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PORTARIA Nº. 16/2020 

 

Dispõe sobre licença sem vencimentos 

de servidor efetivo e adota outras 

providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das suas atribuições legais previstas na lei Orgânica do 

Município, com fulcro na Lei Municipal nº 875/97 e 

Processo Administrativo nº 092/2019-DGTS; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Conceder Licença Sem Vencimentos a senhora 

Andréa Roberta Laurentino de Souza, ocupante do 

Cargo de Técnico em Enfermagem, Matrícula Funcional 

n° 20130510, com Lotação Fixada na Secretaria de Saúde 

do Município de Santa Rita, pelo período de 02(dois) anos, 

a partir de 01 de dezembro de 2019 até 01 de dezembro de 

2021; 

 

Art. 2ºEsta portaria tem seus efeitos retroativos a data de 

um de dezembro de dois mil e dezenove. 

 

Santa Rita-PB, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Emerson Fernandes A.Panta 

Prefeito 

 

 

PORTARIA Nº. 17/2020 

 

Dispõe sobre nomeação para cargo de 

provimento em comissão e adota outras 

providências.  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do 

Município e com base na Lei Complementar Municipal nº 

13/2018; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Nomear o Senhor, Ayrton Omena Alves, para 

exercer o cargo de Coordenador de Fiscalização, 

símbolo CCM-III, de provimento em comissão, com 

lotação fixada na Secretaria de Municipal de Meio 

Ambiente do Município de Santa Rita – PB. 

 

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

publicação. 

 

Santa Rita – PB, 05 de fevereiro de 2020 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito 

 

 

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Aviso de Licitação 

Pregão Presencial nº 002/2020 

Processo n° 020/2020 

 

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados 

que às 09:30 do dia 18 de fevereiro de 2020, realizará o 

Pregão Presencial 002/2020, para REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEL, 

DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. O Edital poderá 

ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio 

Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 

08:00 às 13:00 horas ou através do link 

http://licitacoes.santarita.pb.gov.br. 

 

Santa Rita, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR 

 

 

Aviso de Licitação 

Pregão Presencial nº 003/2020 

Processo n° 021/2020 

 

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público aos interessados 

que às 09:30 do dia 19 de fevereiro de 2020, realizará o 

Pregão Presencial n° 003/2020, visando o REGISTRO 

DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PERECÍVEL (CARNE, 

FRANGO, OVO E PEIXE), DESTINADOS A 

MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, PB. O Edital poderá ser retirado na sede 

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 

40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 

horas ou através do link http://licitacoes.santarita. 

pb.gov.br. 

 

Santa Rita, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO 

NA RUA PROFESSORA DAURA SANTIAGO, S/N - 

ODILÂNDIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 

DO CRAS PAIF ODILÂNDIA. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2020. 

http://licitacoes.santarita/
http://licitacoes.santarita/


DOE Nº 1189 ANO 08 Quarta-feira, 05  de fevereiro de 2020. PÁGINA 5 
 

 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa 

Rita: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.111 - 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO 

ATIVIDADE: 08 244 1703 2075 - MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 

- PAIF ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física FONTES DE 

RECURSOS: 001 - Recursos Próprios 311 - FUNDO 

FMAS. VIGÊNCIA: até 29/01/2021. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Rita 

e: CT Nº 00016/2020 - 30.01.20 - JOÃO BATISTA 

PAULO DA SILVA - R$ 12.000,00. CONCEIÇÃO 

AMÁLIA DA SILVA PEREIRA. Secretária Municipal 

de Assistência Social 

 

 

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 

PROCON-SR 

 

Processo Nº 25.002.005.19-0004909 

RELATOR: ARKYMEDES SILVA DE OLIVEIRA.  

RECORRENTE: PHILCO ELETRÔNICOS S.A.  

ADVOGADA: CLAUDIA ANTUNES LOPES 

TRANCOZO (OAB/PR: 21.386).  

RECORRIDO: MARCIO DA SILVA MACENA. 

 

EMENTA: VÍCIO DO PRODUTO. PRÁTICA 

INFRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA. 

