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D.E.

Publicado em 04/09/2018

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004269-76.2003.4.03.6105/SP
2003.61.05.004269-7/SP

RELATORA : Desembargadora Federal MARLI FERREIRA
APELANTE : AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA
ADVOGADO : SP099296 ADERBAL DA CUNHA BERGO

APELADO(A) : Agencia Nacional do Petroleo Gas Natural e Biocombustiveis
ANP

ADVOGADO : SP232477 FELIPE TOJEIRO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA - ANP - FISCALIZAÇÃO QUE APUROU IRREGULARIDADE NO
COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO -INSCRIÇÃO DO NOME DO POSTO EM CADASTRO DE
REVENDEDORES AUTUADOS POR VÍCIO NO PRODUTO : INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO
1. A ANP tem o dever de informar os seus atos, afigurando-se salutar a divulgação dos maus
prestadores de serviço/revendedores de produtos, que comercializem combustíveis fora das
especificações técnicas, atendendo, com isso, ao preceito constitucional da publicidade, art. 37, caput,
Lei Maior, bem assim exercendo importante papel na defesa do consumidor.
2. A autuação e ocorrência da irregularidade são incontroversos, o que assumido pelo próprio polo
autor, que pagou a multa aplicada, fls. 32, decorrente de comercialização de gasolina com adição de
álcool anidro acima do permitido, conforme laudo produzido, fls. 04, item 8.
3. Inexiste dúvida acerca do ilícito praticado, tanto que quitada a obrigação pelo revendedor de
combustíveis, assim a informação de que cometida uma irregularidade não se trata de uma suposição
ou fato incerto, mas de ocorrência verídica.
4. A ANP, por disposição da Lei 9.478/97, tem o dever de fiscalizar, lavrar infrações e interditar as
bombas que apresentem vício, tendo observado, no caso concreto, os procedimentos de praxe, tanto
que o processo em pauta não aborda questões prejudiciais envolvendo aquela autuação, mas
unicamente considera indevida a divulgação de seu nome e, por este motivo, postula por danos morais.
5. Não se trata, aqui, de prévia rotulação a um revendedor de combustíveis que nada de ilícito praticou,
mas de divulgação, em lista pública encontrável no site da ANP, daquele que deixou de seguir o
ordenamento, servindo para que o consumidor adote cautelas e averigúe a qualidade do produto que
adquire, auxiliando o Poder Público na fiscalização de estabelecimentos congêneres.
6. Patente que o agir da ANP não desbordou da legalidade, na inclusão do nome da empresa naquele
cadastro, vez que restou confirmado que o combustível não atendida aos requisitos normativos,
portanto não se tratou de uma inverdade, não havendo de se falar em necessidade de minuciosa
descrição de todos os fatos apurados e elencados, pois a questão é puramente objetiva, tendo sido
enquadrado vício no combustível comercializado, esta a informação que o consumidor necessita
conhecer. Precedente.
7. Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do
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relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 01 de agosto de 2018.
SILVA NETO 

Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO:10123
Nº de Série do Certificado: 112C17022048605F
Data e Hora: 03/08/2018 13:08:31

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004269-76.2003.4.03.6105/SP
2003.61.05.004269-7/SP

RELATORA : Desembargadora Federal MARLI FERREIRA
APELANTE : AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA
ADVOGADO : SP099296 ADERBAL DA CUNHA BERGO

APELADO(A) : Agencia Nacional do Petroleo Gas Natural e Biocombustiveis
ANP

ADVOGADO : SP232477 FELIPE TOJEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação, em ação de rito comum, ajuizada por Auto Posto Cazzonatto Ltda em face da
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, requerendo a retirada de seu
nome da lista de postos autuados/interditados por problemas de qualidade do combustível, além de
danos morais a serem arbitrados.

A r. sentença, fls. 198/202, julgou improcedente o pedido, asseverando que o posto foi autuado e
pagou a multa imposta, tendo figurado na lista combatida - cujo limite é de cinco anos - tendo a ANP
agido no interesse de proteção dos consumidores, publicizando os revendedores que possuem
problema, em atenção à supremacia do interesse público. Sujeitou o polo autor ao pagamento de
honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor dado à causa.

