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PODER EXECUTIVO 

 

Gabinete do Prefeito 

 

PORTARIA Nº.018/2023 

   

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 16/2018 de 06 de julho de 2018, 

art. 52; 

   

RESOLVE:   

   

Art. 1ºNomear o Senhor João Batista Martiniano Ferreira, 

para exercer o cargo de Assessor Especial II, símbolo CCM-

VI, de provimento em comissão, com lotação fixada no 

Gabinete do Prefeito, do Município de Santa Rita – PB.  

 

Art. 2ºEsta Portaria tem seus efeitos retroativos a data de dois 

de janeiro de dois mil e vinte e três, revogadas as disposições 

em contrário 

   

Santa Rita – PB, 30 de janeiro de 2023. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito 

 

 

Secretaria de Finanças 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO 

TRIBUTÁRIO – Prazo de 5 (cinco) dias corridos. 

 

A Divisão da Dívida Ativa, com fundamento no artigo 264 da 

LC 10/2008, considerando o período excepcional de 

distanciamento social, provocado pela pandemia do COVID-19 

e o risco de contágio ou dificuldade no cumprimento da 

diligencia presencial, NOTIFICA os contribuintes, abaixo 

relacionados, da instauração do Processo Administrativo de 

Apuração de Débito – PAAD, a fim de regularizar os débitos. 

Notifica ainda que, com base no Art. 229, II, 232 e 233, I da LC 

10/2008, faz-se necessária a apresentação do(s) referido(s) 

documento(s) comprobatório(s) no prazo estabelecido, sob pena 

de inscrição em DÍVIDA ATIVA deste município, e o 

consequente encaminhamento à Procuradoria Geral do 

Município para execução de cobrança via judicial. Original 

assinado por Jordani de Jesus N. dos Santos, diretor da Divisão 

de Controle da Dívida Ativa – Portaria n° 218/2021. 

Contribuinte: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS LTDA – CPF/CNPJ: 57543001000108-  

Inscrição: 5046171; Contribuinte: DVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA EPP– CPF/CNPJ: 

17201364000132-  Inscrição: 5045334; Contribuinte: ACSA 

INCORPORADORA LTDA– CPF/CNPJ: 11001569000198-  

Inscrição: 5045560; Contribuinte: MARQUES 

CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME– CPF/CNPJ: 

06160954000148-  Inscrição: 1937; Contribuinte: 

FRANCISCO DE ASSIS PROCOPIO DE JESUS– 

CPF/CNPJ: 20413050459-  Inscrição: 5031103; Contribuinte: 

VL IMOBILIÁRIA EIRELI– CPF/CNPJ: 11087496000107-  

Inscrição: 5042272; Contribuinte: ADRIANO DA COSTA 

OLIVEIRA– CPF/CNPJ: 23718196468-  Inscrição: 5029057; 

Contribuinte: MANOEL AMARO VIEIRA– CPF/CNPJ: 

04455290400-  Inscrição: 5034697; Contribuinte: ELIETE 

FELIX PONTES DA SILVA– CPF/CNPJ: 20567570444-  

Inscrição: 5028033; Contribuinte: MARIA DALVA DA 

SILVA– CPF/CNPJ: 69097740420-  Inscrição: 5006093; 

Contribuinte: PAULINO JOSE DA SILVA– CPF/CNPJ: 

13227637472-  Inscrição: 5037414; Contribuinte: AUGUSTO 

SERGIO SANTIAGO DE BRITO PEREIRA– CPF/CNPJ: 

22627855115-  Inscrição: 5025264; Contribuinte: MAURILIO 

PEREIRA ALVES DE SOUZA– CPF/CNPJ: 45096503453-  

Inscrição: 5047032; Contribuinte: FÁBIO JUNIOR DOS 

SANTOS– CPF/CNPJ: 29414248000180-  Inscrição: 5046923; 

Contribuinte: OSEAS NEVES MATTOS ME– CPF/CNPJ: 

19668563000180-  Inscrição: 14413; Contribuinte: MANOEL 

CRUZ DE MEIRELES– CPF/CNPJ: 14205130449-  Inscrição: 

5040971; Contribuinte: MARCIO RANIERY CRUZ DE 

MEIRELES– CPF/CNPJ: 03068062403-  Inscrição: 5045349; 

Contribuinte: SAMUEL DOS SANTOS MAMEDE ME– 

CPF/CNPJ: 21888610000143-  Inscrição: 16553; Contribuinte: 

EDIGLEISON TAVARES DA SILVA– CPF/CNPJ: 

27817558000110-  Inscrição: 17963; Contribuinte: DAMIÃO 

ROBERIO RODRIGUES DE ARAÚJO– CPF/CNPJ: 

17855836000170-  Inscrição: 13406; Contribuinte: ANCO 

MARCIO SEREJO DA SILVA– CPF/CNPJ: 03182314416-  

Inscrição: 5974; Contribuinte: FRANCISCO JOELSON DE 

SOUZA LIMA– CPF/CNPJ: 07231164404-  Inscrição: 

