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Processo: 0172786-83.2015.8.06.0001 
Apelação Cível
Apelante: TAM Linhas Aereas S/A 
Apelado: Estado do Ceará
Relator: Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha.

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. APRECIAÇÃO DO 
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO 
IMPOSTA PELO DECON EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA 
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. CANCELAMENTO INDEVIDO 
DE BILHETE AÉREO.  QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL. 
APELO DESPROVIDO. 
1. É inegável a competência do Programa Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor – DECON, órgão integrante da estrutura do Ministério 
Público Estadual, para fiscalizar as relações de consumo e cominar as 
penalidades resultantes do munus público exercido (art. 4º, II, da Lei 
Complementar Estadual nº 30/2002).
2. É admissível que o Poder Judiciário examine os atos da administração 
pública – inclusive incursionando no mérito administrativo – visto que 
sem tal limitação estaria a discricionariedade do DECON dotada de poder 
absoluto e irrestrito, viabilizando práticas arbitrárias, o que, na realidade, 
deve ser avaliado à luz do caso concreto, sob pena de se cometer 
injustiças. Precedentes desta Corte.
3. O presente litígio advém da reclamação formulada por consumidora 
que adquiriu bilhetes aéreos – ida e volta – na agência de viagem da 
apelante.
4. Segundo consta dos fólios, ao advertir a funcionária da TAM de que 
não embarcaria no voo de partida, a cliente teve a sua passagem de volta 
confirmada. Contudo, não obstante isso, em face do “No Show” (não 
comparecimento) alusivo ao voo de origem, o seu retorno foi 
indevidamente cancelado, sem qualquer espécie de reembolso, mesmo 
diante da necessidade de adquirir outro bilhete. 
4. Nesse contexto, embora a tese recursal alegue tratar-se de um 
cancelamento automático com esteio contratual (cláusula 1.3.4) – o que 
per si ainda não lhe assegura o direito invocado porquanto o ajuste é de 
adesão –, a confirmação do voo de regresso por sua empregada ratifica a 
ofensa à legislação consumerista, não havendo falar em ilegalidade da 
sanção aplicada pelo órgão fiscalizador. 
5. Ante as nuances que envolvem o caso concreto e de acordo com os 
parâmetros estipulados (art. 57 do CDC), infere-se que a multa de 10.000 
(dez mil) UFIRCEs alcança a finalidade da lei, não se apresentando 
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exorbitante. 
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados para o 
percentual de 15% (quinze por cento) na forma do art. 85, § 11, do 
NCPC. 

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em 
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Fortaleza, 20 de março de 2017.

Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
Relator
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível em face da sentença (fls. 
202-206) proferida pelo Juiz de Direito Francisco Eduardo Fontenele 
Batista, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, nos 
autos de ação anulatória de débito ajuizada com o propósito de cancelar 
multa imposta pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor – DECON.

O Magistrado a quo julgou improcedente a lide, em síntese, 
sob os seguintes fundamentos:

“[…] Tribunais Superiores, que admitem, em casos como o 
presente, o controle jurisdicional tão somente no tocante à 
verificação da legalidade do ato, do cumprimento da regularidade 
do procedimento e da verificação do atendimento dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa, jamais no exame do mérito 
administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e 
oportunidade.

[…]

Conforme se pôde constatar dos documentos coligidos aos 
autos, o DECON fundamentou a decisão aplicada, mencionando 
as infrações praticadas pela promovente frente ao Código de 
Defesa do Consumidor, tendo, inclusive, acolhendo parcialmente 
os argumentos da parte autora, reduzido a multa aplicada para o 
montante de 10.000 UFIRCE, infirmando, inclusive, o argumento 
de desproporcionalidade ou de arbitrariedade do valo final a esta 
fixado.

ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 
parte autora, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do 
Código de Processo Civil – CPC, julgando, com isso, o presente 
processo com resolução do mérito”. (destaques do original, fls. 
203-206). 

Custas processuais na forma da lei e honorários 
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa 
cuja anulação foi pleiteada. 
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Em razão recursais (fls. 212-220) a insurgente aduz, em 
suma, que:

a) a consumidora estava ciente das condições 
contratadas, não havendo má prestação do serviço e 
tampouco infração ao CDC;

b) a fundamentação apresentada na decisão 
administrativa fora genérica;

c) a multa de R$ 33.390,00 (trinta e três mil trezentos e 
noventa reais) ofende os critérios ditados no art. 57 do 
CDC, sendo ainda desarrazoável e desproporcional;

Por fim, roga pela anulação da multa ou, subsidiariamente, a 
redução do quantum fixado.

