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APELAÇÕES  CÍVEIS.  DIREITO  CIVIL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DE DAR C/C REPARAÇÃO
DE  DANOS  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM.
QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. LEGITIMIDADE DO
SÓCIO  EM  PROPOR  AÇÃO  QUE  BUSQUE  DIREITOS
DECORRENTES  DA  EVENTUAL  QUEBRA  DE
CONFIANÇA.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE
DO  PROCESSO  PELA  NÃO  DESIGNAÇÃO  DE
AUDIÊNCIA  DE  CONCILIAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OBRIGATORIEDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.   NULIDADE
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR AGENTE
SEM PODERES PARA TANTO.  DENUNCIAÇÃO À LIDE
IMPROCEDENTE.  DENUNCIADO  INDUZIDO  A  ERRO.
INOCORRÊNCIA DE DANO  MORAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE  DETERMINAR  SE  O  VALOR  DO  DANO  MATERIAL
POSTO  NA  SENTENÇA  CONDIZ  COM  A  REALIZADA.
NECESSIDADE  DE  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA
MEDIANTE  PERÍCIA  CONTÁBIL.  RESTITUIÇÃO  DE
VALORES  INVESTIDOS  E  LUCROS  CESSANTES
PROPORCIONAIS  À  QUOTA  PARTE  DO  SÓCIO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  A  PARTIR  DO  EVENTO
DANOSO.   PROVIMENTO  PARCIAL  DE  AMBOS  OS
RECURSOS.
.
-  A  affectio  societatis,  elemento  essencial  do  contrato  de
sociedade comercial,  caracteriza-se como uma vontade de
união  dos  sócios.  Quando  tal  elemento  não  mais  existe,
causando  a  impossibilidade  da  consecução  do  fim  social,
como é o caso dos autos, torna-se plenamente legítima a
pretensão de um dos sócios em propor ação que busque os

  



seus direitos decorrentes da eventual quebra de confiança.
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- A ausência de audiência de conciliação não se caracteriza
como  procedimento obrigatório,  porquanto  não  detém  o
condão  de  gerar  prejuízo  às  partes,  assim  aplicável  à
espécie o princípio do pas de  nullité sans grief.

-  Não se infere da narrativa fática a existência de qualquer
ofensa ou violação dos bens de ordem moral do autor, quais
sejam os que se referem a sua liberdade, saúde (mental ou
física), nem tão pouco à sua imagem perante a sociedade.

- "Salvo  as  exceções expressamente  previstas  em lei,  as
perdas e danos devido ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, sendo a primeira interposta por José Morais

de Oliveira Júnior, RJ Têxtil Ind. Com. Ltda e Renato Severiano da Silva e a segunda

manejada por Rodrigo Januário de Carvalho, em irresignação à sentença proferida pelo

MM. Juiz de Direito da Comarca de Rio Tinto, nos autos da “Ação de Obrigação de Não

Fazer, de Dar C/C Reparação de Danos Com Pedido de Tutela Antecipada”, movida pelo

segundo apelante em face dos primeiros.

A decisão a quo, às fls. 753/766, julgou procedentes, em parte, os pedidos

inaugurais,  condenando  os  demandados  ao  pagamento  do  valor  de  R$  300.000,00

(trezentos mil reais), a título de indenização por benfeitorias e investimentos, sobre o qual

deverão incidir juros legais e correção monetária a partir da citação. Julgou improcedentes

os pleitos de danos morais e de denunciação à lide da Cia de Tecidos Rio Tinto.

Irresignados, José Morais de Oliveira Júnior e outros opuseram embargos de

declaração (fls.  768/775),  alegando que o dito  decreto  sentencial  foi  silente  quanto  à

ilegitimidade ativa arguida pelos réus/embargantes.

Desembargador José Ricardo Porto
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Rodrigo  Januário  de  Carvalho  apresentou  resposta  aos  embargos  de

declaração (fls. 798/801).

Os  referidos  aclaratórios  foram  rejeitados  pelo  Juízo  de  Origem,  ao

fundamento  de que a  sentença decidiu  expressamente  pela  legitimidade do sócio  da

empresa JJB Indústria  e  Comércio  LTDA para  pleitear,  em nome próprio,  direitos  da

empresa que alega estar sendo supostamente prejudicada (fls. 802 v). 

Ainda  insatisfeitos,  José Morais  de  Oliveira  Júnior  e  outros  interpuseram

recurso  de  apelação  (fls.  805/823),  através  do  qual  suscitam,  preliminarmente,  a

ilegitimidade ativa ad causam. No mérito, alegam que, a despeito do que fora consignado

na  decisão  monocrática,  o  valor  indicado  pelo  autor  equivalente  aos  investimentos

estimados, na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), foi impugnado por meio

da peça contestatória.