5028959; Contribuinte: FIRMA INOVE CONSTRUÇÕES E 

INCORP. LTDA– CPF/CNPJ: 14922479000128-  Inscrição: 

5021188; Contribuinte: AA TRANSPORTES LTDA– 

CPF/CNPJ: 21309155000184-  Inscrição: 15789; Contribuinte: 

LUDIMILLA CARNEIRO DO NASCIMENTO 

07995524455– CPF/CNPJ: 11835755000122-  Inscrição: 

14751; Contribuinte: D F FRANCISCO ME– CPF/CNPJ: 

18006576000121-  Inscrição: 13117; Contribuinte: CARLOS 

MACENA DOS SANTOS– CPF/CNPJ: 18531041000170-  

Inscrição: 13137; Contribuinte: JOSÉ PAULO DOS 

SANTOS– CPF/CNPJ: 20540736449-  Inscrição: 5046594; 

Contribuinte: DANYELLA FERREIRA DE 

ALBUQUERQUE– CPF/CNPJ: 06324013464-  Inscrição: 

5046935; Contribuinte: LEONARDO DANTAS VIEIRA DOS 

SANTOS– CPF/CNPJ: 01594651418-  Inscrição: 5034970. 

 

 

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 

PROCON-SR 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000318 

RELATOR: THÂMARA GALVAO GOMES DE 

ARAUJO.  
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RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA 

S/A 

ADVOGADO: RACHEL FEITOSA PONTES 

VICENTINO (OAB/CE 24.441).  

RECORRIDO: AYANNE RAFAELLA GOMES DE 

OLIVEIRA 

 

EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. 

CONTRATOS DE CONSUMO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PRÁTICA INFRATIVA. 

PROCEDIMENTO DESLEAL. 

CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. 

PRÁTICA ABUSIVA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. PROCEDENTE. 

SUSBSISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 

MÉRITO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. RECURSO 

IMPROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por HAPVIDA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face de decisão proferida 

pelo PROCON –SR que julgou procedente a reclamação 

consumerista em epígrafe proposta por AYANNE 

RAFAELLA GOMES DE OLIVEIRA diante da violação 

dos artigos 4°, I; 6º, II, III e IV; 14 §1º, II; 20 §2º 39º, II, IV, V, 

XII 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$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte conduta: 

“Ora, nos autos a consumidora contesta que possui um plano 

de saúde da reclamada, e que precisou de consultas com as 

especialidades de Psicólogo e Neurologista. Que, todavia, o 

plano não disponibilizava esses 2 (dois) profissionais. Que ao 

se dirigir ao hospital para ser atendida, teria sido informada de 

que o plano teria essas modalidades, mas que naquele dia, 

todos os médicos estariam de plantão, restando apenas clínicos 

gerais, que não poderiam atender a demanda do consumidor. 

Que por necessitar muito da consulta, acabou se consultando 

com outro médico, pagando a quantia de R$ 100,00 (Cem reais) 

para a modalidade Neurologia, e R$ 70,00 (Setenta reais)/ 

semana para a modalidade Psicologia, que iniciaram no dia 

04/01/2022. Que poderia ser solicitado ao plano, o reembolso 

dessas consultas feitas por fora.” 

 

Em grau de recurso administrativo, a recorrente alega que a 

recorrida tem conhecimento que o seu plano de saúde 

contempla atendimentos somente em João Pessoa/PB, não 

havendo obrigatoriedade da recorrente custear atendimento em 

outro município, sendo que estes, quando eventualmente 

autorizados, seriam por mera liberalidade da operadora. 

 

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 no Código de 

Defesa do Consumidor, o próprio artigo 6º, inciso VIII, expõe 

os requisitos para aplicação da inversão do ônus da prova no 

CDC: Quando a alegação do consumidor for verossímil e 

quando o consumidor for hipossuficiente. 

 

A recorrida trouxe aos autos documentos comprobatórios do 

seu estado de saúde, e suas alegações comprovou urgência em 

seu tratamento, porém negado pela recorrente. 

 

Na hipótese vertente, a prova material inequívoca pode ser 

inferida por meio de toda a documentação coligida na negativa 

da recorrente, e pelas razões de direito supra invocadas.   

 

Quanto a essa questão, sabemos que a obrigação de fazer ora 

pleiteada está fortemente ligada ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, inciso III, 

da Constituição Federal, é fundamento da República Federativa 

do Brasil e princípio norteador do nosso ordenamento jurídico; 

à função social do contrato em conformidade com art. 5º, incisos 

XXII e XXIII, da Constituição; ao direito constitucional 

incontestável à vida e à saúde (5ª, caput, da CF). 

 

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 a 

consumidora só poderia ser atendida na cidade de João Pessoa, 

tendo em vista que a abrangência pertinente ao produto se 

limitava a um grupo do município, em Paraíba, contemplava tão 

somente a capital, João Pessoa. Porém, a recorrente não anexou 

aos autos, nenhum documento ou provas suficientes e 

convincentes. 

