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APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

ADULTERADO. 

DANOS MORAIS COLETIVOS. 

Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública 

em razão da adulteração de combustíveis 

colocados à disposição no mercado consumidor. 

Prova dos autos evidencia que a Ré praticou ato 

em desconformidade com as determinações e 

especificações ditadas pela Agência Nacional de 

Petróleo, incidindo, portanto, nas penas 

impostas pela Lei nº 9.847/1999. 

Corte Superior já manifestou o entendimento de 

que a conduta antijurídica de alto grau de 

reprovabilidade e que seja capaz de transpor os 

limites do individualismo é capaz de provocar 

danos morais à coletividade. 

Inexistência de bis in idem quando, em razão de 

uma mesma conduta, há a penalização por meio 

da aplicação de multa pela Autarquia Especial e 

a condenado ao pagamento de indenização por 
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danos morais coletivos, posto que possuem 

naturezas jurídicas e fundamentos distintos. 

O valor de R$ 200.000,00 fixado a título de 

indenização por danos morais coletivos se 

mostra adequado, devendo ser mantido, eis que 

proporcional ao dano causado pela Demandada 

à coletividade, sendo o quantum ainda razoável 

considerando-se o grau de reprovabilidade da 

sua conduta. 

RECURSO DESPROVIDO. 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível n° 0040811-80.2013.8.19.0021 em que é Apelante 

ALESSAT COMBUSTÍVEIS S.A. e Apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; 

 

 

 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 

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

recurso. 
 

 

 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro em face de Sociedade Empresária Alesat 

Combustíveis S.A. Impugna a adulteração do combustível fornecido pela Ré, 

em desacordo com as normas de qualidade da Agência Reguladora. Esclarece 

que a Ré recusou a celebração de termo de ajustamento de conduta, ao 
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fundamento de que o objeto do inquérito civil que o fundamenta se esvaiu 

após sua condenação administrativa junto a Agência Nacional do Petróleo. 

Pede, antecipadamente, seja vedada a distribuição de combustível em 

desacordo com as normas regulamentares. Ao final, seja a Ré condenada ao 

pagamento de indenização por dano moral coletivo. 

 

Por decisão de fl.21 foi deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela para determinar que a Ré não distribua combustível automotivo em 

desacordo com as especificações legais, sob pena de multa de R$1.000.000,00 

para cada constatação de irregularidade, contra o que a Ré interpôs recurso de 

Agravo de Instrumento, que foi provido. 

 

Decisão de fl.227 rejeitou a preliminar de ausência de 

interesse de agir do Ministério Público, contra o que a Ré interpôs recurso de 

Agravo Retido (fls.228/235). Contrarrazões a fls.265/266. 

 

Por sentença de fls.298/302, os pedidos foram julgados 

parcialmente procedentes para condenar a Ré no pagamento de indenização 

pelo dano moral coletivo com R$200.000,00, com correção e juros dela, além 

do pagamento de metade do valor das custas e taxa judiciária. 

 

Recurso de Apelação da Ré a fls.303/321, aduzindo que 

não “Toda a fundamentação utilizada nesta demanda decorre de dois autos de 

infração lavrados contra a ALESAT, mas que, após a devida apuração, 

constatou-se a ausência de sua responsabilidade. ” Isso porque os 

combustíveis fiscalizados não foram comercializados. “Segundo a r. sentença 

apelada, a aplicação da multa pela ANP, ao julgar subsistente o auto de 

infração, seria a prova da causalidade do dano acarretado ao consumidor, 

motivo pelo qual deveria ser atribuída a responsabilidade à ALESAT”, o que 

caracteriza bis in idem.  

 

Contrarrazões a fls.325/328. 

 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça a fls. 373/390. 
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É o Relatório. 
 

 

Cuida-se de Demanda ajuizada pelo Ministério Público 

em face de Sociedade Empresária Alesat Combustíveis S.A. em razão da 

prática de adulteração de combustíveis colocados à disposição no mercado 

consumidor, conforme apurado em Inquérito Civil, com o que buscou a 

abstenção de distribuição de combustível em desacordo com as disposições 

legais e indenização por danos morais coletivos. 

 

O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias 

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento 

de indenização por danos morais coletivos em R$ 200.000,00, contra o que a 

Ré se insurge ao fundamento de que sua condenação configuraria bis in idem 

porque já houve o pagamento de multa administrativa.  