Aduzem que a designação de audiência de conciliação seria obrigatória e,

em não sendo logrado êxito, deveriam ser observadas as determinações dos §§ 2º e 3º

do  art.  331  do  CPC,  visando  à  necessária  produção  de  provas,  inclusive  a  pericial

contábil, para que então a sentença pudesse aquilatar o  quantum indenizatório e não o

fazendo por dedução. 

Afirmam que, desta feita, o processo é nulo desde o momento em que não

houve a designação de conciliação e, via de consequência, do despacho saneador, posto

que foi retirado a oportunidade dos promovidos de verem deferida a perícia  requerida

inicialmente.

Continuando, defendem que o contrato firmado entre as empresas “JR Têxtil

Indústria” e “Comércio e Cia. de Tecidos de Rio Tinto” constitui um ato jurídico perfeito e

acabado, haja vista ter sido celebrado entre agentes capazes e atendendo aos preceitos

legais.

Desembargador José Ricardo Porto
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Ao final,  requerem o  acolhimento  da  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  ad

causam e, no mérito, que seja julgada improcedente a ação, com a necessária inversão

do ônus da sucumbência, ou, alternativamente, seja anulada a sentença e reaberta a fase

de instrução processual com a realização de perícia contábil.

Também  irresignado,  Rodrigo  Januário  de  Carvalho  interpôs  recurso

apelatório (fls. 842/859), por meio do qual alega, em suma, que a denunciada à lide, Cia.

de Tecidos Rio Tinto, também praticou atos ilícitos que lhe causaram prejuízos, ao tempo

em que rescindiu o contrato de locação verbal com a empresa JJB Indústria e Comércio

Têxtil LTDA, após esta investir financeiramente nos galpões.

Aponta a possibilidade de restituição das máquinas e da posse direta dos

galpões, mediante retorno do status a quo da relação contratual de locação, bem como

sustenta a necessidade de que seja procedida à liquidação de sentença, oportunidade em

que  será  possível  o  levantamento  do  quantum indenizatório  pelos  lucros  cessantes

causados, com a compensação dos valores com a quota cabível ao promovido, ex-sócio

que se retirou da sociedade, caso exista algum saldo remanescente.

Logo em seguida, afirma que a correção monetária deve incidir a partir da

data do evento danoso, em conformidade com as súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal

de Justiça.

Por fim, defende ser cabível a condenação em dano moral, haja vista ter

passado por constrangimentos desnecessários quando o seu outro sócio, em conluio com

os demais demandados e a empresa denunciada,  praticou ato em detrimento da sua

sociedade.

Dito isso, requer o provimento do recurso para atender ao pedido constante

no item 02 da petição inicial em todos os seus termos, incluindo especialmente os lucros

cessantes suportados, afastando apenas a necessidade de divisão pela quota-parte de

cada sócio.

 

Desembargador José Ricardo Porto
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Pugna,  ainda,  pela  procedência  do  pedido  de  denunciação  à  lide  para

condenar a Cia. de Tecidos Rio Tinto a reparar os prejuízos que lhe foram causados, bem

como pleiteia a reforma da forma de incidência da correção monetária, respeitando as

súmulas 54 e 43 do STJ e a condenação dos vencidos a arcar com a totalidade dos ônus

da sucumbência para que se amolde à reforma da sentença.

 

Contrarrazões ofertadas por Rodrigo Januário de Carvalho (fls. 865/870).

José Morais de Oliveira Júnior e outros, apesar de devidamente intimados,

não apresentaram resposta ao apelo de Rodrigo Januário de Carvalho (fls. 906).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não

acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade da sentença suscitadas

pelo primeiro apelante e, no mérito, pelo prosseguimento do feito, sem manifestação de

mérito, porquanto ausente interesse público que torne necessária a intervenção ministerial

(fls. 884/888).

É o relatório.

VOTO

1ª APELAÇÃO – JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

O  primeiro  apelante  suscita,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  passiva  ad

causam, sob o argumento de que o autor não poderia, em nome próprio, defender os

interesses da empresa da qual é sócio.

De início, importante destacar que, não obstante a parte autora não tenha

requerido  a  dissolução  da  sociedade  empresarial,  o  arcabouço  processual,  de  forma

incontroversa, demonstra que a confiança societária encontra-se violada.

