
                                             

 
  

 

    DECISÃO ADMINISTRATIVA. 

 
 

RECLAMAÇÃO: F.A.Nº: 42.004.001.16-0002144 

                                        RECLAMANTE: DIEGO LIMBERG WELTER. 

RECLAMADAS: Nome Empresarial: SHALON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - CNPJ: 
02.963.583/0001-81. 

                                   Nome Empresarial: T & G GRAFICA E DITORA EIRELI - CNPJ: 
02.963.583/0001-81. 

 

PARECER JURÍDICO 

 
1- BREVE RELATO DOS FATOS 

Através do procedimento Administrativo em desfavor das empresas ora 
reclamadas, consoante reclamação do consumidor que alega: 

 

“ Que na data de 14/09/2015 realizou assinatura da Revista denominada 
Fisiologia do Exército + Kit Multimídia 10 anos, junto a fornecedora Atlântica 
Editora, pegando pela mesma o valor de R$: 440;00 (Quatrocentos e quarenta 
reais); Que conforme contrato pactuado entre as partes o consumidor teria 
direito a 12 edições da revista, as quais lhe seriam entregues ao longo dos 
próximos 02 (dois) anos; Que até a presente data de 14/09/2015 não recebeu 
nenhum exemplar da indigitada revista em que pese os inúmeros contatos feitos 
com a fornecedora, motivo pelo qual deseja a restituição da quantia paga”. 

“ Em sede de atendimento preliminar, contudo, a medida restou inexitosa”. 

Para comprovar o alegado e instruir a Reclamação o consumidor apresentou 
fotocópia dos seguintes documentos: 

I – Copia do contrato nº40104; fls 09. 

II – Cópia de documentos pessoais; fls 10. 

III – Cópia de cartão bancário; fls 11. 

 

Dando fiel prosseguimento ao feito, este órgão no dia 11 de agosto de 2016 ás 

15h32minh, fez contato através de e-mail, solicitando a empresa para apresentar 

esclarecimentos, sob pena de converter o presente procedimento em processo 

administrativo com aplicação das medidas cabíveis. 

Transcorrido “in albis”, a empresa reclamada foi notificada para convocação de 



                                             

 
  

audiência designada para o dia 25/10/2016 as 15h00min, conforme AR de recebimento 

juntado a fls 20, e o termo de audiência de fls 21, e mesmo intimada não compareceu ao 

ato, inviabilizando assim qualquer proposta de acordo. 

Na sequência, a empresa restou notificada para que apresentasse o seu 

faturamento no Estado de SC, relativo aos 12 (doze) meses anteriores, fls 22, conforme AR 

dando conta do recebimento juntado a fls 23. 

Houve a desídia da reclamada nesse ponto, por outro lado, houve 

protelamento da reclamada ao enviar e-mail a esse órgão no dia 11/07/2017, informando 

que em atenção à notificação anteriormente recebida, estaria apresentando a Resposta via 

correio na presente data. 

Desse modo, a empresa reclamada protocolou a Resposta anexada aos autos 

junto à fls 25/28 e seus documentos que instruem de fls 28/39. 

Ato contínuo, a empresa reclamada restou novamente notificada para que 

apresentasse o seu faturamento no Estado de SC, relativo aos 12 (doze) meses, fls40, e 

devidamente certificada a fls. 40/verso, conforme AR de recebimento acostado deixou 

novamente transcorrer in albis o prazo para seu fiel cumprimento. 

Não havendo demais informações, ascenderam os autos do processo para 

análise do mérito e possível descumprimento as Leis Consumeiristas, sendo o consumidor 

orientado a ingressar judicialmente, conforme acatou vide fls 42/44. 

É o breve relato.  

Dando prosseguimento a devida reclamação foi encaminhada a esta 

coordenadoria para análise e julgamento. 

 DO JULGAMENTO DE MÉRITO 

2. ARTIGOS INFRINGIDOS DA  LEI 8.078/90. 

 

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

abusivas: 

 

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a 

fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério 

Art. 6º.  São direitos básicos do consumidor; 

(...) 



                                             

 
  

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos; 

[..]. 
 

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. 

 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

        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, salvo hipótese de engano 
justificável. 

 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 

ou a eqüidade; 

[...] 