 

Inicialmente, não se conhece do recurso de Agravo Retido 

de fls. 228/235 uma vez que a Recorrente não reiterou suas razões em sede de 

Apelação Cível, nos termos do que determina o artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil de 1973. 

 

O Ministério Público Estadual iniciou Inquérito Civil para 

a apuração de possível fornecimento pela Demandada de combustível fora das 

especificações da Agência Nacional do Petróleo, consoante foi apurado no 

processo administrativo nº 48610-012657/2002-38 da Agência Reguladora, no 

qual foi aplicada multa à Ré.  
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O processo administrativo nº 48610-012657/2002-38 da 

Agência Nacional do Petróleo, por sua vez, teve como base o auto de infração 

nº 178683, que fora julgado subsistente pela Agência Reguladora, nos termos 

do Boletim de Análise emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

no qual “ficou caracterizado que o citado produto estava sendo oferecido ao 

público consumidor fora das especificações”, com a aplicação de multa no 

valor de R$ 47.000,00. 
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Logo, evidente que a Ré praticou ato em desconformidade 

com as determinações e especificações ditadas pela Agência Nacional de 

Petróleo, incidindo, portanto, nas penas impostas pela Lei nº 9.847/1999, nos 

termos do que é previsto no artigo 3º. 
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“Art. 3o A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações 

e nos limites seguintes: 

XI - importar, exportar e comercializar petróleo, gás natural, seus 

derivados e biocombustíveis fora de especificações técnicas, com vícios de 

qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as 

indicações constantes do recipiente, da embalagem ou rotulagem, que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 

valor:       

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais);”    

 
A Corte Superior de Justiça já manifestou o entendimento 

de que a conduta antijurídica de alto grau de reprovabilidade e que seja capaz 

de transpor os limites do individualismo é capaz de provocar danos morais à 

coletividade: 

 
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. 

FALTA DE COBERTURA DE LENTES 

INTRAOCULARES. CONTRATOS ANTIGOS E NÃO 

ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA 

RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO JURÍDICO DA 

ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TECNOLOGIA 

MÉDICA E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO DE 

NORMAS. EVOLUÇÃO. OMISSÃO DA ANS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO 

DOS USUÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA 

COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. 

RESSARCIMENTO AO SUS. AFASTAMENTO. 

OBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES 

GOVERNAMENTAIS. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o reconhecimento, 

em ação civil pública, da abusividade de cláusula de 

plano de saúde que afastava a cobertura de próteses 

(lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata 

(facectomia) em contratos anteriores à edição da Lei nº 
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9.656/1998 enseja também a condenação por dano 

moral coletivo. 

2. O dano moral coletivo, compreendido como o 

resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de 

determinada comunidade, se dá quando a conduta 

agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o 

ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais 

da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e 

indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 

7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como 

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil). 

3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato 

para a caracterização do dano moral coletivo. É 

essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto 

grau de reprovabilidade e transborde os lindes do 

individualismo, afetando, por sua gravidade e 

repercussão, o círculo primordial de valores sociais. 

Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a 

banalização deve ser evitada. 

4. Na hipótese dos autos, até o início de 2008 havia 

dúvida jurídica razoável quanto à abusividade da 

negativa de cobertura das próteses ligadas à facectomia 

nos contratos de assistência à saúde anteriores à edição 

da Lei nº 9.656/1998, somente superada com a revisão 

de entendimento da ANS sobre o tema, de forma que a 

operadora, ao ter optado pela restrição contratual, não 

incorreu em nenhuma prática socialmente execrável; 

tampouco foi atingida, de modo injustificável, a esfera 

moral da comunidade. Descaracterização, portanto, do 

dano moral coletivo: não houve intenção deliberada da 

demandada em violar o ordenamento jurídico com 

vistas a obter lucros predatórios em detrimento dos 

interesses transindividuais dos usuários de plano de 

saúde. 

5. Não há necessidade de condenação da ANS à 

obrigação de fazer consistente na elaboração de um 

plano de ação que garanta efetividade ao julgado. Após 

15/2/2008 (177ª Reunião da Diretoria Colegiada), 

nenhuma operadora de plano de saúde pode mais 
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recusar, para os contratos anteriores à edição da Lei nº 

9.656/1998, a cobertura de próteses (lentes 

intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata 

(facectomia). Logo, as operadoras já terão que se 

adaptar à novel determinação da agência reguladora, 

podendo o próprio usuário exercer o controle 

subsidiariamente. 

