
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013072-62.2002.815.0011 – CAMPINA GRANDE.
Relator            :Aluizio Bezerra Filho, Juiz convocado em substituição 
                                 ao Exmo. Des. José Ricardo Porto.
01 Apelante     :Total Distribuidora S/A.
Advogados :Marcelo Vieira Fernades (OAB/PE nº 22.289) e 
                                  Hélio Ribeiro Costa Neto (OAB/PE nº 22.203).
02 Apelante      :Posto Maia – Comercial de Combustíveis Maia Ltda.
Advogados     :Saulo Medeiros da Costa Silva (OAB/PB nº 13.657) e 
                                  Ketherine Valéria de Oliveira Gomes Diniz (OAB/PB nº 8.795).
Apelados          :Os mesmos.

RECURSOS APELATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  TÍTULOS  EXTRAJUDICIAIS  C/C  COM
INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS  E  LUCROS
CESSANTES.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
ACOLHIMENTO  DOS  PEDIDOS  DE  ANULAÇÃO  DAS
DUPLICATAS  E  DE CONDENAÇÃO EM  DANOS  MORAIS.
APELAÇÃO CÍVEL DO PROMOVIDO (DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS). VENDA  DE  GASOLINA  AO  AUTOR
(POSTO  DE  COMBUSTÍVEIS).  DÍVIDA  REPRESENTADA
POR  DUPLICATAS.  ALTERAÇÃO  DA  FORMA  DE
PAGAMENTO  ATRAVÉS  DE  CHEQUES  PRÉ-DATADOS.
INEXISTÊNCIA  DO  INSTITUTO  DA  NOVAÇÃO.  TÍTULOS
VÁLIDOS.  DANOS  MORAIS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVENTE. PEDIDO  DE
CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO QUE
A GASOLINA FOI  ADULTERADA PELA DISTRIBUIDORA.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DO  CONTROLE  DE
QUALIDADE.  RESPONSABILIDADE  DO  REVENDEDOR
VAREJISTA  (AUTOR/POSTO  DE  COMBUSTÍVEIS).
DESCARACTERIZAÇÃO  DOS  LUCROS  CESSANTES.
IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PLEITOS FORMULADOS
NA  EXORDIAL.  MEDIDA  QUE SE IMPÕE.  PROVIMENTO
DO  APELO  DO  DEMANDADO  E  PREJUDICADA  A
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 

-  Inexiste  novação  quando  a  intenção  inequívoca  das  partes  é  o
alongamento do prazo para pagamento, e não a extinção da obrigação
criando uma nova em substituição da anterior.
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- “A novação pode ser definida como forma de pagamento indireto em que
ocorre a substituição de obrigação anterior por obrigação nova, diversa da
primeira  criada  pelas  partes.  Seu  principal  efeito  é  a  extinção  da  dívida
primitiva,  com  todos  os  acessórios  e  garantias,  sempre  que  não  houver
estipulação  em  contrário.  No  caso  dos  autos,  não  configura  novação  o
pagamento parcial do débito, por meio de cheques, mas apenas alteração na
forma  de  pagamento  através  do  parcelamento  da  dívida.”  (TJRS.  AC  nº
0110336-42.2015.8.21.7000.  Relª  Desª  Liege  Puricelli  Pires.  J.  em
28/05/2015) 

- “A novação nunca pode ser presumida, devendo-se aferir, caso a caso, a
verdadeira  intenção  dos  interessados.”  (TJMG.  APCV  1.0699.10.005773-
5/001. Rel. Des. Leite Praça. J. em  06/06/2013).

-  O revendedor varejista de combustíveis é obrigado a aferir a qualidade dos
produtos recebidos da distribuidora  ou, ao menos, preencher o Registro das
Análises de Qualidade, tornando-se responsável pela mercadoria. Na hipótese
de constatação de alguma desconformidade na qualidade  do combustível,  o
revendedor é obrigado a recusá-lo e informar o fato ao Centro de Relações do
Consumidor,  sob  pena  de  tornar-se  responsável  em  relação  à  eventual
irregularidade.

- No caso em debate, o autor recebeu o combustível do promovido sem efetuar
nenhuma ressalva ou teste, situação que leva a concluir pela regularidade da
qualidade  do combustível  fornecido pela  distribuidora  ao posto revendedor,
tendo  esse  último  assumido  toda  a  responsabilidade  pela  adulteração
constatada pela ANP.