Desembargador José Ricardo Porto
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A affectio societatis, elemento essencial do contrato de sociedade comercial,

caracteriza-se como uma vontade de união dos sócios. Quando tal elemento não mais

existe,  causando a impossibilidade da consecução do fim social,  como é o caso dos

autos, torna-se plenamente legítima a pretensão de um dos sócios, em nome próprio,

propor ação que busque os seus direitos decorrentes da eventual quebra de confiança.

Ademais, apenas como um plus, destaco que a questão prévia em epígrafe

já foi analisada e rejeitada pelo acórdão de fls. 741/749, de modo que a mesmo que a

parte suscitante tivesse razão, tão matéria não poderia mais ser objeto de análise por esta

Corte, em virtude da caracterização da cosia julgada e do instituto da preclusão. 

Nesse sentido,  trago à  baila  recentíssimo aresto do Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL -  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO   FISCAL
–  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DE  SÓCIO  E
PRESCRIÇÃO  DE  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  -  QUESTÕES
DISCUTIDAS  EM  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  E
DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO
EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO.
1. Descabe o julgamento em apelação de questão relacionada
à prescrição e à legitimidade ad causam de sócio de empresa
quando  tais  matérias  já  foram  objeto  de  julgamento  em
agravo de instrumento.
2. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não
significa  que questões anteriormente  discutidas  e  decididas  em
outra sede recursal possam ser novamente apresentadas quando
de sua interposição" (REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009).
3. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp 1418136 / AL. Rel.
Min. Eliana Calmon. J. em 17/12/2013). Grifei.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Igualmente,  não  merecem  prosperar  as  argumentações  preliminares  de

nulidade processual derivada da não designação de audiência de conciliação no juízo de

origem.

Desembargador José Ricardo Porto
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A  ausência  de  audiência  de  conciliação  não  se  caracteriza  como

procedimento obrigatório,  porquanto não detém o condão de gerar prejuízo às partes,

assim aplicável à espécie o princípio do pas de  nullité sans grief.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte decisão colegiada do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO  CONFIGURADO.
AUDIÊNCIA  DE  CONCILIAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OBRIGATORIEDADE.  MÉRITO.  JUROS.  CAPITALIZAÇÃO.
CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.  ADMISSIBILIDADE.
REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. 
[...]
-  A  realização  da  audiência  de  conciliação  não  traduz  ato
obrigatório  do  processo,  e,  dessa  forma,  a  ausência  desta
não implica nulidade; 
-  Recursos  não  providos.   (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0620.13.002582-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  11/11/2014,  publicação  da
súmula em 19/11/2014)

Não é demais pontuarmos que a conciliação foi pretendida por este Poder

Judiciário, no segundo grau de jurisdição, por intermédio do Núcleo de Permanente de

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, tendo sido prejudicada a realização da

respectiva  sessão  de  mediação,  em  razão  da  ausência  das  partes,  apesar  de

devidamente convidadas para tanto (fls. 901). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MERITO

DA NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

No mérito, os primeiros apelantes, José Morais de Oliveira Júnior e outros,

defendem que o contrato firmado entre as empresas JR Têxtil Indústria e Comércio e Cia.

Desembargador José Ricardo Porto
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de Tecidos de Rio Tinto constitui um ato jurídico perfeito e acabado, haja vista ter sido

celebrado entre agentes capazes e atendendo aos preceitos legais.

A nulidade do contrato colacionado às fls. 321/331 e seu respectivo aditivo

(fls. 334) merece ser mantido pelos mesmos fundamentos utilizados na sentença.

Colhe-se do depoimento do Sr. Walter Shumacher, diretor da empresa Cia.

de Tecidos Rio Tinto, que o mencionado contrato de locação foi firmado com a JR Têxtil

Indústria e Comércio,  quando esta ainda sequer existia,  tendo procedido à pactuação

porque foi informado pelo Sr. José Morais de Oliveira que a sociedade da JJB Indústria e

Comércio  Têxtil  LTDA.  havia  sido  dissolvida,  ficando  acertado  na  dissolução  que  a

empresa JR Têxtil Indústria e Comércio ficaria com os galpões 46, 47 e 48 (fls. 549/561).

O  instrumento  particular  de  locação,  assinado  pelo  Sr.  José  Morais  de

Oliveira, pai do sócio José Morais de Oliveira Júnior, foi datado do dia 1º de março de

2005 (fls.  331),  enquanto  que a empresa locatária  somente  foi  constituída  em 14 de

março do mesmo ano (fls. 34/36) e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no

dia 28 seguinte (fls. 37).

Pela  regra  do art.  997,  VI,  do  Código Civil  em vigor,  que estabelece as

cláusulas obrigatórias do contrato social,  este deve definir,  entre outras exigências, as

pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições.

