afirma que o cartão do reclamante venceu e neste ato, recebeu um novo cartão 

com uma nova numeração. Desta forma, afirma que as cobranças deveriam ser 

realizadas neste novo número. Alega ainda que, mediante o cancelamento do cartão 

antigo, o pagamento da operadora de telefonia está sendo enviado para o número 

antigo. Neste sentido, solicita que o reclamante entre em contato com a reclamada 

para fornecer o novo número do cartão de crédito. Por fim, pugna pela improcedência 

da reclamação (Fls.18 a 20). 

Em defesa administrativa a empresa Ol MÓVEL afirma que desde o 

mês de fevereiro/2016, solicita junto à operadora do cartão de crédito a liberação dos 

valores da contratação dos créditos. Contudo, alega que a solicitação sempre é 
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negada, impedindo assim que a operadora repasse os créditos consumo para a linha 

do reclamante. Neste sentido, afirma que não descumpriu nenhuma norma legal. Por 

fim, requer a improcedência e o arquivamento da presente demanda (Fls. 29 a 39). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta dos Reclamados infringiu o que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando a penalidade de multa aos reclamados HIPERCARD BANCO 

MÚLTIPLO S.A. e Ol MÓVEL S/A em R$ 5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e 

cinco reais), folhas 48 a 51 dos autos processuais. 

Devidamente intimadas da decisão, as empresas Recorrentes 

interpuseram os presentes Recursos Administrativos: 

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: 

  

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

produto ou serviço como destinatário final. 

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

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços,   
E imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

consubstancia-se em uma relação de consumo, havendo, de um lado, Ol MÓVEL S/A e 

  
 



  

CABEDELO 
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o HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. como fornecedoras, e, de outro, EDSON 

VENÂNCIO DE MEDEIROS 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 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 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 ce harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: 

L- il da vul il do no mercado 

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. 

  

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

  

   

   

  

   
   

Vil - 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 do recorrente Hipercard 

Banco Múltiplo S.A, alega preliminarmente ilegitimidade do PROCON para impor multa 
por questão contratual em dissídio individual. 

CABEDELO 

Essa preliminar não deve prosperar visto que é pacífico em nosso 

ordenamento jurídico a competência do PROCON em aplicar multa caso haja 

descumprimento das Leis de Defesa do Consumidor. Como prescreve o Art. 57 da Lei 

Consumerista: 

  Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 

condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo 

para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para 

os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela 

Lei nº 8.656, de 21.5.1993) 

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) 

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

  

     

  

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CORSAN. 
DESABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE GRAVATAI, a) Do processa administrativo. Não há qualquer 

it ou mesmo ii itucie f no processo admini: ivo que it na 
aplicação da multa à autora. b) Da presunção de veracidade e legalidade dos atos 
administrativos. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito das decisões 

  

    
   

        

   

    

administrativas, apenas em casos excepcionalíssimos, quando flagrante e manifesta à ilegalidade 
do ato. Desabastecimento recorrente. c) Do quantum aplicado. O art. 57 do CDC diz que a multa 
será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica 
do fornecedor. Precedentes. d) Regime de pagamento. Pretensão de submissão ao regime de 
precatório para a pagamento da multa que não encontra amparo legal. RECURSO DESPROVIDO. ( 
Apelação Cível Nº 70079668091 + Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator; 
Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 03/04/2019). 

  

No mérito alega ausência de conduta infrativa, pois o cartão de crédito 
é tão somente o meio utilizado Para pagamento, assim como cheque ou dinheiro em 
espécie, não podendo a empresa administradora ser responsabilizada pelo 
fornecimento ou não do serviço contratado. Outrossim, cabe ressaltar que o 
consumidor era titular do cartão Hipercard final 3242, sendo o mesmo perdido, 
solicitado pelo consumidor o cancelamento e substituído por outro cujo final é 5178, 
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desbloqueado em 24/01/2016, sendo este utilizado normalmente pelo consumidor. 

Continua esclarecendo que é responsabilidade do cliente, quando há perda ou roubo, 

informar a troca às empresas fornecedoras. 

Diante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, 

para em consequência, cancelar a multa imposta, ante o cumprimento à legislação 

consumerista, bem como pela ausência de conduta infrativa. 

Subsidiariamente, caso persista a penalidade, o que não se acredita, 

em atenção aos esclarecimentos prestados, bem como aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, deve-se a multa ser reduzida ao mínimo legal. (Fis. 
59 a 68). 