-  “Não  havendo  provado  a  proprietária  que  procedeu  a  aferição  da
regularidade  quando  do  recebimento  do  produto,  é  de  se  deduzir  que  o
recebeu sem conferir seus componentes e, assim procedendo, assumiu o risco
de  estar  adquirindo  e,  posteriormente,  comercializando,  produto  em
desacordo com as normas que regem a matéria (art.  4º,  Portaria ANP n.°
248/00).”  (TJPB.  Primeira  Câmara  Especializada  Cível.  AC  nº
001.2005.016062-9/001.  Rel.  Des.  Manoel  Soares  Monteiro.  J.  em
02/08/2007).

- Restando constatada a regularidade dos protestos das duplicatas, bem como a
qualidade do combustível comercializado pela promovida, Total Distribuidora
S/A, a improcedência de todos os pleitos é medida que se impõe, não havendo
que se falar em anulação dos títulos extrajudiciais, tampouco em danos morais
e lucros cessantes.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da  Paraíba, à  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  AO   RECURSO  DO  1º  APELANTE,
REFORMANDO  A  SENTENÇA  PARA  JULGAR  IMPROCEDENTES  OS  PEDIDOS
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FORMULADOS  NA  INICIAL,  RESTANDO  PREJUDICADO  O  APELO  DO  2º
APELANTE.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Anulatória  de Títulos  Extrajudiciais  c/c  Indenizatória  por
Danos Morais e Lucros Cessantes  movida pelo  Posto Maia – Comercial de Combustíveis Maia
Ltda em face da Total Distribuidora S/A.

Inicialmente,  o promovente afirma que desenvolve atividades  comerciais  na
área de combustíveis, tendo adquirido produtos (combustíveis) da empresa promovida, através das
notas fiscais em anexo.

Alega,  ainda,  que  a  ANP  –  Agência  Nacional  do  Petróleo  Gás  Natural  e
Biocombustíveis, durante fiscalização, constatou irregularidades nos combustíveis adquiridos junto
à distribuidora demandada, oportunidade na qual determinou a interdição do posto de gasolina, que
perdurou por um período de 13 (treze) dias.

Logo em seguida,  proclama que a empresa ré,  como forma de amenizar  os
prejuízos do demandante, flexibilizou o pagamento do saldo devedor oriundo de compras anteriores
de  combustíveis,  parcelando  o  débito  em prestações  quinzenais  representadas  por  cheques  pré-
datados,  originando-se,  a seu ver,  uma nova obrigação contratual,  substituindo e extinguindo a
anterior.

Ato contínuo, assevera que sustou os cheques emitidos, sob o argumento de
que  a  Total  Distribuidora  S/  deixou de  promover  sua  defesa  perante  a  ANP,  apesar  de  ter  se
comprometido em fazê-la.

Com base nessas  alegações,  entende que restou caracterizado o instituto da
novação (substituição de uma obrigação por outra), razão pela qual concebe que a distribuidora de
combustíveis não poderia ter protestado as duplicadas, porquanto se trata de obrigação extinta.

Defende,  ainda,  a  caracterização  de  danos  morais,  em  razão  dos  protestos
indevidos, bem como requer o ressarcimento pelos lucros cessantes referentes ao período em que o
posto ficou fechado, acarretando queda no seu faturamento.

Após  regular  tramitação,  o  Magistrado  de  base  sentenciou  o  feito  (fls.
238/244), julgando parcialmente procedentes os pleitos da exordial, “para declarar a anulação
das duplicadas descritas objeto da ação, bem como, para condenar a parte promovida a pagar ao
promovente uma indenização pelos danos morais suportados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)” - fls. 243.

Irresignada,  a  Total  Distribuidora  S/A  apresentou  recurso  apelatório,
defendendo a legitimidade do procedimento de cobrança, bem como a inexistência de novação.

Para tanto, afirma que o protesto realizado é devido, porquanto se trata de título
revestido  de  certeza,  liquidez  e  exigibilidade,  representado  por  duplicatas  referentes  à
comercialização de combustíveis.
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Alega, também, que o promovente recebeu os produtos sem qualquer recusa,
mesmo tendo a sua disposição a possibilidade de realização de testes de qualidade, fato que leva a
concluir pela qualidade do combustível fornecido.