 

O direito à assistência à saúde e seu efetivo atendimento são 

impostergáveis, inderrogáveis, irrenunciáveis, indisponíveis e 

urgentes, porque deles dependem a própria existência humana 

com dignidade. Ao persistir essa situação, viola-se o direito 

fundamental do homem, que é o direito à vida e elimina-se a 

possibilidade de sua sobrevivência. 

 

Imperioso ressaltar que, no decorrer da instrução probatória, 

restou comprovada a má prestação do serviço, pois no momento 

preciso do seu estado de saúde, a consumidora não foi atendida, 

por não ter médico especialista de plantão no momento, 

infringindo o art. 14,§1º do CDC.  

 

Vejamos também 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.” 
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“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 14º, parágrafo segundo do CDC que diz: 

 “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.” 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, a recorrente será 

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

inciso II e III e IV; art. 14º, artigo 39º, VI e V 56º da Lei nº. 

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

nº. 2.181/97, artigo 56, I do CDC. 

 

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 artigos  4°, I; 6º, II, III e IV; 

14 §1º, II; 20 §2º 39º, II, IV, V, XII e V 56º da Lei nº. 8.078/90, 

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

2.181/97, artigo 56, I do CDC. 

 

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

 

Publique-se no órgão oficial. 

 

Cidade de Santa Rita – PB, 25 de janeiro de 2023. 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Relatora 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

HELTON RENÊ NUNES HOLANDA 

Superintendente/PROCON-SR 

 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000190 

RELATOR: CLODUALDO GOMES DE CARVALHO 

SILVA 

RECORRENTE: BANCO BMG S.A. 

ADVOGADO: FELIPE BARRETO TOLENTINO 

(OAB/MG 142.706) 

RECORRIDO: CLAUDIANA ALVES DA SILVA 

 

EMENTA: ASSUNTOS 

FINANCEIROS. EMPRÉSTIMO NÃO 

SOLICITADO. COBRANÇA 

INDEVIDA, VANTAGEM 

MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. 

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 BANCO 

BMG S.A. em face de decisão proferida pelo PROCON-SR 

que julgou procedente a reclamação consumerista em epígrafe 

proposta por CLAUDIANA ALVES DA SILVA diante da 

violação dos artigos 4º, inciso I; artigo 6º inc. II, III e IV; 

artigo 39º, inc. IV e V da Lei 8.078/90 c/c artigo 13, IV do 

Decreto Federal 2.181/97 aplicando-se lhe para tanto o  

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$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte conduta: 

“Esse critério adotado pela reclamada coloca o consumidor em 

extremo prejuízo, não contratou o empréstimo que está sendo 

descontado em sua conta.” 

 

Em grau de recurso administrativo, a recorrente, alegou que o 

consumidor efetuou o contrato que agiu de boa-fé e com 

anuência das partes, requerendo, desta forma, que os 

fundamentos do recurso sejam atacados em sua totalidade, que 

sejam desconsideradas as penalidades aplicadas e sendo 

eventualmente penalizada que a multa seja ratificada e a 

modificação do julgado a quo. 

 

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 as alegações constante no seu recurso 

administrativo, uma vez que provas contundentes contra o 



DOE Nº 1892 ANO 11 Segunda-Feira, 30 de janeiro de 2023. PÁGINA 4 
 

  
recorrido não se anexou aponto de formar o convencimento 

deste relator. 

 

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

da recorrente não merecem prosperar, uma vez que restou 

provado nos autos que a recorrida não fez jus ao valor ora citado 

pelo recorrente, sem acostar provas nos autos, também não 

demonstrou documentos assinados, como alega ter, muito 

menos descompôs a razão que assiste a outra parte, também 

prova não se fez da anuência do recorrido, portanto não há que 

se falar em boa-fé sem que provas sejam mostradas de forma 

que não gera motivação para desfazer o quantum da multa. 

 

Imperioso ressaltar que, no decorrer da instrução probatória, não 

se acostou nos autos sequer um documento que contraponha o 

alegada autora da ação. 

 

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, 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.” 

 Ademais, no que tange ainda a prestação de serviço, 

podemos destacar no próprio CDC: 

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: 

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;  

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 

social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;  

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva”. 

 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, a recorrente será 

penalizada com base nos artigos 4º, inciso I; artigo 6º inc. II, 

III e IV; artigo 39º, inc. IV e V da Lei 8.078/90 c/c artigo 13, 

IV do Decreto Federal 2.181/97 aplicando-se lhe para tanto 

o  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 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, inciso I; artigo 6º inc. 

II, III e IV; artigo 39º, inc. IV e V da Lei 8.078/90 c/c artigo 

13, IV do Decreto Federal 2.181/97 aplicando-se lhe para 

tanto o  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. 

