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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1018234-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BF  

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., é apelado PROCON -  FUNDAÇÃO DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

ACORDAM, em 8ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte 

ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUÍS 

FRANCISCO AGUILAR CORTEZ (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.

São Paulo, 30 de agosto de 2016.

Vicente de Abreu Amadei
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 13.232

APELAÇÃO Nº 1018234-63.2014.8.26.0053

APELANTE: BF Utilidades Domésticas LTDA.

APELADO: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.

APELAÇÃO  Auto de infração consumerista lavrado 
pelo PROCON  Publicidade televisiva enganosa 
consistente na referência à máquina fotográfica (marca 
Samsung) diversa daquela efetivamente posta à venda 
ao consumidor (marca Mirage)  Infração configurada 
e bem qualificada no art. 37, § 1º, do CDC - Atribuição 
do PROCON centrada no exercício do poder de polícia 
conferido por lei, a incluir a verificação das infrações 
apontadas no CDC, bem como a aplicação da multa 
com lastro nos artigos 56 e 57 do referido CDC  
Constitucionalidade do art. 57 do CDC  Redução da 
multa aplicada, contudo, necessária, ante a necessidade 
de prevalência da média da receita mensal 
bruta apresentada pela empresa autuada, 
acompanhada de documentos, à estimativa da 
Fundação PROCON  Aplicação da Portaria 26/2006, 
na redação da Portaria 33/2009 (em vigor ao tempo dos 
fatos), especialmente de seu art. 31, §§ 1º e 3º, e 
recálculo da multa, observando os seus arts. 33 e 34  
Sentença de improcedência reformada, para a 
procedência parcial da demanda, realinhando os ônus 
da sucumbência  RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

Trata-se de apelação (fls. 2434/2469) interposta por BF 

Utilidades Domésticas LTDA., em ação declaratória de 

inexigibilidade de multa que move contra a Fundação de Proteção e 

Defesa do Consumidor - PROCON, em face da r. sentença (fls. 

2430/2432), que julgou improcedente a demanda, condenando o autor 



Poder Judiciário                        3

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

8ª Câmara Extraordinária de Direito Público

Apelação nº 1018234-63.2014.8.26.0053 - Voto nº 13.232

ao pagamento das despesas do processo e da verba honorária de R$ 

2.000,00.

O apelante pretende a reforma da r. sentença para a 

procedência da demanda, sustentando, em preliminar, a nulidade 

da r. sentença, por cerceamento de direito de defesa, e, no mérito, 

em resumo, que: a) não houve infração alguma na propaganda 

veiculada pela televisão, mas mero equívoco de edição ao se indicar 

imagem de uma  máquina fotográfica (marca Samsung) diferente do 

produto ofertado (marca Mirage), perceptível, de plano, pelo 

consumidor; b) a multa aplicada foi excessiva, além da razoabilidade 

e da proporcionalidade, afrontando o princípio que veda o confisco, 

e, ainda, calculada com método errôneo, que não se pode apoiar 

apenas no faturamento da empresa. 

Recebido o recurso no duplo efeito (fls. 2474), com posterior 

retificação para constar o recebimento apenas no efeito devolutivo 

(fls. e 2498), foi contrariado (fls. 2481/2497), e os autos subiram a este 

E. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo 

desprovimento do apelo (fls. 2508/2514).

É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

A preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento 

de direito não vinga. 

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas e, maduro o 

processo pela instrução suficiente ao convencimento do magistrado 

e ao julgamento, não há cerceamento de defesa, por dispensa de 

outras provas, tidas por inúteis ou protelatórias.
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Neste sentido, há reiteradas decisões dos tribunais (v.g. STJ, 

AgRg no REsp nº 845.384, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. em 03/02/11), 

anotando-se, ainda, que o exame do excesso, ou não, do valor da 

multa por infração ao CDC, ou dos critérios de seu cálculo, é 

questão de fundo que não exige dilação probatória, inclusa a pericial 

contábil, para a sua solução.

No mérito, respeitando entendimento diverso, a r. sentença 

atacada comporta reforma parcial. 

O centro desta lide é referente à legalidade, ou não, do 

auto de infração (AI nº 5808, Série D7: fls. 60) lavrado em desfavor do 

autor, por ofensa do art. 37, § 1º, do CDC, e da consequente multa 

que lhe foi infligida, com fundamento nos arts. 56, I, 57, ambos do 

CDC, pela veiculação de publicidade em televisão (canal do SBT), em 

junho de 2009, ofertando produto (máquina fotográfica Sansung S860) 

diverso daquele efetivamente posto em loja para a venda (máquina 

fotográfica Mirage). 