Logo  em  seguida,  rebate  a  alegação  aquiescida  pelo  Magistrado  a  quo,
referente  à  caracterização  de  novação,  ao  alegar  que  em nenhum momento  houve extinção  da
obrigação e substituição por uma nova.

Ressalta, ainda, que a prorrogação do pagamento da dívida, representada por
cheques pré-datados,  não pode ser entendida como o instituto da novação, motivo pelo qual os
protestos das duplicatas são legítimos. 

Ao final, após defender a inexistência de danos morais, pugna pelo provimento
do apelo, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial – fls. 246/263.

Insatisfeito  com a improcedência do pleito  referente aos lucros cessantes,  o
autor também interpôs apelação cível.

O promovente afirma que, por culpa da empresa promovida, permaneceu com
suas  atividades  paralisadas  por  13  (treze)  dias,  acarretando  queda  no seu  faturamento,  estando
caracterizados os lucros cessantes,  cuja quantificação pode ser aferida na fase de liquidação de
sentença.

Rebela-se,  também,  em face  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  ao
conceber que foram arbitrados em montante irrisório (15% sobre o valor da condenação).

Por fim, requer o acolhimento de suas razões recursais, para que seja deferido o
pedido  dos  lucros  cessantes,  bem como  para  majorar  a  verba  advocatícia  sucumbencial  –  fls.
266/273.

Contrarrazões ofertadas pelo demandante – fls. 277/282.

Apesar de devidamente intimada, a parte ré não ofereceu resposta ao apelo do
promovente, conforme atesta a certidão de fls. 282v

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  lançar
manifestação meritória, apenas opinando pelo prosseguimento do feito recursal – fls. 291/292.

Apesar de remetidos os autos ao Centro de Mediação de 2º Grau,  não houve
conciliação entre as partes, tendo em vista a ausência de ambos os litigantes, conforme atesta a
certidão de fls. 305.

Petição  atravessada  pela  Total  Distribuidora  S/A  noticiando  não  possuir
interesse na conciliação – fls. 310/311.

É o relatório.
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VOTO.

Destaco,  desde  logo,  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso
obedecerão  as  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
porquanto a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo
CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal
de Justiça:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas  até  17  de  março de  2016) devem ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Passo a análise conjunta de ambos os recursos.

Inicialmente,  examino  a  existência  ou  não  de  novação,  para  que  se  possa
verificar a legitimidade do procedimento de cobrança realizado pela promovida (distribuidora) em
relação ao promovente (posto).

Como é cediço, o instituto acima em referência (novação) ocorre quando existe
a substituição de uma obrigação anterior por uma nova, diversa da primeira entabulada entre as
partes.

Nesse  sentido,  permito-me  trazer  à  baila  os  esclarecedores  comentários  de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do conceito da novação:

“Novação significa modificação ou substituição de uma obrigação por outra.
Como  tal  não  se  entende  a  tolerância  ou  prorrogação  de  prazo  para  o
recebimento  da  dívida.  É  a  transformação  de  uma  obrigação  por  outra.”
(Código Civil Comentado. 7ª ed, rev, ampl e atual. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2009. P. 485). Grifei.

No caso em disceptação, o próprio promovente afirmou que, como forma de
amenizar  os  seus  prejuízos  em  decorrência  do  período  em  que  seu  posto  de  combustíveis
permaneceu interditado (13 dias),  a  distribuidora promovida  dividiu sua dívida em 15 (quinze)
prestações.

Ora, tal prática não caracteriza o instituto da novação, porquanto a intenção das
partes  não foi  a  extinção de uma obrigação para a  criação de uma nova,  mas,  tão  somente,  o
alongamento do prazo para pagamento do mesmo débito (compra de combustíveis).