PROCEDENTE. SUSBSISTÊNCIA DA 

RECLAMAÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por 

PHILCO ELETRÔNICOS S.A em face de decisão 

proferida pelo PROCON –SR que julgou procedente a 

reclamação consumerista em epígrafe proposta por 

MARCIO DA SILVA MACENA diante da violação dos 

artigos 4º, I; artigo 6º, II; artigo 18, parágrafo 1º da Lei 

8.078/90, combinados com o artigo 13, IV do Decreto 

Federal nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com 

o artigo 18, I do Decreto Federal 2.181/97, através da qual 

foi imputada multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte 

conduta: “Nos autos o consumidor alega que no dia 

10/04/2019, adquiriu uma TV LED 32 Smart, da marca 

PHILCO, nas Lojas Magazine Luiza, no valor total de R$ 

1.064,70. Ocorre que no dia 12/04/2019, a TV apresentou 

defeito, onde o consumidor entrou em contato com o 

fabricante, onde seria enviado um email com a atualização 

de software, onde foi feito toda a atualização e nada foi 

resolvido. No dia 22/04/2019, o consumidor levou o 

produto para a autorizada e também não houve resolução 

da demanda.” 

 

Em grau de recurso administrativo, a reclamada PHILCO 

ELETRÔNICOS S.A, alega que ofereceu proposta de 

reparo, porém o consumidor não aceitou, requerendo, 

desta forma, a modificação do julgado a quo. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efeito suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o 

artigo 49º, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida 

como fundamento irrenunciável da República Federativa 

do Brasil pessoa humana, nos termos do artigo 1 , II, da 

CF/88, ecoa a sua valorização como um dos objetivos da 

política nacional das relações de consumo, pelo que se 

conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão 

que imputou multa à recorrente, tendo em vista que o 

fabricante não deu o direito de escolha ao consumidor, 

conforme o artigo 18º, parágrafo 1º, onde diz que o 

consumidor pode exigir a sua escolha um dos itens 

elencados neste parágrafo. 

 

Pois bem, cotejando os autos, se pode observar que as 

alegações das recorrentes não merecem prosperar, uma 

vez que restou provado nos autos que o recorrido deu 

entrada com seu produto na assistência técnica e até então 

nada foi resolvido, estando o produto dentro do prazo legal 

de garantia. 

 

Ora, tendo passado o prazo para realização do reparo, e 

não tido nenhuma proposta de ressarcimento ou troca, por 

parte do fabricante, fica explícito que o consumidor teve 

seus direitos infringidos frente ao que rege o código de 

defesa do consumidor. 

 

Portanto, não havendo o ressarcimento integral do produto 

e não havendo nenhuma proposta de troca em tempo hábil, 

não merecer ser reformada a decisão a quo, pelos motivos 

acima explanados. 

  

Imperioso ressaltar que, no decorrer da instrução 

probatória, restou comprovada a má prestação do serviço, 

tendo sido demonstrado, consequentemente, que o 

atendimento prestado pela recorrente pode ser definido 

como viciado e também inadequado ao cliente, o que torna 

mais evidente o desrespeito com o consumidor. 

 

Vejamos o artigo 4º e 6º do CDC acerca do tema em 

questão: 

 

“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 

 I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo.” 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

II - a educação e divulgação sobre o consumo 

adequado dos produtos e serviços, asseguradas 

a liberdade de escolha e a igualdade nas 
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contratações;” 

 

Ora, existe uma total discordância entre o ato praticado 

pela recorrente e os dispositivos contidos na legislação 

consumerista. Falando ainda sobre vício do produto, 

temos o disposto no artigo 18, parágrafo segundo do CDC 

que diz: 

 

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se 

destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 

exigir a substituição das partes viciadas.    

 § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 

trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e 

à sua escolha: 

        I - a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso; 

        II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; 

        III - o abatimento proporcional do preço. 

 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, as recorrentes 

serão penalizada com base nos artigos 4º, I; artigo 6º, II; 

artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.078/90, combinados com 

o artigo 13, IV do Decreto Federal nº. 2.181/97, artigo 56, 

I do CDC, combinado com o artigo 18, I do Decreto 

Federal 2.181/97. 