Contrarrazões recursais da parte contrária sustentando a 
manutenção do julgado (fls. 225-235).

O presente feito foi a mim distribuído por equidade no âmbito 
da 1ª Câmara de Direito Público (Termo de fl. 238). 

Ausente à lide interesse público primário a justificar a 
intervenção ministerial (artigo 178 do CPC/2015). 

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do 
recurso.

Ab initio, destaco ser inegável a competência do Programa 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON, órgão 
integrante da estrutura do Ministério Público Estadual, para fiscalizar as 
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relações de consumo e cominar as penalidades resultantes do munus 
público exercido (vide art. 4º, II, da Lei Complementar Estadual nº 
30/2002).

Todavia, é possível o controle judicial do ato administrativo 
sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. 

Nesse sentido, defendo ser possível ao Poder Judiciário no 
desempenho de sua função constitucional de aplicar a lei em sua 
amplitude, examinar os atos da Administração Pública – inclusive 
incursionando no mérito administrativo – porquanto sem tal limitação 
estaria a discricionariedade do DECON dotada de poder absoluto e 
irrestrito, viabilizando práticas arbitrárias, o que, na realidade, deve ser 
avaliado à luz do caso concreto, sob pena de se cometer injustiças. 

Além disso, o juízo de conveniência e oportunidade imanente 
ao poder discricionário serve ao propósito de instrumentalizar o gestor 
público de maiores possibilidades de escolha na tomada de decisões, 
elegendo aquela que melhor atenda ao interesse da coletividade, o que 
obviamente inexiste in casu, considerando-se a natureza vinculada do 
ato administrativo sancionador.

Corroborando, a Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1436903/DF, sob a relatoria 
do Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2016, teve a oportunidade de se 
manifestar na direção de que “em face da constitucionalização do direito 
administrativo e da evolução do estado de direito, tem-se entendido que 
o Poder Judiciário pode se imiscuir na análise do mérito do ato 
administrativo, desde que seja analisado sob o seu aspecto jurídico, e 
para que sejam observados, além da legalidade em sentido amplo do 
ato, também os princípios e mandamentos constitucionais.”

A propósito, cito ainda precedentes de minha relatoria:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA REFUTADA. SANÇÃO IMPOSTA PELO DECON 
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EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 
CONSUMERISTA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA 
PARCIALIDADE DO JULGADOR NO ÂMBITO 
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL OBSERVADO (ART. 5º, LIV, CF). APELO 
PROVIDO. 
1. Improcede a arguição de inadmissibilidade do apelo por 
ausência de impugnação específica, porquanto da análise da 
sentença recorrida e das razões de recurso, denota-se que houve 
o devido enfrentamento da matéria discutida no referido julgado. 
Preliminar rejeitada.
2. É inegável a competência do Programa Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor – DECON, órgão integrante da estrutura 
do Ministério Público Estadual, para fiscalizar as relações de 
consumo e cominar as penalidades resultantes do munus público 
exercido (art. 4º, II, da Lei Complementar Estadual nº 30/2002).
3. Todavia, é possível o controle judicial do ato administrativo 
sem que isso implique em violação ao princípio da separação 
dos poderes. Nesse sentido, é factível que o Poder Judiciário 
examine os atos da administração pública – inclusive 
incursionando no mérito administrativo – porquanto sem tal 
limitação estaria a discricionariedade da administração 
dotada de poder absoluto e irrestrito, viabilizando práticas 
arbitrárias, o que, na realidade, deve ser avaliado à luz do 
caso concreto, sob pena de se cometer injustiças. 
Precedentes do c. STJ. 
[…] (TJCE – Apelação Cível nº 0834544-48.2014.8.06.0001; 
Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Comarca: 
Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
12/09/2016. Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO 
DE MULTA PELO DECON. AMPLITUDE DO CONTROLE 
JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. DEMANDA DESTINADA À 
ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENALIDADES. NULIDADE DA 
SENTENÇA QUE JULGA A LIDE IMPROCEDENTE, À MÍNGUA 
DE MOTIVAÇÃO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA 
PELO TRIBUNAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
CARACTERIZADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. 
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO O 
APELO DO RÉU QUE VISAVA À MAJORAÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
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1. O controle jurisdicional da legalidade das sanções 
aplicadas por infração à legislação consumerista não se 
restringe ao exame dos aspectos formais, sob pena de 
ensejar impunidade a eventuais arbítrios cometidos pelo 
DECON, descabendo cogitar, na espécie, de invasão no 
mérito administrativo. Precedentes do STJ.
2. Carece de motivação a sentença que rejeita a tese de mácula 
ao devido processo legal sob a afirmação genérica de que 
referido órgão de fiscalização fundamentou suas decisões e 
conferiu oportunidade irrestrita de defesa e de exercício do 
contraditório, devendo o Tribunal, ante a verificação da nulidade 
(art. 93, IX, CF/1988) avançar no julgamento da apelação para a 
análise imediata do objeto do litígio (art. 1.013, §3º, incs. III e IV, 
CPC/2015).
3. Não caracteriza cerceamento de defesa o arbitramento de 
penalidades pelo DECON sem prévia realização da perícia 
pleiteada pela sociedade empresária reclamada, em face da 
desnecessidade da dilação probatória para a formação de 
convencimento acerca da concretização das condutas arbitrárias 
anunciadas, consubstanciadas em suma na recusa da 
concessionária de providenciar o conserto das motocicletas 
adquiridas pelos reclamantes, as quais manifestaram problemas 
no funcionamento com pouco tempo de uso, considerada a 
vulnerabilidade técnica do consumidor e o dever de informação 
do fornecedor/vendedor. 
[…] (TJCE – Apelação Cível nº 0139297-60.2012.8.06.0001; 
Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Comarca: 
Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
31/10/2016. Destaquei).