No mesmo diapasão, cito julgados dos tribunais pátrios:

“CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL.
DÍVIDAS  VENCIDAS  E  VINCENDAS.  AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  DE
DUAS TESTEMUNHAS E DOS ADVOGADOS DAS PARTES. VALIDADE DO
ATO. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO EXECUTIVA.  PARCELAMENTO DA
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DÍVIDA.  INOCORRÊNCIA  DE  NOVAÇÃO. ACORDO  NÃO
HOMOLOGADO.  VALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  EFEITOS  NA  RELAÇÃO
PROCESSUAL.  REFORMATIO  IN  PEJUS.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.
Pedido inicial que abrange todas as dívidas vencidas e vincendas oriundas do
contrato  de  locação de  imóvel  comercial,  e  não apenas as  vencidas  até  a
propositura  da  ação.  2.  A  assinatura  de  duas  testemunhas  em documento
particular  e  dos  advogados  das  partes,  não são requisitos  de  validade  do
negócio  jurídico,  mas  sim  de  aptidão  executiva.  3.  O  reconhecimento  de
dívida e o parcelamento do débito não implicam em novação da obrigação. 4.
O acordo firmado durante o processamento da ação não precisa de chancela
judicial para ter validade e eficácia entre as partes, todavia para ter eficácia
na  relação  processual,  deve  ser  homologado pelo  juízo.  Sentença  mantida
para evitar hipótese de refomatio in pejus. 5. Apelo conhecido e desprovido.”
(TJAC.  APL  0016216-20.2009.8.01.0001.  Relª  Desª  Waldirene  Cordeiro.
DJAC 30/03/2016. Pág. 13). Grifei.

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NOVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  A novação pode ser definida como forma de pagamento
indireto em que ocorre a substituição de obrigação anterior por obrigação
nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção
da dívida  primitiva,  com todos  os  acessórios  e  garantias,  sempre que  não
houver estipulação em contrário. No caso dos autos, não configura novação
o pagamento parcial do débito, por meio de cheques, mas apenas alteração
na  forma  de  pagamento  através  do  parcelamento  da  dívida. Apelo
desprovido.  Unânime.”  (TJRS.  AC  0110336-42.2015.8.21.7000.  Relª  Desª
Liege Puricelli Pires. J. em 28/05/2015). Grifei.

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRELIMINAR.  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ACORDO.
PARCELAMENTO  DO  DÉBITO.  NOVAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MULTA
CONTRATUAL.  BIS  IN  IDEM.  IMPOSSIBILDIADE.  REPAROS.  IMÓVEL.
LAUDO  DE  VISTORIA  INICIAL.  AUSÊNCIA.  DANOS  NÃO
COMPROVADOS. 1. Atendendo a r. sentença o disposto no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, bem como o art. 458 do Código de Processo Civil,
rejeita-se  a  preliminar  de  ausência  de  motivação.  2.  Simples  acordo  de
parcelamento  do  débito  não  configura novação  do  valor  locativo,  ante  a
ausência do animus novandi. 3. A aplicação da cláusula penal em virtude do
inadimplemento do locatário mostra-se plenamente possível,  desde que não
incorra em excessos, de forma a tornar obrigação desequilibrada e onerosa,
nem  tão  pouco  caracterizar  bis  in  idem,  vedado  em  nosso  ordenamento
jurídico. 4. Não é possível a atribuição de responsabilidade ao locatário pelas
avarias existente no imóvel locado, quando o laudo de vistoria inicial não foi
juntado  aos  autos.  5.  Recurso  parcialmente  provido.”  (TJDF.  Rec
2012.01.1.067770-2.  Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira.  DJDFTE
28/04/2014. Pág. 175). Grifei.
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“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PARCELAMENTO DE DÉBITO. NOVAÇÃO. AUSENCIA DE ANIMUS
NOVANDI. RETIRADA  DO  NOME  DOS  CADASTROS  RESTRITIVOS
ANTES  DO  VENCIMENTO  DA  DÍVIDA  E  DO  EFETIVO  PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSENCIA. EXERCICIO REGULAR
DE DIREITO. I.  A novação nunca pode ser presumida, devendo-se aferir,
caso  a  caso,  a  verdadeira  intenção  dos  interessados. II.  Comprovado  o
negócio  jurídico  celebrado  entre  as  partes,  bem  como  o  débito  dele
decorrente, é legítima a cobrança enviada, bem como a inclusão do nome do
autor  no  cadastro  negativo  do  SPC/SERASA,  porquanto  há  o  amparo  da
excludente de exercício regular de direito, prevista no artigo 188, I do Código
Civil.  III.  Inexistindo conduta ilícita imputada à Apelada, não há como lhe
atribuir  responsabilidade  por  ressarcimento  de  danos  morais.”  (TJMG.
APCV 1.0699.10.005773-5/001.  Rel.  Des.  Leite  Praça.  J.  em  06/06/2013).
Grifei.