O recorrente Oi Móvel S.A. mantém o descrito na defesa administrativa, 
ao fim requer o arquivamento do presente recurso, determinando o arquivamento da 
mesmo com a extinção da multa. Entendendo o contrário, que determine a atenuação 

da multa aplicada (Fis. 103 a 126). 

Vimos que consumidor, ora Recorrido, possui o cartão de crédito 
HIPERCARD, onde os valores da telefonia móvel da operadora OI, eram creditadas 
mês a mês na sua fatura. Repentinamente, viu os serviços suspensos e de imediato 
entrou em contato com as Recorrentes para solucionar o caso, visto que, continuava 
pagando normalmente suas faturas, não obteve êxito e adentrou com uma reclamação 
no Procon. 

As recorrentes alegaram que o cartão do consumidor havia vencido, 
por isso, com a chegada do novo cartão, houve a mudança de numeração, por isso, 
mesmo pagando a fatura, não havia sido feito o repasse do Hipercard para a 
operadora Oi Móvel. Acontece, a partir do momento que o consumicor teve seus 
serviços de telefonia suspensos, entrou em contato com as recorrentes a fim de 
resolver a situação, visto que a fatura tinha sido paga normalmente, conforme 
protocolos Nº 201600019804318 em 16/02 e Nº 201600023064799 em 19/02, onde 
fora informado pela Oi Móvel que o Hipercard não havia feito o repasse dos valores, 
assim sendo, foi até o Hipercard saber o motivo da efetivação do repasse, sendo 
informado que o repasse havia sido feito. (Fls 03). 

SABEDELO 
O que vemos no caso em questão é um total desrespeito e descaso 

com o consumidor, ora, ele estava com a fatura do cartão paga e mesmo assim seus 

serviços de telefonia móvel foram suspensos. O consumidor, antes de adentrar com 

uma reclamação perante o Órgão Consumerista, tentou resolver seu problema com 

ambas as recorrentes, a Oi culpa o Hipercard pelo não repasse e o Hipercad por sua 

vez disse que o repasse havia sido feito. Nesse meio fica o consumidor totalmente 

prejudicado, sem poder usar sua linha móvel. 

Ao entrar em contato com as recorrentes, o consumidor deu a ambas a 

oportunidade de sanar o erro e restabelecer os serviços, mas, ao contrário disso, uma 

recorrente joga a culpa na outra e não resolvem o problema do consumidor. Tiveram 

uma segunda chance de reparar o erro na audiência de conciliação do Procon 

Cabedelo, porém, mais uma vez não resolveram e deixaram o consumidor com sua 

linha suspensa, mesmo estando com todas as faturas do cartão pagas. (Fls. 14 e 15). 
Vemos um total descaso com o consumidor, seria uma solução simples, restabelecer 

Os serviços de telefonia, mas apenas juntaram suas defesas escritas. Resta claro a má 
prestação de serviço das recorrentes, que respondem solidariamente pelo dano 

causado ao consumidor. 

Sobre responsabilidade solidária, levando em consideração a 
hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, ao apresentar alguma 
anomalia no produto ou serviço, deverá o consumidor, procurar a reparação satisfatória 
da mesma. E como elucida o Código de Proteção e Defesa ao Consumidor de forma 
explícita e mais ampla em seu artigo 7º, parágrafo único: "Tendo mais de um autor a 
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 
normas de consumo”. Dessa forma, quando houver mais de um colaborador ao dano, 
todos juntos responderão solidariamente pela reparação do mesmo. Sendo que, tal 
responsabilidade é de natureza objetiva, logo, não se faz necessária a presença do 
elemento culpa para que se configure o dever de indenizar. 

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 0 dano ao consumidor e o defeito do serviço 
prestado. 
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Não restou dúvidas que o serviço prestado pelos Recorrentes causou 

dano ao consumidor, infringindo assim o que preceitua o Art. 14 do CDC, senão 

vejamos: 

  

Art.14, O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.     
  

Assim julgou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJ/RS - 

Apelação Cível AC 70061797403: 

  

  

  

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA E INTERNET. BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR. 

FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AGRAVO RETIDO. Deixa de ser 

analisado o agravo retido interposto pela ré-apelante, pois não foi postulada, expressamente, a sua 

apreciação nas razões de apelação, na forma do art. 523, 8 1º, do CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA 

CITAÇÃO. É válida a citação recebida na filial da pessoa jurídica, ainda que por preposto despojado de 
poderes de representação, em observância à Teoria da Aparência. Preliminar rejeitada. REVELIA. 

inequívoca a revelia da requerida WMS Supermercados do Brasil Lide., eis que a contestação foi 
apresentada muito depois de decorrido prazo legal do art. 297 cic art. 191, do CPC. Entretanto, como à 
ré Oi S.A. contestou a ação, não há como se reputar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial, 

de acordo com o art. 320,1, do CPC. Além disso, a revelia não induz necessariamente à procedência 
da ação, pois não afasta a possibilidade de análise da prova produzida nos autos. MÉRITO. No caso 

concreto, os documentos demonstram a bioqueio dos serviços mesmo após o pagamento da conta 

telefônica pelo autor, cujo valor não foi devidamente repassado pela ré WMS Supermercados do Brasil 
Ltda. à ré Oi S.A, Assim, comprovada a falha operacional na prestação dos serviços, os fornecedores 

respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor... Inteligência do art. 14, do 

Córigo de Defesa do Consumidor . Reconhecida a conduta ilícita das requeridas e caracterizado o dano 

moral in re ipsa sofrido pele autor, cabível a indenização postulada. Manutenção do quantum 
indenizaiório fixado na sentença, tendo em vista o período em que restaram bloqueados os serviços, 
além da condição social do autor, o potencial econômico das rés e o caráter punitivo-pedagógico da 

reparação. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. ( Apelação Cível Nº 70061797403 , Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Reletor: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 10/12/2014). 

CABEDELO 
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Percebe-se que a conduta dos Recorrentes não corresponderam ao 

que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que nada fizeram 

quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim sendo, os Recorrentes nada trouxeram aos autos 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 

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

do fornecedor. Vejamos. 

  

  

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

a” ica do 

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

infração, a auferida e a 

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

1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.       

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 c 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. 
  

Os Recorrentes praticaram condutas que afrontam diretamente o 

Código de Defesa do Consumidor, havendo falha na prestação do serviço, bem como 

manteve uma posição inerte e morosa na busca por uma composição para efetiva 

solução da lide, restando comprovada a gravidade das infrações. 
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No tocante à proporcionalidade da multa aplicada aos Recorrentes, 

verifica-se proporcionalidade entre o dano causado e as multas aplicadas. 

Desta forma, mantemos a decisão proferida pelo Procon Municipal aos 

Recorrentes HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A e ao Recorrente Ol MÓVEL S/A. 

em todos os sets termos. 

Conclui-se: 

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

que a prática dos Recorrentes HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A e Ol MÓVEL S/A 

constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor e que não restou comprovado a 

desconstituição da ilicitude dos atos praticados, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO 

aos Recursos interpostos pelos Recorrentes, para manter em todos os seus termos 

a decisão de primeira instância. 

É o voto. 

Subscreve em, 

Cabedelo, 25 de novembro de 2021. 

J RELATOR 

    

PROCESSO Nº 0116-000.810-8/2016 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A 

RECORRENTE: OI MÓVEL S.A. 

RECORRIDO: ÉDSON VENÂNCIO DE MEDEIROS. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

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

que a prática dos Recorrentes HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A e OI MÓVEL S/A 

constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor e que não restou comprovado a 

desconstituição da ilicitude dos atos praticados, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO 

aos Recursos interpostos pelos Recorrentes, para manter em todos os seus termos 

a decisão de primeira instância. 

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 

veículo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

Cabedelo,25 de novembro de 2021. 
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PROCESSO Nº 025/2015 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A. 

RECORRIDO: SEVERINA BARBOSA DE FARIAS 

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE CAPITAL. 

CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. 

CONTINUIDADE DE COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. DANO AO CONSUMIDOR ART. 14 do CDC. DIREITO 

DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR VALOR IGUAL AO DOBRO. 

AFRONTA AO ART. 42 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 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 

2. É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

tado, BANCO |TAUCARD SA. como fornecedor, e, de outro, 

SEVERINA BARBOSA DE FARIAS como consumidora e, entre eles, 

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 principiviógica, 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, | dio Código de Defesa do Consumidor. 
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4. Desta maneira veri 

da apresentação dos documentos acostados aos autos que 

ões. Verific: ainda a hi ici haja 

-se a verossimilhança das alegações em face 

  

Jp as 

visto que a Recorrente possuí melhores condições de trazer aos 

autos os documentos necessários ao esclarecimento da lide, sendo 

aplicado a inversão do ônus da prova em face do Recorrente 

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

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

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

encerra flagrante dano à consumidora, sendo necessária a abertura 

da presente reclamação, bem como levar o caso ao poder judiciário, 

não havendo ainda assim qualquer conduta por parte da empresa 

que visasse à satisfação da líde, devendo ser responsabilizada, bem 

como compelida a reparar os danos causados. 