Os fatos são incontroversos, pois o autor, a rigor, não 

nega, desde sua defesa administrativa (fls. 113/135), a veiculação 

daquela publicidade televisiva com o apontado erro, justificando-o 

apenas pela assertiva de que foi um equívoco humano de edição. 

O fato objetivo, contudo, é que a referida publicidade foi 

veiculada com o tal erro, iludindo o público consumidor  como 

ocorreu com o reclamante Fábio Mizuki (fls. 101/102) , que supôs a 

veracidade da oferta pública de determinado produto, procurou a 

loja do autor para a aquisição, mas terminou frustrado naquela 

legítima expectativa, por não ser da Sansung (como dizia a propaganda), 

mas sim da Mirage, a máquina fotográfica disponibilizada para a 

venda. 
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Aliás, esse movimento do consumidor, que foi até a loja em 

busca do produto anunciado, em si, desbanca a tese do erro 

grosseiro ou evidente, perceptível à primeira vista.  E mais, ante tal 

quadro de publicidade desviada da real, em produto similar, mas de 

marcas distintas, com efetivo potencial de iludir o público 

consumidor, autoriza inferir a intenção de ludibriar para captar 

clientes, a má-fé ou deslealdade configuradora da publicidade 

enganosa; e, por isso, a conclusão invertida  de mero equívoco de 

edição, sem má-fé e sem potencial de crédito (erro grosseiro)  era ônus 

probatório do autor, que, no caso, não se levou, considerando os 

elementos de convicção deste feito, a bom termo.  

É que “o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor não 

trata do animus laedendi daquele que fez veicular publicidade 

enganosa. Por  expressa  previsão  legal,  cabe  a quem patrocina a 

informação  ou  comunicação  publicitária  a  prova  da veracidade e 

correção (ausência de abusividade) das informações veiculadas” (STJ, 

AgRg no REsp 1528428/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/10/2015, DJe 

18/05/2016).

Enfim, publicidade enganosa, por comissão (e esse foi o caso) 

é “afirmação, parcial ou total, não verdadeira sobre o produto ou 

serviço, capaz de induzir o consumidor em erro” (STJ, REsp 1428801/RJ, 

rel. Min. Humberto Martins, j. 27/10/2015, DJe 13/11/2015). E foi isso que 

ocorreu.

Assim, ferido o princípio de identidade da publicidade para 

o consumo de bens e serviços, está configurada a chamada 

publicidade enganosa, pelo teor do § 1º do art. 37 do CDC:

Art. 37, § 1º- “É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro 
o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 
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produtos e serviços”.  

O critério nuclear que se deve ter atenção, pois, para se 

qualificar a publicidade como enganosa está no seu potencial de 

induzir o consumidor ao erro, com o risco dele se comportar de 

forma prejudicial. Cuida-se de avaliação, no caso concreto, da 

potencialidade do dano  e não do dano efetivo , considerando os 

elementos objetivos da propaganda (v.g. Ap. nº 

9131571-39.2003.8.26.0000, rel. Des. Laerte Sampaio, j. 28/02/2007). 

E, neste caso, que envolve a indução ao erro para o 

consumo de coisa diversa daquela veiculada no anúncio publicitário, 

a publicidade patológica está caracterizada pela confusão plantada 

no público consumidor quanto aos produtos e marcas das máquinas 

fotográficas, que, de fato, poderia levar ao erro de consumo e, daí, ao 

possível dano. 

E, ainda, registre-se que está superada a dificuldade de 

reconhecer que a Administração, na esfera da polícia consumerista, 

pode impor pena por publicidade enganosa ou abusiva, como se 

colhe na tendência jurisprudencial que admite a viabilidade do 

Procon aplicar essa pena (v.g. STJ, RMS 27.541/TO, rel. Min. Herman 

Benjamin, j. 18/08/2009, DJe 27/04/2011), bem como na doutrina, que 

reconhece a atribuição deste órgão para impor as sanções previstas 

em lei nos casos de publicidade patológica (v.g. Martinez, Sérgio 

Rodrigo, Estrutura orgânica do controle da publicidade de consumo, artigo 

publicado na RDC 42/2002 e republicado in Doutrinas essenciais  

Responsabilidade Civil  vol. IV: Indenizabilidade e Direito do Consumidor. São 

Paulo: RT, 2ª tiragem, 2010, p. 1083/1089).

Configurada a infração e correta a capitulação no art. 37, § 

1º, do CDC, forçosa a aplicação da pena, nos termos dos artigos 56, 

I, e 57, parágrafo único, da mesma lei, que cabe ao PROCON 
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(fundação vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que tem 

por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores 

do Estado), no exercício de polícia administrativa consumerista, 

impor.