 

Desta feita, as alegações das recorrentes não têm o condão 

de retirar a eficácia a validade e legalidade do processo 

administrativo que culminou com a imposição da pena de 

multa, eis que observados e obedecidos os critérios 

norteadores do consagrado direito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

 

No que se refere ao quantum arbitrado, a título de multa, 

temos que algumas espécies de sanções administrativas 

podem indicar um caráter puramente repressivo, o que não 

acontece com a aplicação das multas pelo PROCON- SR, 

pois estas possuem um caráter educativo, que objetivam 

reduzir a incidência de infrações aos direitos 

consumeristas e no caso em tela se encontra em 

consonância com o princípio da proporcionalidade. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a 

decisão do órgão a quo, com base nos artigos 4º, I; artigo 

6º, II; artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.078/90, combinados 

com o artigo 13, IV do Decreto Federal nº. 2.181/97, artigo 

56, I do CDC, combinado com o artigo 18, I do Decreto 

Federal 2.181/97. 

 

Notifiquem-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Santa Rita, 29 de Janeiro de 2020. 

 

Arkymedes Silva de Oliveira 

Relator 

 

João José de Almeida Cruz 

Membro da Câmara Recursal 

 

Guilherme Rodrigues Ferreira 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

Processo Nº 25.002.005.19-0008674  

RELATOR: GUILHERME RODRIGUES 

FERREIRA.  

RECORRENTE: COMPANHIA DE ÁGUAS E 

ESGOTO DA PARAÍBA – CAGEPA.  

ADVOGADO: BALDUINO LELIS DE FARIAS 

FILHO (OAB/PB: 4242).  

RECORRIDO(A) IVANIA RODRIGUES DE 

CASTRO. 

 

EMENTA: SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. PROCEDIMENTO DESLEAL. 

CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. PRÁTICA 

ABUSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

PROCEDENTE. SUSBSISTÊNCIA DA 

RECLAMMÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo  interposto por 

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DA 

PARAÍBA – CAGEPA em face de decisão proferida 

pelo PROCON –SR que julgou procedente a reclamação 

consumerista em epígrafe proposta por IVANIA 

RODRIGUES DE CASTRO diante da violação dos 

artigos 4º, I; artigo 6º, VI; artigo 39°, V  da Lei nº. 

8.078/90, combinados com o artigo 13, VI do Decreto 

Federal nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com 

o artigo 18, I do Decreto Federal 2.181/97, através da qual 

foi imputada multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte 

conduta: “Ora, nos autos o consumidor contesta o valor 

de suas faturas, onde as mesmas estariam com cobranças 

indevidas que chegam a R$ 2.500,00. No entanto, 

procurou a empresa para solucionar o problema e foi 

solicitada uma aferição no hidrômetro, porém, a empresa 

não o fez, alegando que o mesmo estava com o lacre do 

parafuso de regulagem quebrado, por fim, alegou que 

recebeu mais uma fatura com vencimento em 29/08/2019 

no valor de R$ 8.819,49.” 

 

Em grau de recurso administrativo, a reclamada, alega que 

a multa tratada não deveria lhe ser aplicada, pois o 

problema narrado pelo consumidor não prospera, tendo 

em vista que, foi impossibilitada uma aferição no 

hidrômetro, tendo sido constatado que o mesmo estava 

violado. Alegou ainda que existia em nome do 

consumidor inúmeras faturas em aberto, bem como 

parcelamentos não quitados e que os consumos levam a 
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considerar uma possibilidade de água religada 

clandestinamente uma vez que teve seu fornecimento 

suspenso por falta de pagamento. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efetivo suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o 

artigo 49, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida 

como fundamento irrenunciável da República Federativa 

do Brasil pessoa humana, nos termos do artigo 1 , II, da 

CF/88, ecoa a sua valorização como um dos objetivos da 

política nacional das relações de consumo, pelo que se 

conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão 

que imputou multa à recorrente, tendo em vista que não 

restou comprovado pela mesma que a cobrança foi devida. 

 

Pois bem, cotejando os autos, se pode observar que a 

cobrança indevida é latente uma vez que há uma grande 

disparidade entre os pagos normalmente pelo consumidor 

e as constantes em suas cobranças reclamadas.   

 

Imperioso ressaltar que, no decorrer da instrução 

probatória, restou comprovada a cobrança excessiva, 

demonstrando, consequentemente, a discordância entre o 

ato praticado pela empresa, no desempenho de suas 

atividades, e os dispositivos aludidos na legislação 

consumerista. 

 

Vejamos o artigo 4º e 6º do CDC acerca do tema em 

questão: 

 

“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 

 I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo.” 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos;” 

 

Ora, Existe uma total discordância entre o ato praticado 

pela recorrente e os dispositivos contidos na legislação 

consumerista.  