 

Santa Rita-PB, 25 de janeiro de 2023. 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

(Relator) 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

(Membro da Câmara Recursal) 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

(Membro da Câmara Recursal) 

 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000178  

RELATOR: CLODUALDO GOMES DE CARVALHO 

SILVA 

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO:  

RECORRIDO: GERALDO JOSÉ DE CASTRO 

 

EMENTA: EMPRESTIMO NÃO 

CONTRATADO. COBRANÇA 

INDEVIDA. VANTAGEM 

MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA. 

PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO A QUO. RECURSO 

IMPROVIDO. 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por BANCO 

BRADESCO SEGUROS S/A em face de decisão proferida 

pelo PROCON –SR que julgou procedente a reclamação 

consumerista em epígrafe proposta por GERALDO JOSÉ DE 

CASTRO diante da violação dos artigos 4º, I; artigo 6º, II, III 

e IV; artigo 14; artigo 39, inciso III e 42 da Lei 8.078/90 c/c 

com o art. 13, inciso IV do Decreto Federal 2.181/97, 
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aplicando-lhe(s) para tanto, nos termos dos artigos 56, I do 

CDC, c/c com o artigo 18, I do Decreto Federal 2.181/97, 

através da qual foi imputada multa no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte conduta: 

“... que ao consultar extrato bancário percebeu cobrança de 

seguro não contratado e ao buscar solução da reclamada a 

mesma se negou a cancelar.” 

  

As partes foram devidamente notificadas para comparecer a 

sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – 

PROCON SR para realização de audiência conciliatória. A 

reclamada não compareceu em audiência nem sequer 

apresentou defesa escrita. 

 

Em grau de recurso administrativo, a reclamada, alegou que “... 

no polo passivo seja habilitado o Banco Bradesco S/A e 

largamente explica sobre a dosimetria adotada pelo PROCON-

SR e que critérios sejam adotados para a aplicação da multa caso 

não pugne pelo cancelamento e arquivamento da peça, que 

considera”, e diante do que considera “ilegalidades cometidas” 

requerendo, desta forma, pede reconhecimento da 

insubsistência da infração e extinção da multa. 

 

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, merece ser parcialmente reformada a 

decisão que imputou multa à recorrente, tendo em vista que a 

equivocadamente figurou no polo passivo outra empresa do 

grupo, devendo figurar a partir a digna solicitação o BANCO 

BRADESCO S/A,  e desde já considerar a prática adotada por 

esta, que colocou o consumidor em extrema desvantagem e 

prejuízo, pessoa idosa, que teve em seu nome seguro não 

contratado comprometendo assim o seu benefício/renda sem 

autorização. 

 

Ora, o descaso da reclamada BANCO BRADESCO S/A é 

latente, uma vez que, além de cobrar, lançar o valor na conta 

sem autorização, sendo o consumidor idoso, sem autorização 

comprometer a renda do consumidor, recorrido. 

 

Insta alinhavar que, apesar de os Bancos terem como seu 

objetivo principal oferecer tais serviços, e que por estes serviços, 

seja necessária a cobrança de valores é imprescindível para 

formatar o contrato que consentido pelo consumidor e não 

lançar avulsamente em conta, não é aceitável ultrapassar os 

limites legais para tal prática.  

  

O BANCO BRADESCO S/A uma vez que adequadamente 

apresentou defesa escrita e em sede de recurso não se propôs a 

comprovar o que alega dos fatos não atacando o mérito de forma 

exitosa. 
 

Vejamos o artigo 39° inc. V do CDC acerca do tema em 

questão: 
 

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: 

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; 

 V - exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva.” 
 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a 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; (Redação 

dada pela Lei nº 12.741, de 2012) 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 

práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços; 
 

 Logo, 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 42, parágrafo único do 

CDC que diz: 
 

 “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”. 
 

Nesse sentido, embasado no exposto acima, a recorrente será 

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

III e IV; artigo 14; artigo 39, inciso III e 42 da Lei 8.078/90 

c/c com o art. 13, inciso IV do Decreto Federal 2.181/97, 

aplicando-lhe(s) para tanto, nos termos dos artigos 56, I do 

CDC, c/c 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 

e os critérios legais adotados por este Instituto para dosimetria, 

porém pugnamos por reformar o quantum, minorando à R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) o valor da referida multa. 
 

3. DECISÃO. 
 

Pelo exposto, conheço do presente recurso interposto e DOU 

PROVIMENTO PARCIAL, minorando o quantum da multa 

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ajustando o polo passivo 

onde deve figurar o BANCO BRADESCO S/A, mantendo no 
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mérito a decisão do órgão a quo, com base nos artigos 4º, I; 

artigo 6º, II, III e IV; artigo 14; artigo 39, inciso III e 42 da 

Lei 8.078/90 c/c com o art. 13, inciso IV do Decreto Federal 

2.181/97, aplicando-lhe(s) para tanto, nos termos dos artigos 

56, I do CDC, c/c 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. 