Além do mais, no liame do art. 1.060 do Código Civil, a sociedade limitada

deve ser administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato

separado,  só  sendo  possível  a  qualificação  do  administrador  por  três  maneiras:  a)

diretamente no contrato social no ato de sua constituição; b) posteriormente através de

um aditivo ao contrato social que passa a ter a mesma natureza da modalidade anterior,

sobretudo após a consolidação do contrato social; c) através de ato separado, podendo

ser, ex vige, por meio de ata de reunião ou assembleia dos sócios com o respectivo termo

de posse.

Desembargador José Ricardo Porto
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Ocorre que, conforme aceda o contrato social da Empresa JR Têxtil Indústria

e Comércio (fls. 34/36), o Sr. José Morais de Oliveira, pai do Réu José Morais de Oliveira

Júnior, não possuí poderes de administrador, nem tampouco é mencionado em qualquer

um dos documentos ou atos constitutivos da referida empresa.

O art. 45 do Código Cível prevê que a existência legal das pessoas jurídicas

de direito privado começa com a sua devida inscrição do ato constitutivo no respectivo

registro. In verbis:

"Art.  45.  Começa  a  existência  legal  das  pessoas  jurídicas  de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro,  precedida,  quando  necessário,  de  autorização  ou
aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo."

Assim, pactuado o negócio antes da constituição legal da empresa locatária,

ferindo veemente o que preconiza o dispositivo supra, é forçoso reconhecer a nulidade do

referido contrato e,  em consequência,  do seu respectivo  aditivo.  Ainda que,  em caso

hipotético, tal celebração fosse realizada por sócio administrador, a locação não poderia

surtir seus efeitos jurídicos.

Por outro lado, incabível adotar a teoria da aparência no caso em testilha,

cujo aspecto basilar possui íntima ligação com a boa-fé, estimulada pela confiabilidade.

Conforme se infere do conteúdo fático, o locatário agiu claramente com má-fé, induzindo

a erro o locador com falsas informações acerca da dissolução da empresa JJB Indústria e

Comércio Têxtil LTDA.

Assim, mantenho a nulidade do contrato de locação de fls. 321/331 e do

seu respectivo aditivo de fls. 334.

No que  concerne às  demais  ponderações  inseridas  na peça recursal  da

primeira apelação, no toante ao valor dos investimentos empreendidos pela empresa JJB

Indústria e Comércio Têxtil LTDA e a necessidade de produção de prova pericial, reservo-

me para apreciá-las juntamente com a apelação interposta pelo Sr. Rodrigo Januário de

Desembargador José Ricardo Porto
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Carvalho.

2ª APELAÇÃO – RODRIGO JANUÁRIO DE CARVALHO

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

Em suas razões, o 2º apelante, Rodrigo Januário de Carvalho, sustenta que

a empresa denunciada à lide, Cia. de Tecidos Rio Tinto, também praticou atos ilícitos que

lhe causaram prejuízos, ao tempo em que rescindiu o contrato de locação verbal com a

empresa JJB Indústria e Comércio Têxtil  LTDA, após esta investir financeiramente nos

galpões objeto da locação.

    

Como se sabe, o instituto da denunciação da lide, cuja previsão encontra-se

disposta nos arts. 70 a 76 do CPC, objetiva levar a terceiro potencialmente responsável o

conhecimento do litígio para que, então, venha a juízo assumir os riscos da demanda.

A empresa Cia de Tecidos Rio Tinto, após devidamente citada acerca da

denunciação à lide, apresentou contestação limitando-se a afirmar que seu interesse no

processo refere-se tão somente ao fato de ter alugado galpões de sua propriedade à JR

Têxtil  Indústria  e  Comércio,  além  de  ter  lhe  cedido  algumas  máquinas  a  título  de

empréstimo (fls. 253/254).

Ocorre  que,  consoante  já  constatado  anteriormente,  com  base  nos

depoimentos prestados nos autos, o diretor da dita empresa, Sr. Walter Shumacher, foi

induzido a erro mediante falsas informações prestadas pelo Sr. José Morais de Oliveira,

acerca da dissolução da empresa JJB Indústria e Comércio Têxtil LTDA.

Diante de tais inverdades, o representante da empresa Cia de Tecidos Rio

Tinto desconsiderou o contrato verbal de locação anteriormente firmado com a empresa

JJB Indústria e Comércio Têxtil LTDA e pactuou novo negócio de igual natureza com a

empresa JR Têxtil  Indústria e Comércio, cujo negocio jurídico, repita-se, foi  declarado

nulo.

