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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0042094-59.2007.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados AUTO 
POSTO NOVO CAJURU LTDA. (E OUTROS(AS)) e MIGUEL JACOB NETO.

ACORDAM, em 37ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE 
FERREIRA (Presidente) e AZUMA NISHI.

São Paulo, 1º de março de 2018. 

Flavio Abramovici
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Comarca: Sorocaba – 3ª Vara Cível

MM. Juiz da causa: Felipe de Melo Franco

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apeladas: Auto Posto Novo Cajuru Ltda. e Miguel Jacob Neto 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  COMERCIALIZAÇÃO DE 

COMBUSTÍVEL ADULTERADO  OBRIGAÇÃO DE 

FAZER  DANOS MATERIAIS E MORAIS  

Caracterizada a ilegitimidade processual do Requerido 

Miguel  Caracterizada a revelia da Requerida Auto Posto  

Incontroversa a comercialização de combustível adulterado 

 Descabida a condenação à obrigação de não fazer 

(proibição de comercializar combustível adulterado decorre 

da lei)  Caracterizados os danos difusos  Ausente a 

delimitação temporal e circunstancial do pedido de 

indenização dos danos individuais homogêneos  

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto ao Requerido 

Miguel, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para 

condenar a Requerida Auto Posto ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 50.000,00  RECURSO DO 

AUTOR IMPROVIDO

Voto nº 17954

Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença 

de fls.271/279, prolatada pelo I. Magistrado Felipe de Melo Franco (em 30 de 

outubro de 2015), que julgou extinto o processo, quanto ao Requerido Miguel, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e parcialmente 

procedente a “ação civil pública”, para condenar a Requerida Auto Posto ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (com correção monetária desde 

a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação  27 de maio de 2014 - 
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fls.250) ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados. 

Alega que caracterizada a legitimidade processual do 

Requerido Miguel; que possível a condenação à obrigação de não fazer, com a 

cominação de multa diária para obstar o ato ilícito; e que devida a restituição dos 

valores despendidos pelos consumidores com a compra de combustível adulterado e 

a indenização de eventuais danos causados aos veículos dos consumidores (danos 

individuais homogêneos). Pede o provimento do recurso, para a procedência da 

ação.

Intimados para a resposta (fls.292), apenas o Requerido 

Miguel apresentou contrarrazões (fls.294/297).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls.302/307, pelo 

parcial provimento do recurso.

O recurso foi inicialmente distribuído à 10ª Câmara de 

Direito Público, relatoria do Desembargador Marcelo Semer, que não conheceu do 

recurso e determinou a remessa dos “autos à Presidência da Seção de Direito 

Privado, para redistribuição” (fls.309/313)  o que foi cumprido, com a 

redistribuição para a 36ª Câmara de Direito Privado e recebidos os autos pelo 

Relator Desembargador Walter Cesar Exner em 17 de fevereiro de 2017.

O processo foi redistribuído (por processamento eletrônico) 

a este Magistrado e recebidos os autos em 02 de agosto de 2017 (em razão da 

Resolução número 737/2016  relativa à criação das Câmaras Extraordinárias da 

Seção de Direito Privado).

É a síntese.

Não caracterizada a legitimidade processual do Requerido 

Miguel, pois registrada sua retirada do quadro societário da empresa Requerida Auto 

Posto em 1996 (fls.199/201), e o ato ilícito que gerou os danos que se busca reparar 

foi cometido em 2003 (fls.19/27), notando-se que o fato de o Requerido Miguel 

estar presente no estabelecimento comercial da Requerida Auto Posto no dia da 

citação não comprova, por si. que exercia função de direção da empresa.

Passo a apreciar o mérito recursal.
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Incontroversa a comercialização de combustível adulterado 

pela Requerida (em setembro de 2003 - fls.20/27). 

O fato de a proibição de vender combustível adulterado 

decorrer da própria lei, com previsão de sanção administrativa para a conduta, por si, 

não obsta a condenação à obrigação de não fazer com a cominação de multa, pois se 

trata de medida efetiva para obstar a atividade nociva praticada pela Requerida, 

prevista no artigo 11, da Lei número 7.347/85 (“Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento 

da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 

execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou 

compatível, independentemente de requerimento do autor”).

Todavia, na espécie, ausente o interesse processual na 

condenação à obrigação de não fazer, pois o Autor não comprovou que a Requerida 

continua praticando o comércio de combustível adulterado, notando-se que a 

autuação da infração ocorreu em setembro de 2003, mas ajuizada a ação apenas em 

27 de agosto de 2007, não havendo, portanto, atividade nociva a ser obstada pela 

tutela judicial.

Quanto à indenização dos danos individuais homogêneos, o 

pedido carece de delimitação mínima  não especificado (sequer estimado) o 

período temporal da ocorrência dos danos que a indenização visa reparar, e não 

especificado o valor da indenização pretendido, notando-se que, em que pese ser 

difícil a constatação do valor exato (porque a indenização abrange uma coletividade 

de casos individuais), necessária ao menos uma estimativa - fundamentada em 

cálculos estatísticos - dos danos causados, o que incumbia ao Autor.

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados 

também os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste 

Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FLAVIO ABRAMOVICI

Relator
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