 

Cidade de Santa Rita – PB, 25 de janeiro de 2023. 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

(Relator) 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

(Membro da Câmara Recursal) 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

(Membro da Câmara Recursal) 

 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000226  

RELATOR: THÂMARA GALVAO GOMES DE 

ARAUJO.  

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE 

PAGAMENTOS 

ADVOGADO: CAROLINA BERNARDO CALORES 

(OAB/SP 360.903).  

RECORRIDO: NATALIA DO NASCIMENTO 

OLIVEIRA  

 

EMENTA: ASSUNTOS 

FINANCEIROS. CONTA BANCÁRIA. 

DUPLICIDADE. PRÁTICA 

INFRATIVA. PROCEDIMENTO 

DESLEAL. CONSUMIDOR EM 

DESVANTAGEM. PRÁTICA 

ABUSIVA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. PROCEDENTE. 

SUSBSISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 

MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO. 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por 

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS 

em face de decisão proferida pelo PROCON –SR que julgou 

procedente a reclamação consumerista em epígrafe proposta por 

NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA diante da 

violação dos artigos 4º inciso I; artigo 6º, inciso III, IV, V e VI; 

artigo 20º, §2º, 39º, inciso XII 56º 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$ 3.000,00 ( três mil reais). 

 

Na reclamação administrativa, foi imputada a seguinte conduta: 

“Ora, nos autos a consumidora contesta que possui uma conta 

digital, junto ao reclamado, com opção de PIX ativada. Que em 

16/05/2022, realizou um pagamento via pix, no valor de 

R$242,74 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos), referente a fatura do cartão de crédito do reclamado. 

Que o pagamento não foi confirmado, pois o prazo para 

pagamento via pix, já tinha se esgotado. Que mesmo assim, o 

valor foi descontado da sua conta. Que a transação de 

pagamento consta como pendente no aplicativo  do reclamado. 

Que, como precisava  utilizar o cartão, fez um novo pagamento 

naquele mesmo valor. Que o reclamado não estornou o valor 

que consta como pendente.” 

 

Em grau de recurso administrativo, o recorrente alega que não 

foi notificado sobre a audiência designada, tampouco recebeu 

notificação para apresentar defesa em tempo hábil, restando 

caracterizado o cerceamento a defesa. O reclamado pede 

afastamento dos efeitos da revelia, tendo em vista que o 

recorrente não foi notificado sobre a reclamação. 

 

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, merece ser reformada a decisão que 

imputou multa à recorrente, tendo em vista que nos autos não 

consta AR de notificação para ciência da audiência, bem como 

da defesa escrita, sendo assim, o recorrente não teve direito ao 

princípio da ampla defesa e do contraditório. 

 

Quanto a essa questão, não podemos falar em revelia, resta mais 

que evidenciado que não houve notificação para ciência da 

audiência e defesa escrita, sendo assim, o recorrente não pôde 

se manifestar e nem se defender, uma vez que o princípio da 

ampla defesa garante o direito à resposta a pretensão da parte, 

bem como o principio do contraditório para contraditar toda e 

qualquer manifestação. 

 

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

do recorrente são relevantes e verídicas, contribuindo para sua 

defesa, que traz como principal argumento para a suposta 

procedência da reclamação a informação e comprovação no 

sentido de que o recorrente não foi intimado para comparecer 

em audiência.  

 

Portanto, tendo o recorrente, em caráter de recurso trazido aos 

autos, justificativas e comprovações plausíveis, de que houve 

cerceamento a defesa, constatando-se que não há elementos 

suficientes que ensejem a condenação daquela, decido como 

PROVIDO o presente recurso, para revogar a sentença e julgar 

IMPROCEDENTE a presente reclamação. 

 

3. DECISÃO. 

 

Pelo exposto, dou PROVIMENTO ao presente recurso, para 

reformar a sentença julgando-se improcedente a presente 

reclamação. 

 

Notifique-se por “AR”, as partes da presente decisão. 
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Publique-se no órgão oficial. 

 

Cidade de Santa Rita – PB, 25 de janeiro de 2023. 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Relatora 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

HELTON RENÊ NUNES HOLANDA 

Superintendente/PROCON-SR 

 

 

Processo Nº 25.009.001.21-0000140 

RELATORA: RAFAELA CORREIA LIMA MACÊDO 

RECORRENTE: LOJAS FER COMÉRCIO DE 

FERRAMENTAS EIRELI 

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA 

(OAB/RS 41.486)  

RECORRIDO: JOSÉ FORTES DE MELO 

 

EMENTA: PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO 

CONSUMERISTA. VÍCIO DO 

PRODUTO. GARANTIA. CONSERTO 

REALIZADO. AUSÊNCIA DE 

INFRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO 

A QUO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LOJAS 

FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI em face 

de decisão proferida pelo PROCON–SR que julgou procedente 

a reclamação, em razão da infração cometida, nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor, através da qual foi imputada 

multa no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). 