6. Na falta de dispositivo legal específico para a ação 

civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de 

prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 

da Lei nº 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na 

respectiva execução, a teor da Súmula nº 150/STF. A 

lacuna da Lei nº 7.347/1985 é melhor suprida com a 

aplicação de outra legislação também integrante do 

microssistema de proteção dos interesses 

transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar 

os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos 

individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos 

usuários de plano de saúde que foram obrigados a 

custear lentes intraoculares para a realização de 

cirurgias de catarata). Precedentes. 

7. Não há falar em ressarcimento ao SUS (art. 32 da 

Lei nº 9.656/1998) quanto aos custos de implante das 

lentes intraoculares de usuários que procuraram a 

Saúde Pública para realizar a cirurgia de catarata, 

visto que as operadoras de plano de saúde não podem 

ser sancionadas por seguirem diretrizes da própria 

Administração. 

Somente após a revisão de entendimento da ANS a 

respeito da legalidade da cláusula que afastava a 

cobertura de próteses ligadas à facectomia em 

contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 é 

que poderá ser cobrado da operadora o reembolso 

pelas despesas feitas a esse título no SUS, e segundo 

normas expedidas pelo próprio ente governamental 

regulador. 

8. Recurso especial não provido.” 
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(REsp 1473846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017) 

 
Nesse sentido, não restam dúvidas de que disponibilização 

de combustível em desconformidade com as regras estabelecidas pela Agência 

Reguladora, além de se tratar de conduta antijurídica altamente reprovável, é 

capaz de transpor os limites da individualidade e atingir toda a coletividade, o 

que evidencia, portanto, a existência de danos morais coletivos. 

 

No mesmo sentido: 

 
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 458, II, DO CPC/73.  INEXISTÊNCIA.  VENDA 

DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  PRECEDENTES 

DO STJ.  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. Agravo Regimental interposto contra decisão 

publicada na vigência do CPC/73. 

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada 

pelo Ministério Público Federal, objetivando a 

condenação da empresa ré em   medidas   de reparação 

por danos decorrentes da venda de combustível 

adulterado. 

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 458, 

II, do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi 

dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os 

votos condutores do acórdão recorrido   e do acórdão 

dos Embargos Declaratórios apreciaram 

fundamentadamente, de   modo coerente e completo, as 

questões necessárias à solução da controvérsia, dando-

lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. 

IV. Da leitura da exordial e das circunstâncias 

identificadas pela Instância  de  origem,  ressaem  
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nítidos  a  abrangência e o alcance social  dos  fatos  

narrados  na  Ação  Civil  Pública proposta pelo 

Ministério   Público   Federal,   para  defender  os  

interesses  da coletividade, a teor do art. 81 do Código 

de Defesa do Consumidor. 

V.  A necessidade de correção das lesões às relações de 

consumo transcende os interesses individuais dos 

consumidores, havendo interesse público na 

prevenção da reincidência da conduta lesiva por parte 

da empresa ré, ora agravada, exsurgindo o direito da 

coletividade a danos morais coletivos.  Com efeito, 

patente a configuração, no caso concreto, do dano 

moral coletivo, consistente na   ofensa   ao sentimento 

da coletividade, caracterizado pela espoliação sofrida 

pelos consumidores locais, gravemente maculados em 

sua vulnerabilidade, diante da comercialização de 

combustível adulterado. 
VI.   O   acórdão   recorrido   encontra-se em 

consonância com a jurisprudência desta Corte, 

consolidada no sentido de ser possível a condenação 

por danos morais coletivos, em sede de Ação Civil 

Pública, eis que "a possibilidade de indenização por 

dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da 

Constituição Federal, não havendo restrição da 

violação à esfera individual. A evolução da sociedade e 

da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência 

a entender que, quando são atingidos valores e 

interesses fundamentais de um grupo, não há como 

negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio 

imaterial.  O dano moral  coletivo é a lesão na esfera 

moral   de   uma   comunidade,   isto   é,  a  violação  de  

direito transindividual   de   ordem  coletiva,  valores  

de  uma  sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, 

de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas 

qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois  

o  dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão 

à esfera extrapatrimonial  de  uma  pessoa".  (STJ,  

REsp  1.397.870/MG, Rel.Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
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10/12/2014). Outros precedentes do STJ: REsp 

1.509.923/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,   

SEGUNDA   TURMA,   DJe   de   22/10/2015;  AgRg  

no  REsp 1.526.946/RN,  Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2015;  

AgRg  no  REsp  1.541.563/RJ,  Rel.  Ministro  

HUMBERTO MARTINS,   SEGUNDA   TURMA,   DJe   

de   16/09/2015;  AgRg  no  REsp 1.404.305/RJ,  Rel.  