2 Verifica-se a proporcionalidade entre o dano causado e a 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, 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 BANCO ITAUCARD 

S/A. em face da decisão proferida pelo PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO que em 

decisão originária julgou procedente a reclamação apresentada por SEVERINA 

BARBOSA DE FARIAS. 

  

Tecidas essas considerações iniciais, cumpre trazer à baila os motivos 

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

A Reclamante, ora recorrida, informou que continuou a receber 

cobranças mesmo após ter efetuado o cancelamento de cartão de crédito administrado 

pela reclamada. Diante do exposto, requer o cancelamento definitivo de seu cartão de 

crédito, a desconstituição de todo e qualquer débito existente em seu nome, bem como 

que a empresa se abstenha de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes. 

Devidamente notificado, o Recorrente compareceu à audiência não 

havendo acordo entre as partes (Fis. 16). 

A reclamada apresentou defesa escrita pleiteando, preliminarmente, a 

substituição do polo passivo, para que nele conste a empresa BANCO ITAUCARD S/A, 

CNPJ Nº 17.192.451/0001-70, verdadeira legitimada passiva. Quanto ao mérito alega, 

em síntese, que houve o cancelamento do cartão de crédito em 14/10/2014, a pedido 

da consumidora, e que efetuou a baixa do saldo devedor, Cancelado o cartão e saldo 

devedor, requer o arquivamento da reclamação(Fis. 17 e 18). 

Em decisão administrativa, o Procon Municipal reconheceu que a 

conduta da Recorrente infringiu o que dispõe os arts. 14 e 20 e 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 1.755,00 (hum 

mil setecentos e cinquenta e cinco reais), ver folhas 24 a 27 dos presentes autos. 

Devidamente intimada da decisão, a empresa Recorrente interpôs o 
presente Recurso Administrativo reiterando os termos apresentados na defesa, 
requerendo ao final que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a 
decisão de original excluindo a multa aplicada, ou, em sendo considerada culpada, que 
o valor arbitrado na aplicação da multa seja revisto, observando os princípios da 

Razoabilidade e Proporcionalidade (Fis. 31 a 42). 

É o breve relato, passo a decidir. 

   



  

  

Semanário - Cabedelo, 24 a 28 de Janeiro de 2022 

  

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: 
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Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 

condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo 

para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para 

os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela 

Lei nº 8.656, de 21.5.1993) 

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. 

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)   
    

  

Art, 2º. 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, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços,   

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

  

    

É imperioso salientar, inicialmente, que o caso em cotejo 

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

ITAUCARD S/A. como fornecedor, e, de outro, SEVERINA BARBOSA DE FARIAS 

como consumidora 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. 

    
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 princípios: 

L- i da 1 do idor no 

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 

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

  

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VilI - 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, arguiu em matéria 

preliminar a ilegitimidade do PROCON para impor multa por questão contratual em 

dissídio individual, que a finalidade funcional do Órgão Consumerisia se traduz em 

mediar conflitos entre consumidores e fornecedores, não cabe, na qualidade de órgão 

mediador e defensor dos direitos do consumidor, a incumbência de processar e julgar, 

ainda que administrativamente, questões contratuais, quiçá então impor sanção 

pecuniária de forma arbitrária e desarrazoada, tendo em vista a parcialidade do 

órgão consumerista (grifo deles). 

Essa preliminar não deve prosperar visto que é pacífico em nosso 

ordenamento jurídico a competência do PROCON em aplicar multa caso haja 

descumprimento das Leis de Defesa do Consumidor. Como prescreve o Art. 57 da Lei 

Consumerista: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CORSAN. 

DESABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE GRAVATAI. a) Do processo administrativo. Não há qualquer 

ou mesmo ii no p que na 

aplicação da multa à autora. b) Da presunção de veracidade e legalidade dos atos 

administrativos. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito das decisões 

  administrativas, apenas em casos i íssii quando flag. e il ail 

do ato. D i . c) Do O art. 57 do CDC diz que a muita   

será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica 

do fornecedor. Precedentes. d) Regime de pagamento. Pretensão de submissão av regime de 

precatório para o pagamento da multa que não encontra amparo legal. RECURSO DESPROVIDO. ( 

Apelação Cível Nº 70079668091 , Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 03/04/2019).     

Ainda em matéria preliminar o Recorrente pede nulidade da decisão 

administrativa por violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, por 

fundamentação genérica da decisão de primeiro grau. Consultando os autos 

processuais (Fls. 24 a 26), vemos que a decisão administrativa foi devidamente 

fundamentada com os artigos que foram infringidos pela má prestação de serviço da 

Recorrente. 