A reclamação foi aberta no dia 21/09/2021 às 09h42min, em 

razão do recorrido ter adquirido um produto que apresentou 

defeito, dentro do prazo da garantia. O recorrido solicitou na 

abertura da reclamação, o reembolso do valor pago pelo 

produto. 

 

Em grau de recurso administrativo, a recorrente, LOJAS FER 

COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI, alegou que 

não pode ser penalizada, haja vista não ter cometido nenhuma 

infração de ordem consumerista. O produto, objeto desta 

reclamação, encontrava-se dentro do prazo de garantia. Logo, 

foi consertado sem ônus ao recorrido e está disponível para 

retirada. 

Ao final, requereu o recebimento do recurso, para que aquele 

fosse conhecido e provido, declarando a nulidade do 

procedimento administrativo. 

 

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, merece ser reformada a decisão que 

imputou multa à recorrente, tendo em vista que não há nos 

autos, qualquer infração por parte da empresa.  

Em que pese o não acolhimento, por esta Relatora, da alegação 

de ilegitimidade feita pela recorrente, uma vez que a empresa 

integra a cadeia de consumo, sendo, portanto, solidariamente 

responsável, conclui-se que os termos do Código de Defesa do 

Consumidor foram devidamente cumpridos, tendo a empresa 

realizado o reparo do produto, no prazo legal. 

Portanto, em sendo verificado que não há qualquer infração 

cometida pela empresa recorrente, decido como PROVIDO o 

presente recurso, para revogar a sentença e julgar 

IMPROCEDENTE a presente reclamação.  

 

3. DECISÃO 

 

Pelo exposto, dou PROVIMENTO ao presente recurso, para 

reformar a sentença julgando-se improcedente a presente 

reclamação. 

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

Publique-se no órgão oficial.  

 

Santa Rita, 25 de janeiro de 2023. 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Relatora 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

HELTON RENÊ NUNES HOLANDA 

Superintendente/PROCON-SR 

 

 

Processo Nº 25.009.001.21-0000218 

RELATORA: RAFAELA CORREIA LIMA MACÊDO 

RECORRENTE: CLARO S.A 

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA 

(OAB/RS 41.486)  

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FELIX DO 

NASCIMENTO 

EMENTA: PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO 

CONSUMERISTA. SOLICITAÇÃO DE 

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MERA 

LIBERALIDADE DA EMPRESA. 

AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. 

REFORMA DA DECISÃO A QUO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por CLARO 

S.A em face de decisão proferida pelo PROCON–SR que 

julgou procedente a reclamação, em razão da infração cometida, 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor, através da 
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qual foi imputada multa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil 

reais). 

 

A reclamação foi aberta no dia 20/05/2022 às 12h04min. A 

recorrida reconhecendo que possuía débitos com a empresa 

recorrente, veio através desta, solicitar a realização de um 

acordo, para quitação daquele, dentro de suas condições 

financeiras. 

 

Em grau de recurso administrativo, a recorrente CLARO S.A, 

alegou que não pode ser penalizada, haja vista não ter cometido 

nenhuma infração de ordem consumerista. 

 

Ao final, requereu o recebimento do recurso, para que aquele 

fosse conhecido e provido, declarando a improcedência do 

procedimento administrativo. 

 

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, merece ser reformada a decisão que 

imputou multa à recorrente, tendo em vista que não há nos 

autos, qualquer infração por parte da empresa recorrente. O ato 

de negociar, de oferecer meios de pagamento, dentro das 

possibilidades do consumidor, constitui mera liberalidade da 

empresa, pois não há lei que a obrigue a realizar tais acordos. 

A recorrida possui interesse em negociar o débito, todavia, a 

negociação depende de um acordo entre as partes, e a recorrente, 

como mencionado, não é obrigada a aceitar a proposta que lhe 

for feita. 

Portanto, em sendo verificado que não há qualquer infração 

cometida pela empresa recorrente, decido como PROVIDO o 

presente recurso, para revogar a sentença e julgar 

IMPROCEDENTE a presente reclamação.  

 

3. DECISÃO 

 

Pelo exposto, dou PROVIMENTO ao presente recurso, para 

reformar a sentença julgando-se improcedente a presente 

reclamação. 

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

Publique-se no órgão oficial.  

 

 

Santa Rita, 25 de janeiro de 2023. 

 

RAFAELA CORREIA LIMA 

Relatora 

 

THAMARA GALVÃO GOMES DE ARAÚJO 

Membro da Câmara Recursal 

 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO SILVA 

Membro da Câmara Recursal 

 

HELTON RENÊ NUNES HOLANDA 

Superintendente/PROCON-SR 

 

 

Pauta de Julgamento da Sessão Ordinária de Julgamento 

da Câmara Recursal do PROCON-SR no dia 01/02/2023, às 

14h, presencial, Rua Senador José Américo, 80. 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000116 RELATOR: THAMARA 

GALVÃO GOMES DE ARAÚJO (OAB/PB: 22.706). 