Art. 56 - As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de 

natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:  

I - multa; 

[...] 

Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela 

autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 

cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de 

procedimento administrativo. 

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



                                             

 
  

No caso analisado, denota-se o cometimento de prática abusiva e violação 

dos direitos do consumidor ante a desídia da Reclamada por em não ter entregado a 

mercadoria, pactuado no contrato de assinaturas de fls 09  que restou paga pelo consumidor 

via cártula de cheque no valor de R$: 440,00 (Quatrocentos e Quarenta reais) conforme se 

extrai também a fls. 09. 

Não é demais lembrar que o direito do consumidor foi albergado na 

vigente Carta Magna como princípio de ordem econômica, e alçada a categoria de direito 

fundamental, assegurando existência digna a todos. 

Ao explorar uma atividade econômica, o fornecedor de serviços e produtos 

assume o risco do empreendimento, respondendo, independentemente da caracterização 

de culpa, por danos causados ao consumidor. 

Sérgio Cavalieri, ao tratar da responsabilidade objetiva, ensina que: 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder por 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independente de 

culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços 

ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, 

estocar, distribuir e comercializar produtos e serviços que oferece no mercado, 

respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. (ob. cit. p. 459/460). 

No caso em exame resta devidamente comprovado o TOTAL DESCASO na 
prestação de serviços da SHALON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, e que prejudicou 
significativamente o consumidor, o que contrasta com os princípios alhures mencionados 
que norteiam o Código Consumerista, quais sejam os princípios da boa fé objetiva, da 
transparência e da informação clara e precisa. 

Por conseguinte, resta comprovado à falha na prestação de serviços da 
reclamada pela falta da entrega da assinatura da revista mensal + kit Multimídia, e pelo 
descumprimento de um direito essencial do consumidor, consoante anota o inciso VI, do 
artigo 6º, em liame com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 6º.  São direitos básicos do consumidor; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606184/artigo-14-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90


                                             

 
  

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 

Pondere-se, outrossim, a responsabilidade da pessoa jurídica demandada, 

tendo em vista que vendeu o produto e cobrou por ele - integralmente, aliás, como se 

depreende da cártula de cheque no valor de R$: 440,00 (Quatrocentos e Quarenta reais) 

conforme extrai-se também a  fls. 09,  sem, contudo, proceder à sua entrega nos termos 

pactuados, indo em total desacordo com a afronta a Lei Consumerista. 

No presente caso, restou comprovada a compra pela internet, e seu 
respectivo pagamento, a não entrega do produto no prazo estipulado gera o dever de 
ressarcimento pela fornecedora, pois incidente a responsabilidade objetiva. A culpa 
exclusiva de terceiro (terceiro interessado – ATLÂNTICA EDITORA LTDA), para romper o nexo 
causal, deve restar comprovada e não ser resultado de contratação pela fornecedora, 
situações inocorrentes na espécie, pelo que necessitou o consumidor a interpor a presente 
demanda em para solucionar o problema e reaver o valor pago pela mercadoria que nunca 
recebeu. 

Ressalto que ficou amplamente comprovado que este órgão tentou resolver 
a situação extrajudicialmente por diversas vezes, sem lograr êxito e a situação foi sempre 
prolongada por descumprimento dos preceitos pela demandada para sanar a controvérsia. 

Essa afirmação, demais disso, é bastante crível, tendo em vista que a regra, 
por ocasião da superveniência de algum problema no mercado de consumo, é mesmo a 
realização de contatos para a tentativa de solução amigável do problema e, sabe-se, nem 
mesmo é rara a desídia do fornecedor na resolução da situação narrada. 

Some-se a isso, ainda, que mesmo sem ter sido entregue a mercadoria, não 
fez o reembolso extrajudicialmente, considerando que já havia sido pago (fls. 09) a 
mercadoria. 

A despeito disso, vê-se que a situação narrada envolve a frustração da 
compra, as diversas tentativas frustradas de composição extrajudicial, bem como, ainda, a 
completa inércia da demandada em resolver a situação exposta. 

