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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

ADULTERADO. 

DANOS MORAIS COLETIVOS. 

Colegiado confirmou a condenação da Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais 

coletivos em razão da distribuição de 

combustível em desacordo com as disposições 

legais. 

Agora a distribuidora de combustíveis se 

insurge aduzindo omissão quanto a não 

apreciação de um processo administrativo, o 

qual considerou insubsistente o auto de 

infração, aduzindo também invasão de 

competência, eis que o judiciário aplicou 

condenação privativa da Administração 

Pública e pelo fato do combustível jamais ter 

sido distribuído aos consumidores. 
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Afirma ainda contradição, eis que a multa 

administrativa e a indenização por dano moral 

coletivo possuem mesma natureza jurídica, 

caracterizado o bis in idem. 

Mas esquece-se que a Agência Reguladora 

considerou subsistente o auto de infração nº 

178683, em processo administrativo 

devidamente fundamento e cuja cópia 

encontra-se no anexo. 

E sua condenação no pagamento de por danos 

morais coletivos é competência do Poder 

Judiciário em hipóteses como a dos autos, 

ressaltando-se que as sanções administrativas e 

a civil possuem natureza diversa. 

Por fim, o dano moral coletivo está 

fundamentado no alto grau de reprovabilidade 

de sua conduta antijurídica, conforme consta 

expressamente do Acórdão. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 0040811-

80.2013.8.19.0021 em que é Embargante ALESSAT 

COMBUSTÍVEIS S.A. e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; 

 

 
ACORDAM os Desembargadores que compõem 

a Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
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do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar 
provimento ao recurso. 

 

 

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos do Acórdão 

de fls. 402/424, que confirmou a condenação da Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais coletivos em razão da distribuição de 

combustível em desacordo com as disposições legais. 

 

A fls. 436/444, a Ré aduz omissões e contradição. 

 

É o Relatório. 

 

 

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública 

buscando a condenação da parte Ré a se abster de distribuir combustível em 

desacordo com as normas regulamentares e a indenizar a coletividade por 

danos morais. 

 

A sentença de procedência, que fixou em R$ 200.000,00 

o quantum indenizatório, foi confirmada por unanimidade do Colegiado. 

 

Agora, a Demandada opõe Aclaratórios com alegação de 

omissões e contradição: 
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[...] 

 
[...] 





T.J. – 25ª C. C. 

ED-AP nº 0040811-80.2013.8.19.0021 

Des. Leila Albuquerque 

5 

 
[...] 

 

 
Data venia, não há qualquer omissão no Acórdão uma 

vez que restou fundamentado que a prova dos autos é clara ao apontar para o 

fato de que a Agência Reguladora considerou subsistente o auto de infração 

nº 178683, consoante se verifica do resultado do processo administrativo, 

com a devida fundamentação. 
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E simples informação prestada pela ANP por meio de 

ofício, no qual consta mera informação de “insubsistente”, data venia mais 

uma vez, não tem o condão de afastar a prova dos autos no sentido de que foi 

apurada a prática de conduta antijurídica da Ré, conforme documentação 

juntada nos anexos e transcrita no voto. 

 

Do mesmo modo, restou devidamente fundamentado que 

a condenação da Demandada ao pagamento de indenização por danos morais 

não caracteriza bis in idem, uma vez que ela e a condenação administrativa ao 

pagamento de multa, em caráter punitivo, não têm a mesma natureza. 

 

Tampouco se verifica a existência de uma omissão no 

que se refere à sua condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais coletivos, eis que se trata, justamente, de competência do Poder 

Judiciário a imposição de condenação indenizatória em hipóteses como a dos 

autos. 

 

Por fim, não há que se falar em omissão quanto ao fato 

de que não existiria dano a ser indenizado, eis que, como restou devidamente 

destacado no Acórdão, a conduta antijurídica da Ré teve o condão de 

provocar danos à coletividade, alcançando alto grau de reprovabilidade, 

justificando assim o valor fixado. 
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Ante o exposto, inexistentes quaisquer dos vícios 

elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nega-se provimento 

ao recurso. 

 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019. 

 
 

Desembargadora Leila Albuquerque 
  Relatora 
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