RECORRENTE: ENERGISA DISTRIBUIDORA. 

ADVOGADO: AFRANIO NEVES DE MELO NETO 

(OAB/PB 23.667). ADVOGADO: MARIA DAS GRAÇAS 

FRANCELINO FERREIRA (OAB/PB 28.869). RECORRIDO 

(A) GILSON LAURENTINO DA SILVA. 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000122 RELATOR: THAMARA 

GALVÃO GOMES DE ARAÚJO (OAB/PB: 22.706).  

RECORRENTE: ITAU CONSIGNADOS. ADVOGADO: 

JULIANO RICARDO SCHMITT (OAB/PR: 58.885- 

OAB/SC: 20.875 – OAB/RS: 99.963A). RECORRIDO (A) 

MAURICIO LOPES DA SILVA. 

 

Processo Nº 25.002.005.20-0000466 RELATOR: 

CLODOALDO GOMES DE CARVALHO (OAB/PB 23.024). 

RECORRENTE: SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA 

DE BENEFICIOS. ADVOGADO: CLAUDIO ROBERTO 

VASCONCELLOS (OAB/RJ: 96.293). RECORRIDO(A) 

JESSICA SOARES G. FIGUEIREDO. 

 

Processo Nº 25.009.001.22-00000025 RELATOR: 

CLODOALDO GOMES DE CARVALHO (OAB/PB 23.024). 

RECORRENTE: OPERADORA OI S/A. ADVOGADO: 

CYBELE ROCHA DE ALMEIDA (OAB/CE: 24.680-B). 

ADVOGADO: REBEKA ALVES FROTA (OAB/CE: 

23.479). ADVOGADO: KAROLINA BRANDÃO DOS 

SANTOS (OAB/CE: 47.244). RECORRIDO(A) MARIA 

EUNICE P. SOUZA. 

 

Processo Nº 25.009.001.21-0000016 RELATOR: RAFAELA 

CORREIA LIMA MACEDO (OAB/PB 13.559).   

RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S.A. 

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO 

(OAB/SP: 200.863). RECORRIDO (A) EDVÂNIA 

GONÇALVES DE LIMA. 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000062 RELATOR: RAFAELA 

CORREIA LIMA MACEDO (OAB/PB 13.559). 

RECORRENTE: UNIFISA ADMINISTRADORA 

NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA. ADVOGADO: 

ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB/SP: 86.475). 

ADVOGADO: RAPHAELA RIBEIRO XAVIER GONDIM 

(OAB/PB: 16.612).  RECORRIDO: EDSON ANTONIO 

PEREIRA. 

 

HELTON RENÉ HOLANDA 

Superintendente 

 

 

Pauta de Julgamento da Sessão “Extraordinária” de 

Julgamento da Câmara Recursal do PROCON-SR, visto 

que existe demandas de processo, no dia 08/02/2023, às 14h, 

presencial, Rua Senador José Américo, 80. 
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Processo Nº 25.002.005.21-0004537 RELATOR: 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO (OAB/PB 23.024). 

RECORRENTE: LUIZASEG SEGUROS S.A. ADVOGADO: 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI 

(OAB/PE 21.678). RECORRIDO (A) LEIS CLEBER COSTA 

DA SILVA. 

 

Processo Nº 25.002.005.19-0007713 RELATOR: 

CLODUALDO GOMES DE CARVALHO (OAB/PB 23.024). 

RECORRENTE: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A. 

ADVOGADO: LUIZ FELIPE CONDE (OAB/RJ 151.506). 

ADVOGADO: LEANDRO SICILIANO NERI (OAB/RJ 

128.940). RECORRIDO (A): LÚCIA DUARTE VERISSÍMO. 

 

Processo Nº 25.009.001.21-0000089 RELATOR: RAFAELA 

CORREIA LIMA MACEDO (OAB/PB 13.559). 

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. 

ADVOGADO:  

RECORRIDO (A) OLIVIO LOURENÇO DE ALMEIDA. 

 

Processo Nº 25.009.001.21-0000022 RELATOR: RAFAELA 

CORREIA LIMA MACEDO (OAB/PB 13.559). 

RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A 

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO 

(OAB/SP 200.863). RECORRIDO: JOSIEL CORDULINO 

BARBOSA. 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000175 RELATOR: THAMARA 

GALVÃO GOMES DE ARAÚJO (OAB/PB: 22.706). 

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A. 

ADVOGADO: JULIANO RICARDO SCHMITT (OAB/PR 

58.885 – OAB/SC: 20.875 – OAB/RS: 99.963A) 

RECORRIDO(A) LUIZ SEBASTIÃO DOS SANTOS. 

 

Processo Nº 25.009.001.22-0000156 RELATOR: THAMARA 

GALVÃO GOMES DE ARAÚJO (OAB/PB: 22.706). 

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. 