Em casos análogos, assim se pronunciou a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADA COM DANOS 
MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM CONDENANDO A RÉ À ENTREGA 
DE MERCADORIA COMPRADA PELA AUTORA NA INTERNET. RECURSO DA 
REQUERENTE RELATIVAMENTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 
DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. COMPRA EFETUADA 



                                             

 
  

NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA APELADA. BRINQUEDO ADQUIRIDO PELA 
APELANTE PARA PRESENTEAR SUA ENTEADA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE 
ANO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ENTREGA DO 
BEM MESMO APÓS DECISÃO JUDICIAL, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO POSSUI A 
MERCADORIA DISPONÍVEL EM ESTOQUE. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO CONFIGURADA, PORQUANTO A REQUERIDA COMERCIALIZOU 
O PRODUTO, RECEBEU A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, 
MAS NÃO ENTREGOU O BEM, TAMPOUCO DEVOLVEU A QUANTIA DESPENDIDA. 
DEMANDANTE QUE, EM RAZÃO DA CONDUTA DA 
REQUERIDA, NÃO PRESENTEOU A FILHA DE SEU COMPANHEIRO NO NATAL. 
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR 
PELOS DANOS MORAIS CONFIGURADO. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TENDO EM VISTA A 
EXTENSÃO DO DANO, A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A INTENSIDADE DO 
SOFRIMENTO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. 3. RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO A 
CONTAR DA CITAÇÃO INICIAL (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL) E CORREÇÃO 
MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 
DO STJ). 4. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DIANTE DA NOVA 
CONCLUSÃO DA DEMANDA. AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS 
PEDIDOS. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO 
VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 20, § 3º, E 21, AMBOS DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.(Apelação Cível nº. 2012.076416-3, de Araranguá, Rel. Des. Raulino 
Jacó Brüning, j. em 23.07.2013). 

Em nenhum momento a empresa reclamada buscou refutar os argumentos 

trazidos pelo consumidor, ora reclamante, ademais, a defesa apresentada pela reclamada 

não rebateram nenhum ponto em que se baseou o reclamante para postular seu direito. 

 

4. DO PODER DE POLÍCIA EXERCIDO PELO PROCON 

 

Em decorrência do Poder de Polícia, a Administração, mediante a prática de 

atos de fiscalização, verifica a ocorrência de infrações. 

 

No exercício da fiscalização, a Administração busca prevenir a ocorrência de 

um dano social, bem como reprimir a transgressão de uma norma de polícia, mediante a 

imposição de uma sanção. 

 



                                             

 
  

Dessa forma, a imposição de sanções por parte da Administração, busca 

desestimular a prática de condutas em desacordos com o Código de Defesa do Consumidor e 

a constranger ao cumprimento das obrigações.  

 

O PROCON exerce Poder de Polícia, consoante estabelece o art. 4º, inciso III, 

do Decreto nº 2.181/97: 

 

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do 

Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na 

forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos 

incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda: [...] 

 

III – fiscalizar relações de consumo.  

Assim busca prevenir e reprimir as infrações praticadas no âmbito das 

relações de consumo, o órgão estadual busca o pleno atendimento ao disposto no art. 5º, 

iniciso XXXII, da Constituição Federal, elevado à categoria de cláusula pétrea. 

Garante-se a livre iniciativa, mas cria-se toda uma estrutura para evitar que o 

livre exercício da atividade econômica seja lesivo aos consumidores. 

A atividade do Poder de Policia traduz-se na apuração da ocorrência de 

infrações e deveres de diversa ordem, impondo à Administração o poder-dever de promover 

a apuração do ilícito e a imposição de multa correspondente. 

O PROCON, em devido processo administrativo, apurou o cometimento, por 

parte da Reclamada, de infração à legislação de proteção e defesa do consumidor, aplicando 

a pena de multa, de acordo com os parâmetros da estrita legalidade. 

Tais atribuições do PROCON foram expressamente previstas pelos artigos 18, 

do Decreto nº 2.181/97 e pelos arts. 57,105 e 106, VIII, do CDC. Portanto, indiscutível, a 

competência do órgão de defesa do consumidor para impor multa ao verificar a ocorrência 

de prática abusiva. 

Dessa forma, o PROCON atuou dentro do limites conferidos pelos dispositivos 

apontados acima. Tal conduta não implicou em usurpação de competência do Judiciário, 

mormente em se considerando que os princípios do contraditório, ampla defesa e devido 

processo legal foram devidamente observados. 