A multa infligida, por outro lado, tem lastro legal (artigos 56, 

I e 57, ambos do CDC) e não se vislumbra inconstitucionalidade alguma 

no art. 57 do CDC.

Não se olvide que a fonte primeira da configuração das 

infrações e da multa correlata consta em lei formal, ou seja, decorre, 

no caso, quanto à multa, dos arts. 56 e 57, ambos do CDC, 

anotando-se a tendência jurisprudencial que reconhece a validade 

destas normas, bem como a viabilidade jurídica da pena de multa 

pelo PROCON, inclusive por abusividade, legitimando a aplicação do 

art. 57 do CDC (v.g. STJ, REsp 1256998/GO, rel. Min. Benedito Gonçalves, j.  

22/04/2014, DJe 06/05/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, rel. Min. Og 

Fernandes, j. 03/04/2014, DJe 28/04/2014; AgRg no AREsp 386.714/ES, rel. 

Min. Humberto Martins, j.  21/11/2013, DJe 02/12/2013; RMS 27.541/TO, rel. 

Min. Herman Benjamin, j. 18/08/2009, DJe 27/04/2011; REsp 750665 PB, rel. 

Min. Eliana Calmon, j. 11/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1).

Neste E. Tribunal de Justiça, não é diverso o entendimento 

(Ap. nº 0016328-26.2012.8.26.0053, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 

16/06/2014; Ap. nº 0040918-72.2009.8.26.0053, rel. Des. Renato Delbianco, j. 

05/11/2013; Ap. nº 0135104-13.2013.8.26.0000, rel. Des. Leonel Costa, j. 

30/09/2013; Ap. nº 0020129-18.2010.8.26.0053, rel. Des. Maria Laura Tavares, 

j. 30/07/2012).

Aliás, o E. STF, examinando a matéria, já se pronunciou 

no sentido de que o tal argumento de inconstitucionalidade nem 

sequer tem feição direta, mas apenas reflexiva e oblíqua (AI 752442 

AgR, rel.  Min. Luiz Fux, j. 25/06/2013).

Admite-se, pois, o exercício da polícia administrativa e a 
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aplicação de pena pelo PROCON, com apoio em lei formal, sem 

mácula alguma de inconstitucionalidade do art. 57, caput e 

parágrafo único, do CDC, ao prever a graduação da pena de multa, 

de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 

condição econômica do fornecedor, em procedimento administrativo 

e em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões 

de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice 

equivalente que venha a substitui-lo.

Entretanto, no ponto da quantificação da pena, houve, de 

fato, excesso ao se apontar o seu valor em R$ 458.240,00, que, a 

rigor, não está em sintonia com os critérios legais, e, daí, com os 

princípios a razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se olvide que a multa em foco tem feição punitiva e 

deve estar em harmonia com o prescrito no art. 57 do CDC e, 

também, com o teor da Portaria Procon 26/2006, na redação da 

Portaria Procon 33/2009, vigente ao tempo dos fatos, respeitando-se 

a graduação legal do art. 57 do CDC, entre 200 e 3.000.000 UFIR ou 

índice equivalente, e, ainda, atender aos critérios objetivos que essas 

normas expressam em vista da concretude das situações 

infracionais, pessoais e patrimoniais do caso e da empresa autuada.

Ora, dentre esses critérios normativos, para o cálculo da 

pena-base, o PROCON considerou o faturamento estimado de R$ 

150.000.000,00 (fls. 104), desconsiderando os valores da renda bruta 

apresentados pela empresa autuada nos meses de maio a julho de 

2010.

É verdade que não se podia, no caso, aceitar a indicação 

de faturamento apenas da loja “Santo Amaro”  como o autor 

pretendia em primeiro plano , porque a publicidade foi veiculada 
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em rede de televisão e, portanto, com potencial de repercussão bem 

mais amplo que na região da referida loja, nada obstante nela 

tenham ocorrido os fatos que deram causa à reclamação do Sr. Fábio 

Mizuki (fls. 101/102).

Entretanto, não havia razão para não aceitar a indicação 

de faturamento, para o tal período, de todas as lojas do autor, como 

se fez (fls. 236 e 253), não faltando, aliás, para a conferência das 

informações da renda bruta noticiada pela empresa autuada, para 

os meses de maio a julho de 2010, a vasta prova documental 

apresentada em apoio (fls. 254/2344), que o PROCON não poderia 

desconsiderar, sem exame real, com simples recusa formal (v.g. por 

diversidades de CNPJ entre o da sede administrativa e os das lojas) e genérica 

(v.g. afirmando apenas falta de juntada de documentos hábeis à comprovação).