Na hipótese sub judice, porém, constata-se claramente não 
haver circunstância que possa macular o processo administrativo 
questionado (FA nº 0113-039.760-1).

O presente litígio advém da reclamação formulada por 
consumidora que adquiriu bilhetes aéreos – ida e volta – na agência de 
viagem da empresa apelante, tendo a decisão condenatória (fls. 
112-117) assentado a infração dos artigos 4º (incisos I e III), 6º (incisos 
III, IV e VI), 18 e 35, todos do CDC.

Segundo consta dos fólios, ao advertir a funcionária da TAM 
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de que não embarcaria no voo de partida (trecho Rio de Janeiro – 
Fortaleza), a cliente teve a sua passagem de volta (trecho Fortaleza – 
Rio de Janeiro) confirmada. Contudo, não obstante isso, em face do “No 
Show” (não comparecimento) alusivo ao voo de origem, o seu retorno foi 
indevidamente cancelado, sem qualquer espécie de reembolso, mesmo 
diante da necessidade de adquirir outro bilhete. 

Nesse contexto, embora a tese recursal alegue tratar-se de 
um cancelamento automático com esteio contratual (cláusula 1.3.4) – o 
que per si ainda não lhe assegura o direito invocado porquanto o ajuste 
é de adesão –, a confirmação do voo de regresso por sua empregada 
ratifica a ofensa à legislação consumerista, não havendo falar em 
ilegalidade da sanção aplicada pelo órgão fiscalizador. 

Quanto ao argumento de que o quantum estipulado é 
desproporcional, atinente a essa matéria o Código de Defesa do 
Consumidor estatui:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a 
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
econômica do fornecedor, será aplicada mediante 
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que 
trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à 
União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 
ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 
venha a substituí-lo. 

Portanto, ante as nuances que envolvem o caso concreto e 
de acordo com os parâmetros supra, entendo que a multa de 10.000 
(dez mil) UFIRCEs alcança a finalidade da lei, não se apresentando 
exorbitante. 

Do exposto, conheço do apelo interposto para negar-lhe 
provimento.
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Por conseguinte, considerando que a sentença atacada já 
fora publicada na vigência do CPC/2015¹ e em razão do disposto no art. 
85, § 11, da novel legislação processual², determino a majoração dos 
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto. 

Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
Relator

[1] – Enunciado administrativo número 7 do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão 
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

[2] – Art. 85, § 11, CPC/2015. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, 
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação 
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
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