Assim sendo,  no caso em disceptação, não há no que se falar em novação
da obrigação.

Quanto à alegação do autor de que a ANP – Agência Nacional do Petróleo Gás
Natural  e  Biocombustíveis,  durante  fiscalização  em  seu  posto  de  combustíveis,  constatou
irregularidades nos produtos (combustíveis) adquiridos junto à distribuidora demandada, destaco
que a própria ANP, através da Portaria nº 09/2007, assevera que:

“Art.  3º  Para  efetuar  as  análises  descritas  no  Regulamento  Técnico,  o
Revendedor Varejista fica obrigado a coletar amostra de cada compartimento
do caminhão-tanque que contenha o combustível a ser recebido, ressalvado o
disposto no § 2º.
§  1º  Os  resultados  das  análises  da  qualidade  deverão  ser  reportados  em
formulário  denominado  “Registro  de  Análise  da  Qualidade”  cujo  modelo
consta do Regulamento Técnico.
§ 2º O Revendedor Varejista poderá não efetuar a análise dos combustíveis
recebidos.  Dessa  forma,  o  Registro  de  Análise  da  Qualidade  deverá,
obrigatoriamente,  ser preenchido com os dados enviados pelo Distribuidor,
assumindo o Revendedor Varejista a responsabilidade dos dados da qualidade
do produto informados pelo Distribuidor.
§ 3º No caso de recebimento de gasolina em que o Revendedor Varejista tenha
optado  pela  não  realização  da  análise,  conforme  disposto  no  parágrafo
anterior,  este  deverá  solicitar  que  o Distribuidor  informe o teor  de  álcool
etílico anidro combustível – AEAC contido na gasolina de modo que possa ser
transcrito no Registro de Análise da Qualidade.
§ 4º Os Registros de Análise da Qualidade correspondentes ao recebimento de
combustível  dos  últimos  6  (seis)  meses  deverão  ser,  obrigatoriamente,
mantidos nas dependências do Posto Revendedor.
§  5º  O  Revendedor  Varejista  fica  obrigado  a  recusar  o  recebimento  do
produto caso apure qualquer não-conformidade na análise referida no caput,
devendo comunicar o fato ao Centro de Relações com o Consumidor, cujo
telefone encontra-se disponível  no sitio da ANP: www.anp.gov.br, no prazo
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máximo de 24 (vinte e quatro) horas, considerando-se somente os dias úteis, e
informando:
I – Tipo de combustível;
II – Data da ocorrência;
III – Número e data de emissão da Nota Fiscal e,
IV – CNPJ do emitente da Nota Fiscal.”

Portanto, o demandante, na qualidade de revendedor varejista de combustíveis,
é obrigado a aferir a qualidade dos produtos recebidos da distribuidora  ou, ao menos, preencher o
Registro das Análises de Qualidade, tornando-se responsável pela mercadoria.

Na  hipótese  de  constatação  de  alguma  desconformidade  na  qualidade  do
combustível,  o  revendedor é  obrigado a recusá-lo e  informar  o fato ao Centro de Relações  do
Consumidor, sob pena de tornar-se responsável em relação à eventual irregularidade.

Nesse norte, segue aresto da Corte Paulista:

“AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  Adulteração  de
Combustível  Procedimento  administrativo  que  determinou  a  cassação  de
inscrição estadual e lacração do posto de revenda Sentença de extinção da
ação,  nos  termos  do  art.  267,  V,  do  CPC,  pelo  reconhecimento  de
litispendência  Apelo  da  autora  que  comporta  provimento  em  parte,  para
possibilitar  a análise  do mérito  da demanda Litispendência  Não verificada
tríplice identidade dos elementos da ação Preceito alegado na causa de pedir
desta ação que diz respeito à violação dos princípios da ampla defesa e do
contraditório  Mandamus  que  suscita  violação  do  art.  7º  da  Portaria  CAT
28/05 Mérito Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.929/05
Descabimento Norma editada dentro dos limites da competência concorrente
do Estado de São Paulo Objetivo precípuo de coibir a lesão ao consumidor e a
evasão  de  divisas  decorrentes  da  adulteração  do  combustível,  inexistindo
afronta  às  diretrizes  e  limites  da  Lei  Federal  nº  9.847/99  Hipótese  de
incapacidade dos agentes fiscais para coleta e análise das amostras que não
prospera  Procedimentos  que,  como  qualquer  outro  ato  administrativo,  se
encontram dotados de presunção de legitimidade e veracidade Não verificada
prova de existência de vícios ou irregularidades. Tese de responsabilidade
exclusiva da Distribuidora afastada. Dever do Revendedor Varejista realizar
os  testes  necessários  para  verificar  a  qualidade  do  combustível  que
comercializa, sob pena de ser responsabilizado por eventual irregularidade
Resolução ANP nº 9 de 07/03/2007 Responsabilidade objetiva Incapacidade
do posto revendedor verificar o teor de Metanol que não vinga, pois poderia, a
seu critério,  realizar estudos adequados e preventivos  sobre o produto que
comercializava  Administração  que  procedeu  no  estrito  cumprimento  dos
ditames  legais  em  face  da  desconformidade  apresentada  no  combustível
Desrespeito  às  garantias  processuais  não  verificado  Reconhecimento  da
regularidade  do  procedimento  administrativo  Cerceamento  de  defesa
inexistente  Recurso  provido  em  parte  para  afastar  a  extinção  da  ação  e
analisar o mérito, julgando a pretensão da autora improcedente.” (TJSP. APL
0002307-11.2013.8.26.0053.  Rel.  Des.  Manoel  Ribeiro.  J.  em 11/03/2015)”
Grifei.
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No caso em debate, verifico que o autor recebeu o combustível do promovido
sem efetuar nenhuma ressalva ou teste, situação que leva a concluir pela regularidade da qualidade
do combustível fornecido pela distribuidora (demandada) ao posto revendedor (demandante), tendo
esse último assumido toda a responsabilidade pela adulteração constatada pela ANP.

No mesmo diapasão, trago à baila julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  GASOLINA  ADULTERADA.  ALEGAÇÃO  DE  QUE
OPRODUTO  FOI  ADULTERADO  NA  DISTRIBUIDORA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  DO  CONTROLE  DE  QUALIDADE  DO  COMBUSTÍVEL.
RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR VAREJISTA.  PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. ATO ILÍCITO. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DO DANO.
REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- O termo inicial da prescrição para reclamar indenização decorrente de ato
ilícito é aquele em que efetivamente se verificou o dano. No caso, a pretensão
da autora nasceu após o regular processo administrativo, no momento em que
lhe  foi  imputada  a  multa,  e  não  da  data  da  autuação  ou  da  compra  da
mercadoria supostamente adulterada.
-  Não  havendo  provado  a  proprietária  que  procedeu  a  aferição  da
regularidade  quando  do  recebimento  do  produto,  é  de  se  deduzir  que  o
recebeu  sem conferir  seus  componentes  e,  assim  procedendo,  assumiu  o
risco  de estar  adquirindo e,  posteriormente,  comercializando,  produto  em
desacordo com as normas que regem a matéria (art. 4º, Portaria ANP n.°
248/00).
- Desprovimento do apelo.”(TJPB. Primeira Câmara Especializada Cível. AC
nº  001.2005.016062-9/001.  Rel.  Des.  Manoel  Soares  Monteiro.  J.  em
02/08/2007). Grifei.

Dito isso, restando constatada a regularidade dos protestos das duplicatas, bem
como  a   qualidade  do  combustível  comercializado  pela  promovida,  Total  Distribuidora  S/A,  a
improcedência de todos os pleitos formulados na inicial é medida que se impõe, não havendo que se
falar  em  anulação  dos  títulos  extrajudiciais,  tampouco  em  danos  morais  e  lucros  cessantes,
porquanto revestidas de legalidade as medidas adotadas pela distribuidora.

Tendo em vista a inversão do ônus da sucumbência e levando em consideração
o trabalho realizado pelo advogado do demandado , bem como o tempo em que tramita a presente
demanda (14 anos), fixo os honorários advocatícios em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Por essas razões, provejo o recurso do 1º apelante, reformando a sentença
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicado o apelo do
2º apelante. Outrossim, tendo em vista a inversão do ônus da sucumbência, condeno o promovente
ao pagamento  das custas processuais e honorários  sucumbenciais,  esses últimos fixados em R$
14.000,00 (quatorze mil reais).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho  (Juiz
convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo
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Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

                                                                                                                                  
J/08
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