No mérito, o Recorrente arguiu a perda do objeto da ação proposta e 

demanda resolvida, pois em audiência foram apresentados os esclarecimentos 
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pertinentes ao caso, além de atender à solicitação da consumidora. Ora, na própria 

audiência, verifica-se que não houve acordo (Fls. 16), embora o Recorrente tenha 

finalmente parado de cobrar a consumidora por um cartão que já havia sido 

cancelado, houve cobranças indevidas nos meses anteriores que deveriam ter 

sido ressarcidas em dobro. 

No caso em tela a consumidora solicitou o cancelamento do seu 

contrato de prestação de serviços do seu cartão de crédito, o que foi feito, acontece, 

que, mesmo não possuindo nenhum saldo devedor, para sua surpresa, chegaram 

faturas nos meses subsequentes, com vencimentos em 14/11/2014, no valor de R$ 

21,36 (vinte e um reais e trinta e seis centavos), em 14/12/2014, no valor de R$ 21,36 

(vinte e um reais e trinta e seis centavos) e em 14/01/2015, no valor de R$ 25,35 (vinte 

e cinco reais e trinta e cinco centavos), entrou em contato com o Recorrente a fim de 

resolver a situação e não obteve êxito. Tentou através do Órgão Consumerista e 

também não houve, por parte do recorrente, reparação aos danos causados à 

consumidora. 

Deve-se observar que a responsabilidade do fornecedor em relação 

aos danos causados à consumidora 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: 

  

Art14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da     

  

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
  

Nesse sentido juigou o Tribunal do Rio de Janeiro - TJ/RJ - Apelação 

APL 00578045020768190004 (TJ-RJ): 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. REITERADA COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Demanda 

indenizatória promovida pela recorrente em face do banco recorrido, sob o 

fundamento de que sofreu reiteradas cobranças indevidas por título de 

participação não contratado. Sentença de parcial procedência, condenado o réu à 

devolução de valores indevidamente cobrados. insurgência apenas da autora. 

Pretensão de reparação moral. Relação entre as partes que é de consumo, uma 

vez que os autores se enquadram no conceito de consumidor (artigo 2º do CDC). 

e o banco réu no de prestador de serviço artigo 3º do CDC), sendo objetiva a sua 

responsabilidade (artigo 14 do CDC). 3. Falha na prestação do serviço que restou 

incontroversa ante a ausência de recurso do banco réu. Dano moral 

evidentemente configurado, diante das reiteradas cobranças indevidas. 4. 

Arbitramento da verba indenizatória em R$5.000,00 consideradas as 

características do caso concreto, sobretudo em atenção à inegável 

reprovabilidade da conduta do prestador de serviço, sem deixar de observar, 

ainda, o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, de modo a 

dissuadir o fornecedor de manter comportamento abusivo no fornecimento de 

serviços e produtos. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para 

condenar o réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 TJ-RJ 

- APELACÃO APL 00118471420168790008 (TJ-RJ)     

Ademais, a consumidora reivindica que os valores pagos de forma 

indevida, sejam devolvidos em dobro, conforme estabelece o Parágrafo único do art. 

42 do Código de defesa do Consumidor in verbis: 
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Ar. 42... 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais...       

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJ/MG - 

Apelação Cível: AC 0102683 - 46.2012.8.13.0394, vejamos: 

  

EMENTA 

APELAÇÃO CÍVIL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CARTÃO DE 

CRÉDITO - ANUIDADE - COBRANÇA INDEVIDA. 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito de repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de atualização monetária e juros, salvo hipótese de 

engano justificável . Inteligência do Parágrafo Único, do Art. 42, do 

CDC.     

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 

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

do fornecedor. Vejamos. 

  

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

  infração, a auferida e a içã ômica 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 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: 
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Art. 28. Observado 0 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 proporcionalidade 

entre o dano causado e a multa aplicada. 

Desta forma, mantemos a multa aplicada pelo Procon Municipal à 

Recorrente em R$ 1.755,00 (hum mil setecentos e cinquenta e cinco reais), por 

entender 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 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, 10 de novembro de 2021. 
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PROCESSO Nº 025/2015 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RELATOR: Dr. MARCÍLIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA 

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A. 

RECORRIDO: SEVERINA BARBOSA DE FARIAS 

VISTOS, relatados e discutidos os 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 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. 

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 

veículo oficial do município. 

Faça-se tudo com os cumprimentos de estilo. 

Subscreve em, 

bedelo, 10 de novembro de 2021. 
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