 

Há ainda que se falar que, em sede de defesa, a recorrente 

não apresentou proposta de acordo em audiência realizada 

no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor da 

Cidade de Santa Rita, bem como não apresentou defesa 

escrita ou documentos que corroborassem com suas 

alegações em momento oportuno para resolução da 

demanda. Total descaso. 

 

Por fim, concluímos que o a recorrente cometeu prática 

infrativa de acordo com o CDC art. 39, inciso V, onde 

notabilizar-se obtenção de vantagem manifestamente 

excessiva.   

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, a recorrente 

será penalizada com base nos artigos 4º, I; artigo 6º, VI; 

artigo 39°, V  da Lei nº. 8.078/90, combinados com o 

artigo 13, VI do Decreto Federal nº. 2.181/97, artigo 56, I 

do CDC, combinado com o artigo 18, I do Decreto Federal 

2.181/97. 

 

Desta feita, as alegações da recorrente não têm o condão 

de retirar a eficácia a validade e legalidade do processo 

administrativo que culminou com a imposição da pena de 

multa, eis que observados e obedecidos os critérios 

norteadores do consagrado direito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

 

No que se refere ao quantum arbitrado, a título de multa, 

temos que algumas espécies de sanções administrativas 

podem indicar um caráter puramente repressivo, o que não 

acontece com a aplicação das multas pelo PROCON- SR, 

pois estas possuem um caráter educativo, que objetivam 

reduzir a incidência de infrações aos direitos 

consumeristas e no caso em tela se encontra em 

consonância com o princípio da proporcionalidade. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo expsoto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a 

decisão do órgão a quo, com base nos artigos nos artigos 

4º, I; artigo 6º, VI; artigo 39°, V  da Lei nº. 8.078/90, 

combinados com o artigo 13, VI do Decreto Federal nº. 

2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com o artigo 

18, I do Decreto Federal 2.181/97. 

 

Notifiquem-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Guilherme Rodrigues Ferreira 

Relator 

 

Arkymedes Silva de Oliveira 

Membro da Câmara Recursal 

 

João José de Almeida Cruz 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

Processo Nº 25.002.005.18-0008358  

RELATOR: JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ.  

RECORRENTE: ENERGISA DA PARAÍBA – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.  

ADVOGADO: RENAN LOPES BARÃO (OAB/PB 

22.068).  

RECORRIDO: IZAIAS CRISPRIM DE FREITAS. 

 

EMENTA: SERVIÇO ESSENCIAL. DANO 

LEÉTRICO. PROCEDIMENTO DESLEAL. 

CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. PRÁTICA 
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ABUSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

PROCEDENTE. SUSBSISTÊNCIA DA 

RECLAMAÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo  interposto por 

ENERGISA DA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A em face de decisão proferida pelo 

PROCON –SR que julgou procedente a reclamação 

consumerista em epígrafe proposta por IZAIAS 

CRISPRIM DE FREITAS diante da violação dos 

artigos 4º, I; artigo 6º, inciso I e III; 6º  inciso I; artigo 14º, 

inciso I e II; 21º, 22º e 39, inciso II da Lei nº. 8.078/90, 

combinados com o artigo 13, VI do Decreto Federal nº. 

2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com o artigo 

18, I do Decreto Federal 2.181/97, através da qual foi 

imputada multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte 

conduta: “Não se está, sobremaneira, atestando se houve 

ou não o dano elétrico no caso concreto, até porque resta 

mais do que comprovado, mas sim a imposição, ao 

consumidor, de ônus demasiadamente técnico de 

responsabilidade da reclamada, pois ficou claro que o 

ocorrido foi um problema na rede elétrica, onde o produto 

foi danificado impossibilitado de ser usado.” 

 

Em grau de recurso administrativo, a reclamada, alega que 

a parte recorrida não apresentou a documentação exigida 

que viesse a atestar o vício no aparelho questionado em 

razão de oscilação elétrica, impedindo o prosseguimento 

da análise do seu pedido de ressarcimento, alegando ainda 

que tais documentos são fundamentais para se comprovar 

a existência do nexo de causalidade, bem como em 

fornecer subsídios para definição do valor a ser ressarcido. 

 

É o relatório. Passo a decidir. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

Recebo o recurso no efetivo suspensivo, do Decreto de nº. 

2.181/97, independente de preparo, consoante a Súmula 

vinculante nº 21 do STF e nos termos de que preceitua o 

artigo 49, parágrafo único, passando à análise do mesmo. 