Conforme Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA 
APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 



                                             

 
  

"1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui 
competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de 
reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 
 
"2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do 
Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de 
ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à 
transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a 
reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de 
consumidores. 
"3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-
lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a 
impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a 
legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 
"4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação 
Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas 
hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a 
repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior 
ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do 
próprio Poder de Polícia do Estado. 
"5. Recurso Especial provido." (STJ, Recurso Especial n. 1.523.117/SC, rel. 
Ministro Herman Benjamin, j. 21.05.2015). 

 

5. DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA: 

A sanção administrativa tem o caráter de disciplinar e coibir possíveis 

violações ao Código tem realmente o caráter pedagógico, pois como é impossível de 

mensurar o número de consumidores atingidos por esta pratica da empresa, utiliza-se o 

Poder Sancionador dos Órgãos de Proteção ao consumidor. 

De maneira abrangente, podemos definir que a Teoria do Valor do 

Desestímulo é um instituto, onde devido ao cometimento de uma conduta lesiva, seja ela no 

âmbito do direito moral ou material, o lesante venha a ser ademais de responsável pelo 

ressarcimento ou compensação de sua conduta, terá de pagar ainda uma soma a ser 

arbitrada pelo magistrado a título de punição, para que esta sua conduta não venha a ser 

tornar repetitiva, servindo assim de exemplo a toda sociedade, para que a mesma também 

não venha a dar ensejo a mesma ou similar conduta. 

A teoria do valor do desestímulo, em seu bojo não tem toda a dimensão e 

sentido que tem se buscado a imputá-la. Não devendo ser combatida se corretamente 

empregada, com a junção de uma soma de critérios que o caso concreto venha a requerer. 



                                             

 
  

TJRJ - APELACAO: APL 2776531420088190001 RJ 0277653-14.2008.8.19.0001 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO – SANÇÃO 

ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/RJ – LEGITIMIDADE – MULTA FIXADA 

DE CONFORMIDDE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – LEGALIDADE.O PROCON, 

como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem 

competência para instaurar procedimento administrativo e aplicar penalidades 

decorrentes do descumprimento da legislação consumerista, conforme previsto 

nos artigos 55 e 56 da Lei 8.078/90. 

Dentre as sanções administrativas cabíveis está a multa, com previsão no art. 

56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação compete à autoridade 

administrativa, decorrente do seu poder de polícia. 

A imposição da sanção deve ser norteada pela proporcionalidade e pela 

razoabilidade, esta é a dicção do art. 57 da Lei n. 8.078/90 (CDC): 

“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.”  

Vale destacar a seguinte ponderação tecida pelo eminente Desembargador Luiz Cézar 

Medeiros: 

O valor da multa administrativa imposta ao fornecedor por infração às 

normas de defesa do consumidor devem observar os critérios de 

quantificação de que trata o art. 57 do Código Consumerista, quais sejam, a 

gravidade da infração, a vantagem auferida com o ilícito e a condição 

econômica do fornecedor. Além disso, a multa aplicada, a par de punir o 

abuso, deve servir de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à 

repetição da prática tida por ilegal. (Apelação Cível em Mandado de 

Segurança n. 2004.023323-0, de Chapecó, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 

21.12.2004). 

Em que pese os esforços da reclamada para eximir-se das sanções legais, suas 

razões acostadas não foram suficientes para ilidir as infrações praticadas, uma vez que as 

infrações restaram provadas. 



                                             

 
  

Assim, devem os Autos do processo administrativos ser homologados, com a 

imposição de sanção administrativa, na modalidade de multa, nos termos do art. 18, inciso I, 

do Decreto 2.181/97 e do art. 56, inciso I, da Lei 8.078/90. 

6. CONCLUSÃO 

Neste sentido, esta Assessoria Jurídica SUGERE que a reclamação apresentada 

pela consumidora seja julgada procedente em desfavor da reclamada e, por conseguinte, a 

imposição de multa por descumprimento as leis consumeiristas é medida para sua 

mantença integralmente. 

Com relação a empresa T & G GRAFICA E EDITORA EIRELI, recomenda-se o 

arquivamento. 