Apelou o polo autor, fls. 209/230, alegando, em síntese, que o agir da parte recorrida viola sua
imagem, pois a informação prestada na internet é desprovida de detalhes, a fim de que o consumidor
possa conhecer o motivo da autuação, defendendo sua idoneidade e reputação, as quais vilipendiadas
com a publicação de seu nome, o que direcionada para a responsabilidade civil pelo dano ocasionado.

Apresentadas as contrarrazões, fls. 242/249, sem preliminares, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Nenhum reparo a comportar a r. sentença.

Com efeito, a ANP tem o dever de informar os seus atos, afigurando-se salutar a divulgação dos maus
prestadores de serviço/revendedores de produtos, que comercializem combustíveis fora das
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especificações técnicas, atendendo, com isso, ao preceito constitucional da publicidade, art. 37, caput,
Lei Maior, bem assim exercendo importante papel na defesa do consumidor.

No caso concreto, a autuação e ocorrência da irregularidade são incontroversos, o que assumido pelo
próprio polo autor, que pagou a multa aplicada, fls. 32, decorrente de comercialização de gasolina com
adição de álcool anidro acima do permitido, conforme laudo produzido, fls. 04, item 8.

Ora, inexiste dúvida acerca do ilícito praticado, tanto que quitada a obrigação pelo revendedor de
combustíveis, assim a informação de que cometida uma irregularidade não se trata de uma suposição
ou fato incerto, mas de ocorrência verídica.

Ou seja, a ANP, por disposição da Lei 9.478/97, tem o dever de fiscalizar, lavrar infrações e interditar
as bombas que apresentem vício, tendo observado, no caso concreto, os procedimentos de praxe, tanto
que o processo em pauta não aborda questões prejudiciais envolvendo aquela autuação, mas
unicamente considera indevida a divulgação de seu nome e, por este motivo, postula por danos morais.

Ou seja, não se trata, aqui, de prévia rotulação a um revendedor de combustíveis que nada de ilícito
praticou, mas de divulgação, em lista pública encontrável no site da ANP, daquele que deixou de
seguir o ordenamento, servindo para que o consumidor adote cautelas e averigúe a qualidade do
produto que adquire, auxiliando o Poder Público na fiscalização de estabelecimentos congêneres.

Deste modo, patente que o agir da ANP não desbordou da legalidade, na inclusão do nome da empresa
naquele cadastro, vez que restou confirmado que o combustível não atendida aos requisitos
normativos, portanto não se tratou de uma inverdade, não havendo de se falar em necessidade de
minuciosa descrição de todos os fatos apurados e elencados, pois a questão é puramente objetiva,
tendo sido enquadrado vício no combustível comercializado, esta a informação que o consumidor
necessita conhecer :

"CIVIL. DANOS MORAIS. ANP. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EM LISTA DE POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS COM PRODUTOS ADULTERADOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER
LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Situação em que o nome da empresa foi incluído em lista, elaborada pela ANP, de postos de
combustíveis autuados ou interditados por venderem produtos adulterados, que foi amplamente
divulgada nos meios de comunicação (internet e jornais).
2. Configuram-se como elementos indispensáveis para caracterizar a responsabilidade civil e o dever
de indenizar para a Administração Pública: a conduta ilícita do agente, o dano e o nexo de
causalidade entre um e outro, conforme dicção dos arts. 186 e 927 do CC e o art. 37, parágrafo 6º da
CF.
3. Não houve ilicitude na conduta da ANP em incluir o nome da autora na mencionada relação, já que
se trata de estrito cumprimento do dever legal da agência reguladora do setor fiscalizar e autuar
empresas que apresentem irregularidades, além de informar aos consumidores sobre o resultado de
suas atividades e a qualidade dos produtos comercializados pelos postos de combustíveis.
4. Ausente um dos elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil e a obrigação de
indenizar, qual seja, a conduta ilícita, não há que se falar em reparação por danos morais.
5. Apelação improvida."
(AC 200580000055340, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Segunda Turma, DJ -
Data::01/07/2009 - Página::282 - Nº::123.)

Por conseguinte, em âmbito de prequestionamento, refutados se põem os demais ditames legais
invocados em polo vencido, art. 5º, V, IX, X, XXXIV e LV, que objetivamente a não socorrerem, com
seu teor e consoante este julgamento, ao mencionado polo (artigo 93, IX, CF).

Ante o exposto, pelo improvimento à apelação, na forma aqui estatuída.

É como voto.
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SILVA NETO 
Juiz Federal Convocado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
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