Desembargador José Ricardo Porto
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Nesse diapasão, mantenho a improcedência do pedido de denunciação à

lide.

DO DANO MORAL

No  que  concerne  ao  pagamento  do  dano  moral  pretendido  pelo

autor/segundo apelante, entendo que não merece guarida as suas alegações.

Sem maiores delongas, não se infere da narrativa fática constante dos autos

a existência de qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral do autor, quais

sejam os que se referem a sua liberdade, saúde (mental ou física), nem tão pouco à sua

imagem perante a sociedade,  razão pela qual mantenho a sentença também nesse

aspecto.

DO DANO MATERIAL

Passo a analisar, doravante, as alegações concernentes à fixação do valor

da condenação a título de indenização por benfeitorias e investimentos em favor do autor;

possibilidade  de  restituição  das  máquinas;  necessidade  de  liquidação  da  sentença;

imprescindibilidade de perícia contábil; e lucro cessante. 

Na sentença, o Magistrado Singular entendeu como impossível proceder à

divisão equânime dos galpões e das máquinas, julgando pertinente o atendimento ao

pedido sucessivo da parte autora "posto que melhor satisfaz no caso vertente e seu valor

não foi contestado pelos demandados" (SIC) (fls. 765).

Condenou,  assim,  os  réus  ao  pagamento  no  valor  de  R$  300.000,00

(trezentos mil reais), a título de indenização por benfeitorias e investimentos, sobre o qual

deverão incidir juros legais e correção monetária a partir da citação.

Tal desiderato não se mostra a melhor solução para o presente litígio.

Desembargador José Ricardo Porto
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Não é possível determinar, em sede de dano material, através de estimativa,

que o valor indicado pelo autor, na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),

condiz com a realidade.

A  despeito  do  que asseverou o  magistrado  singular,  a  parte  ré,  em sua

contestação (fls. 174), menciona que documentos foram juntados pela parte autora com o

fim de ludibriar o julgador, no que concerne às despesas da empresa  JJB Indústria e

Comércio Têxtil LTDA. Ao pontuar tais afirmações, houve indubitável discordância com o

valor indicado na inicial.

Conforme  dispõe  o  art.  402  do  Código  Civil,  "salvo  as  exceções

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devido ao credor abrangem, além do

que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Trilhando  tal  linha  de  raciocínio,  o  lucro  cessante  também  deve  ser

considerado na imposição da condenação.

Em verdade,  o  lucro  cessante  é  uma  espécie  de  dano  que  consiste  na

privação  de  um  aumento  patrimonial  esperado,  caracterizando-se  como  prejuízos

causados pela interrupção de qualquer das atividades de uma empresa ou profissional

liberal, no qual o objeto de suas atividades é o lucro.

O seu cálculo exige um fundamento seguro, de modo a não abranger ganhos

imaginários ou fantásticos, exigindo-se, como no caso em apreço, a realização de uma

perícia técnica.

Destarte,  a  título  de  perdas  e  danos,  deve  haver  a  restituição  das

importâncias equivalentes ao total dos valores já pagos e investidos pela empresa JJB

Indústria  e  Comércio  Têxtil  LTDA,  somando-se  ainda  o  lucro  cessante  devido,  a  ser

aferido a partir do evento danoso, em favor do autor, na proporção da sua quota parte na

qualidade  de  sócio,  cujos  valores  deverão  ser  apurados  em liquidação  de  sentença,

mediante realização de perícia contábil. 

Desembargador José Ricardo Porto
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A incidência da correção monetária deverá advir a partir do evento danoso,

marco do efetivo prejuízo financeiro, nos exatos termos da Súmula nº 43 do STJ: "incide

correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo".

Entenda-se como momento do evento danoso a tentativa de pactuação de

locação dos galpões de que trata o instrumento de fls. 321/331.

Ante todo o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de

nulidade do processo suscitadas pelos primeiros apelantes e, no mérito, dou provimento

parcial a ambos os recursos, no sentido de condenar José Morais de Oliveira Júnior e

outros a restituírem a Rodrigo Januário de Carvalho as importâncias equivalentes ao total

dos valores já pagos e investidos pela empresa JJB Indústria e Comércio Têxtil LTDA,

somando-se ainda o lucro cessante devido, a ser aferido a partir do evento danoso, todos

na  proporção  da  sua  quota-parte  na  qualidade  de  sócio,  cujos  valores  deverão  ser

apurados em liquidação de sentença, mediante realização de perícia contábil, corrigidos a

partir do evento danoso, mantendo a sentença em seus demais termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

Desembargador José Ricardo Porto
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