 

A concepção da dignidade da pessoa humana, entendida 

como fundamento irrenunciável da República Federativa 

do Brasil pessoa humana, nos termos do artigo 1 , II, da 

CF/88, ecoa a sua valorização como um dos objetivos da 

política nacional das relações de consumo, pelo que se 

conclui do artigo 4º do CDC. 

 

No caso em questão, não merece ser reformada a decisão 

que imputou multa à recorrente, tendo em vista que não 

restou comprovado pela mesma que não houve a má 

prestação do serviço. 

 

Pois bem, cotejando os autos, se pode observar que as 

alegações da recorrente são vazias e genéricas, não 

contribuindo para sua defesa, que traz como principal 

argumento para a suposta improcedência da reclamação a 

informação no sentido de que o consumidor deixou de 

juntar documentos comprobatórios. 

 

Imperioso ressaltar que, no decorrer da instrução 

probatória, restou comprovada a má prestação do serviço 

e o argumento no sentido de que o consumidor deixou de 

juntar documentos é totalmente vazia e insustentável, 

porque conforme se pode verificar no cotejamento dos 

autos, existiu a juntada de vários documentos 

comprobatórios, inclusive, um laudo técnico detalhado, 

constatando a má prestação do serviço da recorrente. 

 

Vejamos o artigo 4º e 6º do CDC acerca do tema em 

questão: 

 

“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 

 I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo.” 

 

 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos;” 

 

Ora, existe uma total discordância entre o ato praticado 

pela recorrente e os dispositivos contidos na legislação 

consumerista. Falando ainda sobre má prestação de 

serviços, temos o disposto no artigo 20 e 22, parágrafo 

segundo do CDC que diz: 

 

 “Art. 20. O fornecedor de serviços responde 

pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o 

valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da 

oferta ou mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: 

§ 2° 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.” 

 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, 

são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, a recorrente 

será penalizada com base nos artigos 4º, I; artigo 6º, inciso 

I e III; 6º  inciso I; artigo 14º, inciso I e II; 21º, 22º e 39, 

inciso II da Lei nº. 8.078/90, combinados com o artigo 13, 

VI do Decreto Federal nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC, 

combinado com o artigo 18, I do Decreto Federal 

2.181/97. 
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Desta feita, as alegações da recorrente não têm o condão 

de retirar a eficácia a validade e legalidade do processo 

administrativo que culminou com a imposição da pena de 

multa, eis que observados e obedecidos os critérios 

norteadores do consagrado direito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

 

No que se refere ao quantum arbitrado, a título de multa, 

temos que algumas espécies de sanções administrativas 

podem indicar um caráter puramente repressivo, o que não 

acontece com a aplicação das multas pelo PROCON- SR, 

pois estas possuem um caráter educativo, que objetivam 

reduzir a incidência de infrações aos direitos 

consumeristas e no caso em tela se encontra em 

consonância com o princípio da proporcionalidade. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, para negar 

provimento ao presente recurso, mantendo no mérito a 

decisão do órgão a quo, com base nos artigos nos artigos 

4º, I; artigo 6º, inciso I e III; 6º inciso I; artigo 14º, inciso I 

e II; 21º, 22º e 39, inciso II da Lei nº. 8.078/90, 

combinados com o artigo 13, VI do Decreto Federal nº. 

2.181/97, artigo 56, I do CDC, combinado com o artigo 

18, I do Decreto Federal 2.181/97. 

 

Notifique-se por “AR”, as partes da presente decisão. 

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Cidade de Santa Rita – PB, 29/01/2020. 

 

João José de Almeida Cruz 

Relator 

 

Arkymedes Silva de Oliveira 

Membro da Câmara Recursal 

 

Guilherme Rodrigues Ferreira 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
  Criado pela Lei Municipal nº 1.524/2013, Publicada no DOE nº 01, Ano 01, de 01/04/2013.  

 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PARAÍBA 
 

 

 

Nº 1189 ANO 08 Quarta-Feira, 05 de fevereiro de 2020 PÁGINA 10 
 

 
 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 

Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta 

 

GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL 

ELETRÔNICO: 

Secretaria de Administração e Gestão 

Endereço: 

Av. Juarez Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba 

- 58.300-410 

Correio eletrônico: 

diario@santarita.pb.gov.br 

 

mailto:diario@santarita.pb.gov.br