Destaque-se, ainda, que também é oca a assertiva de que 

esses documentos apresentados pelo autor são insuficientes para a 

indicação da renda bruta dos últimos três meses, por falta de registo 

de vendas (receita), pois não é isso que se observa no conjunto 

documental apresentado, considerando o universo de todas as lojas, 

e não apenas da sede administrativa, na qual, pelo modo de 

organização empresarial e contábil do autor, verifica-se, nesta sede, 

a ausência de operação de venda para consumidor final.  Ao 

contrário, tais documentos estão em sintonia com a Portaria 

26/2006, na redação da Portaria 33/2009, especialmente 

considerando o seu art. 32, §1º, I, e § 3º. 

Por essa razão, considerando que o autor apresentou  

elementos objetivos de sua renda mensal bruta para os meses de 

maio, junho e julho de 2010 com lastro em vasta prova documental 

adequada à conferência das planilhas apresentadas (fls. 236 e 256), 
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não se pode afirmar regular a desconsideração desses dados pelo 

PROCON, mantendo o cálculo da pena-base por estimativa da 

receita  bruta. 

E, então, ante a falta de impugnação específica dos 

documentos apresentados pelo autor, indicativos daquelas receitas 

brutas das lojas, acolhe-se como pertinente a planilha de real 

faturamento dos meses de maio, junho e julho de 2010 que foram 

apresentadas, para, assim, fixar, como média mensal, o valor da 

receita bruta necessária ao cálculo da pena-base (REC) em R$ 

22.939.271,00 (fls. 236 e 253).

Partindo, então desse novo elemento quantitativo para o 

cálculo da pena de multa, nos termos do art. 33 da Portaria 

26/2006, na redação da Portaria 33/2009, ter-se-á o valor adequado 

para multa, que, no caso, é de R$ 77.057,81. 

Explico o cálculo. 

Para apurar a pena-base, segue-se a fórmula "PE+

(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA-BASE", onde: 

PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração 
(Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.

O valor da receita bruta (REC), ante seu valor superior a R$ 

120.000,00, é determinado pela seguinte fórmula (art. 33, § 2º): 

REC = [(VALOR DA RECEITA  R$ 120.000,00) x 0,10] + R$ 

120.000,00

Logo, no caso, temos o seguinte cálculo:

REC = [(R$ 22.939.271,00  R$ 120.000,00) x 0,10] + R$ 120.000,00;

REC = 2.401.927,10. 
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E, ainda, sendo PE = 5.000 (empresa de grande porte), NAT = 3 

(infração bem qualificada no III Grupo do Anexo da Portaria em foco, que se 

reporta a infração do art. 37, § 1º, do CDC) e VAN =1 (vantagem não auferida), 

teremos:

PENA-BASE = 5.000 + (R$2.401.927,10 x 0,01) x 3 x 1

PENA-BASE = 77.057,81. 

Vencida essa primeira fase do cálculo da multa (fixada, pois, 

a Pena-Base), devem ser consideradas as circunstâncias atenuantes e 

agravantes (art. 34) e, neste passo, nada obstante sejam reconhecidas 

algumas atenuantes (primariedade, ausência de notícia de lesão ou dano 

patrimonial efetivo a consumidor: art. 34, I, “a” e “b”), há, também agravante 

de significativo peso (natureza difusa/coletiva do dano, com potência para 

atingir vasto e indeterminado número de consumidores, ante a veiculação da 

publicidade em rede de televisão: art. 34, II, “c”). Isso, então, realmente 

justifica compensar as atenuantes com a agravante e, então, tornar 

definitiva a Pena-Base, tal como, neste ponto com acerto, foi o 

critério do PROCON (fls. 207). 

Por consequência, é o caso de provimento parcial do 

recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda, tão 

somente para reduzir a pena de multa aplicada, fixando-a em R$ 

77.057,81 (setenta e sete mil, cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), 

realinhando, por fim, os encargos econômicos do processo, para, 

ante a proporção de sucumbência de cada parte, condenar a ré ao 

pagamento de 80% das despesas processuais, arcando o autor com 

os restantes 20%, bem como condenando a ré ao pagamento de 

honorários de advogado em favor do autor, que, já considerando 

essa proporção de sucumbência, bem como os critérios dos §§ 3º e 

4º, ambos do CPC-73 (lei ainda aplicável, conforme o enunciado 

administrativo nº 7 do STJ), fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
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Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as 

questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, 

como ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos 

dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix 

Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver 

cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos 

os dispositivos legais referidos nos recursos.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, 

nos termos e para os fins retro. 

 

VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
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