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, DJe  de  03/09/2015; REsp 1.397.870/MG, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2014. 

VII. Estando o acórdão recorrido em consonância com 

a jurisprudência sedimentada  nesta Corte, afigura-se 

acertada a decisão ora agravada que,  com  

fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o 

processamento do Recurso Especial. 

VIII. Agravo Regimental improvido.”  

(AgRg no REsp 1529892 / RS 

Agravo Regimental No Recurso Especial 

2015/0091331-7 - Ministra Assusete Magalhães) 

 
Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: 

 
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TUTELA DE INTERESSE COLETIVO. 

COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM 

DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO 

VIGENTE, APURADA DURANTE PROCEDIMENTO 

DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO PELA AGÊNCIA 

NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). 1 - Os réus possuem o 

dever de comercializar combustíveis adequados, em 

conformidade com as especificações da ANP, e, para 

tanto, devem envidar todas as diligências para garantir 

a qualidade do produto comercializado. 2 - Dos 

documentos carreados aos autos, vislumbra-se que o 

Auto de Infração nº 124182, lavrado pela ANP, 

consubstanciado no Boletim de Análise de Produtos nº 
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051/04, aponta para a adulteração do produto por 

adição de solvente marcado. E, ainda, o Inquérito Civil 

nº 122/08 apura a grave falha na comercialização 

de combustível fora das especificações técnicas, em 

nítida afronta ao direito do consumidor. 3 - De acordo 

com a Nota Técnica nº 352/CPT/SBQ, emitida pela 

ANP, o marcador de solvente é um substância 

adicionada a determinados solventes indicados pela 

ANP (produtos de marcação compulsória, PMC) a fim 

de inibir suas misturas às gasolinas, prática criminosa 

que adultera o combustível, causando prejuízo ao 

consumidor, pelo desvio da qualidade do produto e ao 

Governo pela sonegação de impostos. 4 - Por fim, 

restou destacado que a presença de solvente marcado 

na gasolina pode ocasionar perda de potência do 

motor, aumento de consumo, além do ressecamento e 

corrosão acelerados dos componentes plásticos e de 

borracha do motor do veículo, lesionando os 

consumidores. Afirma que causa danos ao meio 

ambiente, contribuindo para o aumento das emissões de 

gases poluentes e particulados no meio ambiente, para 

o aumento do efeito estufa e, consequentemente, para o 

aquecimento global. 5 - Não se desconhece, ademais, 

que a Lei nº 8078/90 estabelece em seu art. 6º, inciso 

III, como direito básico do consumidor a especificação 

correta das características, da composição e da 

qualidade dos produtos oferecidos no mercado de 

consumo. In casu, os apelantes desrespeitavam 

flagrantemente tal norma, ao vender combustível 

alterado. 6 - Desta feita, a responsabilidade dos 

Apelantes resta cristalina, nos termos do art. 18, caput 

e § 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que 

determina que cabe ao fornecedor a responsabilidade 

solidária por vício do produto ou do serviço quanto à 

qualidade apresentada que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor. 7 - Ademais disso, a exposição da 

coletividade a esse risco, por si só, evidencia a lesão a 

bens jurídicos de ordem extrapatrimonial, por gerar um 
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sentimento de insegurança geral. 8 - Por oportuno, 

penso que a necessidade de correção das lesões às 

relações de consumo transcende os interesses 

individuais dos consumidores, havendo interesse 

público na prevenção da reincidência da conduta lesiva 

por parte das empresas Rés, ora Apelantes, exsurgindo 

o direito da coletividade a danos morais coletivos. 9 - 

No entanto, diante da irresignação da parte Ré, 

somente, impossível à sua condenação ao pagamento 

dos danos morais coletivos, o que configuraria 

reformatio in pejus. 10 - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO.” (0041046-73.2010.8.19.0014 – 

APELAÇÃO - Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA 

RÊGO - Julgamento: 13/06/2018 - VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL) 

 
E, data venia das razões recursais, não há que se falar em 

bis in idem quando, em razão de uma conduta, o agente é penalizado com a 

aplicação de multa administrativa e condenado ao pagamento de indenização 

por danos morais coletivos, posto que a sanção administrativa possui natureza 

jurídica e fundamento distinto da indenização devida à coletividade. 