 

É o parecer. 

À consideração superior. 

 

Barra Velha, SC 29 de Agosto de 2018. 

 

Joscinei Pedroni 

Assessor Jurídico do PROCON Municipal de Barra Velha 

Matrícula nº 312959. 

 

 

 

 

 



                                             

 
  

DECISÃO FINAL 

Visto e examinado estes autos de procedimento administrativo, que estão 

revestidos das formalidades estabelecidas na legislação, acato o parecer da assessoria 

jurídica e verifico que existem provas suficientes da inobservância aos preceitos do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor, mostrando-se necessária a intervenção deste Órgão, 

tendo em vista a clara ocorrência de descumprimento da Lei 8.078/1990 e Decreto Federal 

2.181/1997. 

Portanto, a Reclamação apresentada pelo consumidor é considerada como 

FUNDAMENTADA, por se tratar de notícia de lesão aos direitos previstos nos artigos 18 e 20 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que goza de elementos de verossimilhança 

suficientes para configurar a necessidade de registro e informação aos consumidores, nos 

termos do art. 58, II do Decreto nº 2.181/97.  

Portanto, a sanção administrativa tem o caráter disciplinar, pedagógico com vistas a 

coibir possíveis violações ao Código Consumerista, pois como é impossível de mensurar o 

número de consumidores atingidos por esta prática da empresa, utiliza-se o Poder 

Sancionador dos Órgãos de Proteção ao consumidor. 

De maneira abrangente, podemos definir que a Teoria do Valor do Desestímulo é um 

instituto, onde devido ao cometimento de uma conduta lesiva, seja ela no âmbito do direito 

moral ou material, o lesante venha a ser ademais de responsável pelo ressarcimento ou 

compensação de sua conduta, terá de pagar ainda uma soma a ser arbitrada pelo 

magistrado a título de punição, para que esta sua conduta não venha a ser tornar repetitiva, 

servindo assim de exemplo a toda sociedade, para que a mesma também não venha a dar 

ensejo a mesma ou similar conduta. 

A teoria do valor do desestímulo, em seu bojo não tem toda a dimensão e sentido 

que tem se buscado a imputá-la. Não devendo ser combatida se corretamente empregada, 

com a junção de uma soma de critérios que o caso concreto venha a requerer. 

TJRJ - APELACAO: APL 2776531420088190001 RJ 0277653-14.2008.8.19.0001 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO – SANÇÃO 

ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/RJ – LEGITIMIDADE – MULTA FIXADA 

DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL –LEGALIDADE. O PROCON, 

como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem 

competência para instaurar procedimento administrativo e aplicar penalidades 

decorrentes do descumprimento da legislação consumeirista, conforme previsto 

nos artigos 55 e 56 da Lei 8.078/90. 



                                             

 
  

Dentre as sanções administrativas cabíveis está a multa, com previsão no art. 

56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação compete à autoridade 

administrativa, decorrente do seu poder de polícia. 

A imposição da sanção deve ser norteada pela proporcionalidade e pela 

razoabilidade, esta é a dicção do art. 57 da Lei n. 8.078/90 (CDC) que preconiza: 

“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.” . 

Ademais, sem adentrar na seara de competência esta do Poder Judiciário, vê-

se no presente caso o total DESCASO com o consumidor e as Leis Consumerista bem como, a 

falta de informação converge para as infrações em desacordo com as previsões 

consumeristas previstas nos artigos 6º, incisos VI, 14º, 42º, parágrafo primeiro, e 56, inciso I, 

todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 

Em casos análogos, assim se pronunciou a jurisprudência: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. 

COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. I - DANO 

MATERIAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA 

DA EMPRESA TRANSPORTADORA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. II - DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA NOVA. VENDA DO 

REFRIGERADOR ANTIGO. PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE QUE NUNCA FOI 

ENTREGUE. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NO PROCON. 

PROMESSAS DE SOLUÇÃO NÃO CUMPRIDAS. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O 

MERO INADIMPLEMENTO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. III - QUANTUM. VALOR. 

DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 



                                             

 
  

I - Comprovada a compra pela internet, e seu respectivo pagamento, a não 

entrega do produto no prazo estipulado gera o dever de ressarcimento pela 

fornecedora, pois incidente a responsabilidade objetiva. A culpa exclusiva de 

terceiro (na hipótese, da transportadora), para romper o nexo causal, deve restar 

comprovada e não ser resultado de contratação pela fornecedora, situações 

inocorrentes na espécie. 

II - 'Evidenciada a falha do serviço prestado pela demandada, a qual, em que 

pese o pagamento efetuado pelo autor, não procedeu à entrega do produto 

adquirido, via internet, no prazo convencionado, violando a confiança 

depositada pelo consumidor, resta evidente o dever de indenizar' (TJRS, EI 

70034639351, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, relator PAULO ROBERTO LESSA 

FRANZ, j. em 16.07.2010). Adicione-se que o produto adquirido tratava-se de 

uma geladeira, gênero de primeira necessidade, ficando o consumidor 

desassistido, porquanto vendeu o similar antiga na expectativa do recebimento 

do novo. Frustadas, ademais, as tentativas de solução administrativa, inclusive 

via Procon, e vãs as promessas de solução. 

III - O 'quantum' da compensação por dano moral há de ser fixado com 

moderação, em respeito aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

levando em conta não só o grau da culpa e as condições econômico-financeiras 

do ofensor, e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar 

uma reprimenda ao lesante, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no 

futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. Assim, 

fixando o magistrado a quo valor que desborda dessas premissas, deve ele ser 

diminuído. (Apelação Cível nº. 2012.050363-7, de Ituporanga, Rel. Des. Henry 

Petry Júnior, j. em 30.08.2012). 

Vale destacar a seguinte ponderação tecida pelo eminente Desembargador 

Luiz Cézar Medeiros: 

O valor da multa administrativa imposta ao fornecedor por infração às normas 

de defesa do consumidor devem observar os critérios de quantificação de que 

trata o art. 57 do Código Consumerista, quais sejam, a gravidade da infração, a 



                                             

 
  

vantagem auferida com o ilícito e a condição econômica do fornecedor. Além 

disso, a multa aplicada, a par de punir o abuso, deve servir de desestímulo, pelo 

menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal. (Apelação 

Cível em Mandado de Segurança n. 2004.023323-0, de Chapecó, Rel. Des. Luiz 

Cézar Medeiros, j. 21.12.2004) 

Assim, os fatos narrados, por si só, permitem a aplicação das sanções 

administrativas previstas no artigo 56 do CDC,  

Em face das razões e fatos constantes da Abertura de Reclamação, e com base 

na manifestação técnica acima, tem-se por configurada, no Procedimento Administrativo em 

epígrafe, por conseguinte, julgo procedente o Processo Administrativo FA nº 42.004.001.16-

0002144. 

Destarte, passo a conclusão desta decisão. 

CONCLUSÃO FINAL: 

Ante todo o exposto, nos termos do art. 44 da Lei Federal n.º 8.078/90 e art. 59 

do Decreto Federal n.º 2.181/97, determino que o nome da fornecedora SHALON 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES seja inscrito no cadastro no Cadastro Municipal de 

Reclamações Fundamentadas. Determino, ainda, que as informações relativas a este 

Procedimento Administrativo seja disponibilizada ao SINDEC, para formulação dos 

respectivos Cadastros Estadual e Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal n.º 

2.181/97. 

a) Além disso, julgo a Reclamada como incursa na prática das infrações 

administrativas prevista no artigo 39 XII do Código de Defesa do Consumidor; 

 

Levando em consideração a natureza leve das infrações, aplico à Reclamada 

a sanção de multa  pecuniária prevista no art. 56, inciso I, do CDC. 

 

Atento ao art. 56 do CDC e ao art. 24 e seguintes do Decreto n.º 2.181/97, passo 

à graduação da pena administrativa: 

 

b) A conduta da Reclamada violou norma preconizada artigos 39 XII do Código 

de Defesa do Consumidor; 

 

b) A extensão do dano patrimonial causado ao consumidor foi considerado alto, 

vez que pagou por um produto sem a conscientização correta de seu real valor, e 

nem sequer o recebeu. 