ADVOGADO: RACHEL FEITOSA VICENTINO (OAB/CE 

24.441). RECORRIDO: JOSENILDO JUVENAL DA SILVA. 

 

HELTON RENÉ HOLANDA 

Superintendente 

 

 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará 

realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, 

Chamada Pública, para: FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA 

INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL 

(PAB), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA 

RITA, PB. Os interessados deverão apresentar a documentação 

de habilitação e projeto de venda exigida em envelopes 

separados fechados dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - 

Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, até o dia 23 de 

fevereiro de 2023, data da sessão de abertura dos envelopes, às 

09:30, na sede da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 

12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 

(83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapubli ca@gmail.com. 

Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/e ditais; 

www.tce.pb. gov.br;  

 

Santa Rita - PB, 30 de Janeiro de 2023. 

 

MARIA NEUMA DIAS 

Presidente 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará 

realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 

Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 16 de 

Fevereiro de 2023, licitação modalidade Tomada de Preço, do 

tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO 

SANTO AMARO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 

no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: 

pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://www.santarita. 

pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/; www.tce.pb.gov. 

br. 

 

Santa Rita - PB, 30 de janeiro de 2023. 

 

MARIA NEUMA DIAS 

Presidente – CPL/PMSR 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 0032/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 

ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATADA: ELBER INDÚSTRIA DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA 

CNPJ: 81.618.753/0001-67 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 

10.520/2002 E LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE 

CONSERVAÇÃO DE VACINA/MEDICAMENTOS DE 120 

L E CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE 

VACINA/MEDICAMENTOS DE 340 L, PARA SEREM 

UTILIZADOS NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS 

UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTA RITA -PB. 

VALOR R$: 31.263,00 

VIGÊNCIA: ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO 

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2023 

RAFAEL GOMES MONTEIRO  

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE 

 

 

 

mailto:pmsrlicitapubli%20ca@gmail.com
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/e%20ditais
http://www.tce/
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 0033/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 

ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATADA: BUNKER COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 03.213.418/0001-75 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 

10.520/2002 E LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE 

CONSERVAÇÃO DE VACINA/MEDICAMENTOS DE 120 

L E CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE 

VACINA/MEDICAMENTOS DE 340 L, PARA SEREM 

UTILIZADOS NAS SALAS DE VACINAÇÃO NAS 

UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTA RITA -PB. 

VALOR R$: 64.500,00 

VIGÊNCIA: ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO 

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2023 

RAFAEL GOMES MONTEIRO  

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 0054/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 112/2022 

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA 

DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, PB 

CONTRATADA: SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA VIÁRIA LTDA 

CNPJ: 04.523.923/0001-89 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 

10.520/2002 E LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE USO 

TEMPORÁRIO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA 

APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO PARA AUTO DE 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS 

CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE 

URBANA, SEMOB – SR.  

VALOR R$ 186.850,80 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, COM VALIDADE E 

EFICÁCIA LEGAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO SEU 

EXTRATO NA IMPRENSA OFICIAL 

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2023 

JOSÉ ALVES DE MORAIS 

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE 

URBANA 

 

 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

015/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020  

DISPENSA DE MOTIVO Nº 006/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 

ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

CONTRATADO: SUZANA ARAÚJO DE SANTANA 

CPF: 150.947.744-68 

OBJETO: RENOVAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 

(DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 015/2020, 

REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO 

NA RUA FRANCISCO GOMES DE AZEVEDO, Nº 19 - 

CENTRO - SANTA RITA/PB, DESTINADO AO 

FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS 

MUNICIPAL. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, INCISO II, DA LEI 

FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

POSTERIORES. 

VALOR MENSAL R$ 1.500,00 

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2023 

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
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Secretaria de Educação 

 

 

EXPEDIENTE N° 004/2023 – SME/SR 

 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 

artigos 171, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 24/200, publicada no DOE nº 1326, de 31 de agosto de 2020, 

 

RESOLVE: 

 

ITEM PROCESSO N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

1 77330/2023 

FRANCILENE DO 

NASCIMENTO PEREIRA 

BARRETO 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

16/01/2023 E TERMINO 

16/01/2024 

2 30138/2023 
KATIA CAMILA DE 

OLIVEIRA SOUZA 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

19/01/2023 E TERMINO 

19/04/2023 

3 35512/2023 
MARIA DA PENHA DE 

SOUZA ALBUQUERQUE 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

16/01/2023 E TERMINO 

16/07/2023 

4 59208/2023 
MARIA EVANICE DOS 

SANTOS OLIVEIRA 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

11/01/2023 E TERMINO 

11/07/2023 

5 83745/2023 
MARIA REJANE ABREU 

BARBOSA 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 
INDEFERIDO 

6 95364/2023 
ROSILEIDE GOMES DE 

LUCENA 

READAPTAÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 

17/01/2023 E TERMINO 

17/07/2023 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência.  

 

Santa Rita, 30 de janeiro de 2023. 

 

EDILENE DA SILVA SANTOS 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

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 
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