 

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal: 
 

“Trata-se de Recursos Especiais interpostos pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela UNIÃO, 

contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 4ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no 

julgamento de Apelação, assim ementado (fls. 

383/394e): AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE JÁ 

APLICADA PELO TCU. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
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DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 

ATO ÍMPROBO. DANO AO ERÁRIO COMPROVADO 

EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 

DO TCU. MULTA. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. 

DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE ABALO 

MORAL AOS MUNÍCIPES. CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO 

PARCIAL.  

1. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, tendo em 

vista que o recorrente deixou o mandato de prefeito em 

31 de dezembro de 2004, enquanto que a presente 

ação foi proposta em 16 de fevereiro de 2007, ou seja, 

antes da consumação do período de cinco anos a que 

se refere o art. 23, I, da Lei 8.429/92.  

2. Uma vez determinado pelo TCU, em Tomada de 

Contas Especial, o ressarcimento do dano ora 

imputado ao recorrente, inexiste interesse de agir do 

MPF quanto a essa pretensão na presente demanda, 

mormente quando se sabe que, por força do § 3º do 

art. 71 da Constituição Federal, e dos arts. 19, 23, III, 

b, e 24, da Lei nº 8.443/92, as decisões do Tribunal de 

Contas de que resulte imputação de débito ou multa 

terão eficácia de título executivo extrajudicial. 

Preliminar acolhida para se extinguir o feito, sem 

resolução do mérito, quanto ao pedido de 

ressarcimento ao erário, nos termos do art. 267, VI, do 

CPC.  

3. Versando os autos sobre a prática de atos ímprobos 

imputados apenas ao apelante, inexistindo na exordial 

qualquer imputação do MPF em relação as Sras. 

Maria Cirino da Silva e Elieda Maria de A. M. 

Medeiros, não há que se falar em litisconsórcio 

passivo necessário.  

4. Aplicado corretamente, in casu, o disposto no art. 

330, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção 

de qualquer outra prova nos autos, pois aquelas que já 

existem foram suficientes para a formação do 

convencimento do Juízo a quo, como o são para o 

julgamento deste órgão ad quem.  
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5. Fiscalização levada a cabo pelo Tribunal de Contas 

da União apontou a má aplicação dos recursos do 

PCCN pelo apelante, conclusão que merece prevalecer 

em razão da não demonstração de versão adversa.  

6. Sentença que analisou, detalhadamente, todas as 

questões suscitadas pelas partes, concluindo 

irrepreensivelmente pela prática, por parte do 

recorrente, de ato ímprobo causador de dano ao 

erário federal, que, a meu ver, melhor se amolda ao 

tipo previsto no art. 10, XI, da Lei 8.429/92.  

7. Sem embargo da independência das instâncias civil, 

administrativa e penal, considerando-se que a pena de 

multa já foi aplicada pelo TCU nos autos da Tomada 

de Contas Especial n.º 016.074/2001-3 (Anexo II fls. 

316/317), cujo fundamento é o dano ao erário também 

apurado na presente ação (art. 57 da Lei 8.443/92), 

não há que se falar, no caso em apreço, em dupla 

punição pelo mesmo fato, sob pena de ofensa ao 

disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.  

8. Mantidas as penalidades de suspensão dos direitos 

políticos por cinco anos e proibição de contratar com 

o Poder Público e de receber benefícios e incentivos 

fiscais e creditícios pelo prazo de cinco anos, por 

serem razoáveis para a punição do ato ímprobo 

configurado.  

9. Não restou comprovado nos autos o abalo moral 

aos munícipes, já que a inexecução do programa em 

estudo não configura mais do que um descrédito da 

máquina administrativa. Com efeito, não basta a 

ocorrência de ato de improbidade administrativa, pois, 

para a configuração de dano moral em casos como 

este, faz-se necessário que tal ato provoque 

significativa repercussão no meio social, sendo 

insuficientes alegações de insatisfação da coletividade 

com a atividade administrativa. Precedentes.  

10. Não comprovada, no caso concreto, a má-fé do 

litigante perdedor, não pode o vencido beneficiar-se 

de honorários advocatícios (STJ, Primeira Seção, 

EREsp 895530, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE 
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18/12/2009). Afasta-se, de ofício, a condenação do réu 

em honorários advocatícios.  