 



                                             

 
  

c) Paralelamente, a vantagem auferida com a infração pela Reclamada foi no 

valor de R$: R$: 440;00 (Quatrocentos e quarenta reais), ou seja, no tocante ao 

valor cobrado do consumidor, sem a efetivação da entrega do produto; 

 

d) A condição econômica da Reclamada não pode ser contabilizada, já que não 

apresentou seu faturamento bruto; 

 

e) Retratadas a gravidade da infração, a extensão do dano patrimonial causado 

ao consumidor, e vantagem auferida indevidamente, fixo-lhe a pena base no 

valor correspondente a R$: 2.000; 00 (Dois mil reais) Ufir (Unidade Fiscal de 

Referência), com fulcro no disposto no art. 57, parágrafo único, do CDC; 

  

f) Considerando que a Reclamada é infratora primária (art. 25, inciso II, do 

Decreto Federal n.º 2.181/97), atenuo a sanção em 1/3; 

 

g) Considerando que as práticas infrativas preconizadas nos artigos. 26, inciso 

II do Decreto Federal n.º 2.181/97), agravo a sanção em 1/9;  

 

Desse modo, sopesadas as atenuantes e agravantes ao caso fixo 

a sanção definitivamente no valor correspondente a R$: 1.481; 47; 00 (Mil quatrocentos e 

oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) Ufir que, atualizada pelo IPCA-e (índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme despacho n. 571, contido do 

Processo n. 08012.000250/2011-83, do Ministro da Justiça em 8 de julho de 2011 que 

adotou - para os fins e efeitos do art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 

1993 -  o Parecer n.º 56/2011/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ, corresponde ao valor de R$ 4.874;06 

(Quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos). 

 

Notifique-se a Reclamada na forma do artigo  46, §2º, do Dec. 2.181/97 para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o recolhimento da multa, ou apresente recurso, 

que deverá ser revertida para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor (FMDC) - previsto no capítulo IV da Lei Municipal Ordinária n.º 1.109, de 5 de 

outubro de 2011 - nos termos do artigo 57, parágrafo único, do CDC, artigo 29, caput, do 

Decreto Federal n.º 2.181/97 e artigo 15, inciso II, da Lei Municipal Ordinária n.º 1.109/2011. 

Não sendo recolhido o valor da multa em 30 (trinta) dias, será o débito inscrito em dívida 

ativa, para subsequente cobrança executiva (art. 55, do Decreto Federal n.º 2.181/97). 

 

Por fim, salienta-se que a aplicação de multa por infração ao Código de Defesa 

do Consumidor serve para compensar as conseqüências danosas do ato ilícito e também 

para desestimular a repetição de tal comportamento por parte de todos os fornecedores 

(ESPÍNDOLA, Alberí, Capacitação em Direito do Consumidor, SENASP/MJ, 2009). 



                                             

 
  

Notifique-se, ainda, para eventual interesse recursal (art. 49 do Decreto 

Federal n.º 2.181/97). O recurso deverá ser interposto ao Chefe do Poder Executivo (art. 3º, 

parágrafo único, da Lei Municipal nº. 1.109/2011), no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

data da intimação da decisão, sob pena de intempestividade (art. 51 do Decreto Federal n.º 

2.181/97). 

Salienta-se que caso a Reclamada apresente a peça via postal, deverá 

comprovar a data da postagem do referido Recurso junto com a defesa escrita, para fins de 

certificação da tempestividade do documento.  

 Por fim, na ausência do recurso ou após o seu improvimento, este órgão 

empreenderá esforços no sentido de recolher o valor devido para o FMDC, inclusive, em 

caso de não pagamento, com a inscrição em Dívida Ativa nos moldes do art. 55 do Decreto 

Federal n.º 2.181/97. 

Com relação à empresa T & G GRAFICA E EDITORA EIRELI, determino o 

arquivamento definitivo. 

Registre-se. Intime-se a Reclamada, juntando-se cópia dessa decisão.  

Nos termos do art. 57 do Decreto Federal n.º 2.181/97, Publique-se. 

                        

                    Barra Velha, SC 29 de Agosto de 2018. 

  

AMANDA ELISÂNGELA PROVESI DE AGUIAR. 

                                Coordenadora Executiva do PROCON de Barra Velha/SC. 

         

 

 

 

 

 


	À consideração superior.