11. Apelação a que se dá parcial provimento. Com 

amparo no art. 105, III, a, da Constituição da 

República, o Recurso Especial interposto pelo 

Ministério Público Federal aponta ofensa aos 

dispositivos a seguir relacionados, alegando, em 

síntese, que: Arts. 17, da Lei n. 8.429/92, e 267, VI, do 

Código de Processo Civil de 1973 o Ministério 

Público teria interesse de agir quanto ao pedido de 

ressarcimento ao erário do dano devidamente 

constatado, mesmo que o acórdão proferido pelo 

Tribunal de Contas da União reconheça o prejuízo e 

tenha eficácia de título executivo extrajudicial; e Arts. 

20, do Código de Processo Civil de 1973, e 18, da Lei 

n. 7.347/85 na hipótese de provimento de ação civil 

pública de improbidade administrativa proposta pelo 

Ministério Público, deve o vencido ser condenado ao 

pagamento de honorários sucumbenciais. Sem 

contrarrazões (fl. 411e), o recurso foi admitido (fl. 

452e). Com amparo no art. 105, III, a e c, da 

Constituição da República, além de divergência 

jurisprudencial, o Recurso Especial interposto pela 

União aponta ofensa aos dispositivos a seguir 

relacionados, alegando, em síntese, que: I. Arts. 17, 

caput, e 12, II, da Lei n. 8.429/92, e 267, VI, do 

Código de Processo Civil de 1973 há interesse de agir 

quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, mesmo 

que o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da 

União tenha eficácia de título executivo extrajudicial; 

II. Arts. 12, II, da Lei n. 8.429/92, e 57, da Lei n. 

8.443/92 não consiste bis in idem a condenação à 

sanção de multa civil em ação civil pública quando há 

acórdão do Tribunal de Contas da União aplicando, 

administrativamente, multa, com fundamento no art. 

57 da Lei n. 8.443/92; III. Arts. 20, caput, e 515 do 

Código de Processo Civil de 1973, e 18 da Lei n. 

7.347/85 na hipótese de provimento de ação civil 

pública de improbidade administrativa ser provida, 
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deve o vencido ser condenado ao pagamento de 

honorários sucumbenciais; Sem contrarrazões (fl. 

451e), o recurso foi admitido (fl. 453e). O Ministério 

Público Federal manifestou-se, na condição de custus 

legis, pelo provimento dos recursos, às fls. 463/475e. 

Feito breve relato, decido. Por primeiro, consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada 

em 09.03.2016, o regime recursal será determinado 

pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo 

Civil de 1973. Tendo em vista a similitude dos 

fundamentos e pedidos apresentados nas razões de 

ambos os recursos especiais, passo à sua apreciação 

conjunta. Nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 34, XVIII, do 

Regimento Interno desta Corte, o Relator está 

autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar 

seguimento a recurso ou a pedido manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

confronto com súmula ou jurisprudência dominante do 

respectivo Tribunal, bem como a dar provimento ao 

recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto com súmula ou jurisprudência dominante do 

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

No que tange à presença de interesse de agir e à 

possibilidade de aplicação da multa civil, verifico que 

o acórdão está em confronto com orientação desta 

Corte, segundo a qual não configura bis in idem a 

coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de 

Contas, título executivo extrajudicial, e a sentença 

condenatória em ação civil pública de improbidade 

administrativa, conforme precedentes assim 

ementados: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO 

PREJUÍZO PELO TCU E NA ESFERA JUDICIAL. 

FORMAÇÃO DE DUPLO TÍTULO EXECUTIVO. 

POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

PENALIDADE QUE DEVE SER 
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NECESSARIAMENTE IMPOSTA QUANDO HÁ 

COMPROVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. 

APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. 

DESNECESSIDADE. SANÇÕES DEFINIDAS NA 

ORIGEM QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES E 

PROPORCIONAIS. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO EM 

PARTE O RELATOR. (REsp 1413674/SE, Rel. 

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO DANO 

EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DE DECISÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS CO-EXISTÊNCIA DOS 

TÍTULOS EXECUTIVOS POSSIBILIDADE NÃO-

OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O fato de existir 

um título executivo extrajudicial, decorrente de 

condenação proferida pelo Tribunal de Contas da 

União, não impede que os legitimados ingressem com 

ação de improbidade administrativa requerendo a 

condenação da recorrida nas penas constantes no art. 

12, II da Lei n. 8429/92, inclusive a de ressarcimento 

integral do prejuízo. 2. A formação do título executivo 

judicial, em razão da restrição às matérias de defesa 

que poderão ser alegadas na fase executória, poderá 

se mostrar mais útil ao credor e mais benéfica ao 

devedor que, durante o processo de conhecimento, terá 

maiores oportunidades para se defender. 3. Ademais, 

não se há falar em bis in idem. A proibição da dupla 

penalização se restringe ao abalo patrimonial que o 

executado poderá sofrer. O princípio não pode ser 

interpretado de maneira ampla, de modo a impedir a 

formação de um título executivo judicial, em razão do 

simples fato de já existir um outro título de natureza 

extrajudicial. 4. Na mesma linha de raciocínio, qual 
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seja, a de que o bis in idem se restringe apenas ao 

pagamento da dívida, e não à possibilidade de 

coexistirem mais de um título executivo relativo ao 

mesmo débito, encontra-se a súmula 27 desta Corte 

Superior. Recurso especial provido.” (REsp 

1135858/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 

05/10/2009).  

 

“O Tribunal de Contas tem atribuição fiscalizadora 

acerca de verbas recebidas do Poder Público, sejam 

públicas ou privadas (MS nº 21.644/DF), máxime 

porquanto implícito ao sistema constitucional a 

aferição da escorreita aplicação de recursos oriundos 

da União, mercê da interpretação extensiva do inciso 

II do art. 71 da Lei Fundamental. 2. O art. 71, inciso 

II, da CRFB/88 eclipsa no seu âmago a fiscalização da 

Administração Pública e das entidades privadas. 3. É 

cediço na doutrina pátria que o alcance do inciso [II 

do art. 71] é vasto, de forma a alcançar todos os que 

detenham, de alguma forma, dinheiro público, sem seu 

sentido amplo. Não há exceção e a interpretação deve 

ser a mais abrangente possível, diante do princípio 

republicano, (...). (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. 

Curso de Direito Financeiro . 3ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 564). 4. O Decreto nº 

200/67, dispõe de há muito que quem quer que utilize 

dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular 

emprego na conformidade das leis, regulamentos e 

normas emanadas das autoridades administrativas 

competentes.. 5. O Tribunal de Contas da União, sem 

prejuízo de sua atuação secundum constitutionem, 

atua com fundamento infraconstitucional, previsto no 

art. 8º da Lei Orgânica desse órgão fiscalizatório. 6. 

As instâncias judicial e administrativa não se 

confundem, razão pela qual a fiscalização do TCU não 

inibe a propositura da ação civil pública, tanto mais 

que, consoante informações prestadas pela autoridade 

coatora, na hipótese de ser condenada ao final do 
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processo judicial, bastaria à Impetrante a 

apresentação dos documentos comprobatórios da 

quitação do débito na esfera administrativa ou vice-

versa.. Assim, não ocorreria duplo ressarcimento em 

favor da União pelo mesmo fato. 7. Denegação da 

segurança, sem resolução do mérito, diante da falta de 

apresentação, nesta ação, de fundamento capaz de 

afastar a exigibilidade do título constituído pelo TCU 

em face da Impetrante, ficando ressalvado, ex vi do 

art. 19 da Lei nº 12.016, o direito de propositura de 

ação própria, ou mesmo de eventual oposição na 

execução fiscal ou na ação civil pública para o 

afastamento da responsabilidade da Impetrante.” (MS 

26969, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).  

 
Logo, correta a sentença ao condenar a Demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais coletivos, eis que nenhum 

impeditivo existe em razão da previa imposição de penalidade pela Agência 

Reguladora. 

 

O valor de R$ 200.000,00 fixado a título de indenização 

se mostra adequado para o caso, devendo ser mantido, eis que proporcional ao 

dano causado pela parte Ré à coletividade, sendo o quantum ainda razoável 

considerando-se também o grau de reprovabilidade de sua conduta. 

 

E a fundamentação do Magistrado a quo para a fixação do 

quantum não carece de retoque, devendo integrar este decisum como razão de 

decidir 
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Também merece destaque trecho da manifestação do 

Parquet a fls. 373/390. 
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Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. 

 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

Desembargadora Leila Albuquerque 
Relatora 
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