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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001087-31.2006.815.0731
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Solange Maria Fonseca Alves Oliveira Pereira
ADVOGADO: Heratóstenes Santos de Oliveira
APELADO: GMB Brasil - Grupo Metalúrgico do Botão Ltda.
ADVOGADO: Evandro José Barbosa
 

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVIDA/RECONVINTE.  SÓCIA
MINORITÁRIA DE PESSOA JURÍDICA.  DÍVIDAS CONTRAÍDAS
ESPONTANEAMENTE  EM  NOME  PRÓPRIO  EM  PROL  DA
EMPRESA  RECONVINDA.  EXISTÊNCIA  DE  PROCURAÇÃO
PÚBLICA DO SÓCIO MAJORITÁRIO OUTORGANDO PODERES
DE  REPRESENTAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.  SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Do TJPB: “Não configurados os elementos da responsabilidade
civil, quais sejam, conduta do agente, dano causado à vítima e
nexo  causal,  surge  a  não  obrigação  de  indenizar  a  parte,
supostamente, lesada, por ausência de danos experimentados.”
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00227400820128150011,
3ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA
CRUZ, j. em 22-03-2016).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento ao recurso apelatório.

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por  SOLANGE  MARIA
FONSECA ALVES OLIVEIRA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo
de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo (f.  540/546), que, nos
autos  da  ação  indenizatória  movida  por  GMB  BRASIL  –  GRUPO
METALÚRGICO DO BOTÃO LTDA.,  julgou  improcedente  o  pleito  inicial,
bem  como  os  pedidos  de  danos  morais  e  materiais  formulados  na
reconvenção,  sob  a  premissa  de  que  restaram ausentes  os  elementos
caracterizadores da responsabilidade civil, mormente a conduta ilícita.

A promovida/reconvinte sustentou, em suas razões recursais (f.
549/554),  que  existe  vasta  documentação nos  autos  demonstrando as
despesas por ela contraídas em prol da empresa autora/reconvinda, sem
que fosse ressarcida devidamente pelo sócio majoritário.

Pugnou, ao final, pelo provimento da apelação, para que sejam
julgados procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito recursal (f.
564/567). 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                     Relator

Conheço  do  recurso,  uma  vez  que  estão  configurados  os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

GMB BRASIL -  GRUPO METALÚRGICO DO BOTÃO LTDA, ora
apelado, promoveu ação indenizatória contra SOLANGE MARIA FONSECA
ALVES OLIVEIRA PEREIRA, sócia minoritária da referida empresa, sob a
alegação  de  que  a  promovida/apelante  se  apoderou  de  todos  os
documentos  e  objetos  necessários  à  atividade  da  empresa,
obstaculizando,  assim,  a  administração  desta  por  parte  de  seu  sócio
majoritário, CARLOS ALBERTO CARDOSO MADEIRA. 
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Com  base  em  tais  argumentos,  postulou  o  pagamento  de
indenização por danos materiais no importe de R$ 75.503,85 (setenta e
cinco mil,  quinhentos e três  reais  e  oitenta e cinco centavos),  que foi
julgado improcedente. 

Por sua vez, a demandada/apelante interpôs RECONVENÇÃO,
postulando o pagamento de indenização por danos morais e materiais,
sob a alegação de que contraiu vários débitos em nome próprio em favor
da empresa, sob a promessa de que seria ressarcida pelo sócio majoritário
em relação a todas as despesas efetuadas.

In  casu,  entendo  irretocável  a  sentença  hostilizada,  quando
julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção.

Analisando com acuidade a prova coligida nos autos, percebe-
se  claramente  que  todas  as  despesas  foram  efetuadas  de  forma
espontânea  pela  promovida  em  prol  da  empresa  da  qual  é  sócia
minoritária. 

O fato é que a apelante, em nenhum momento, fora forçada a
contrair as apontadas dívidas, o que, por si só, já afasta a existência de
ato ilícito. 

As  provas  demonstram  que  a  apelante  manteve
relacionamento  amoroso  com  o  sócio  majoritário  da  pessoa
jurídica  apelada,  tornando-se  sócia  minoritária  da  empresa,
recebendo poderes de representação e administração desta, conforme a
procuração pública de f. 319, outorgada por aquele, aceitando tal encargo.

Valendo-se  dos  poderes  de  administração  e  representação
outorgados  pela  sobredita  procuração,  cujo  encargo  aceitou  de  forma
espontânea, realizou várias despesas com vistas a estabelecer o negócio a
ser desenvolvido pela pessoa jurídica da qual se tornou sócia. 

Se  a  atividade empresária  não logrou êxito,  gerando dívidas
para a recorrente, não pode esta postular indenização por danos morais e
materiais,  quando  não  configurados  os  elementos  da
responsabilidade civil, mormente a conduta ilícita.

É  importante  também  destacar,  como  bem  consignado  pela
douta Juíza na sentença recorrida, que muitas das despesas apresentadas
são  de  caráter  particular,  realizadas  exclusivamente  em  benefício  da
própria apelante, e não da pessoa jurídica da qual é sócia.

Aliás, como bem ressaltou a Juíza  a quo, “é preciso destacar
que não há também nexo causal entre as despesas de ordem particular e
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a  instalação  da  empresa/reconvinda,  não  sendo  possível  também  a
indenização por tal motivo”. (f. 545).

Nesse viés,  é notório que o dano supostamente sofrido pela
apelante decorreu de atos por  ela  praticados  espontaneamente,  que
decidiu assumir o risco do negócio do qual se propôs a participar, não
havendo que se falar em conduta ilícita ensejadora de responsabilidade na
esfera civil.

O art. 186 do Código Civil dispõe que “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.” 

Já o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal determina que:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[…]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.

Por sua vez, o art. 927 do Código Civil brasileiro preceitua que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.”

Mas,  para que isso ocorra,  o ato  ilícito  deve estar
concretizado, o que não ocorreu na espécie.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, “não configurados
os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta do agente,
dano causado à vítima e nexo causal, surge a não obrigação de indenizar
a parte, supostamente, lesada, por ausência de danos experimentados.”
(ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  n.  0022740-08.2012.815.0011,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.  JOSÉ  AURÉLIO  DA  CRUZ,
julgado em 22-03-2016). 

Com relação aos danos morais, de acordo com o STJ, eles
“surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a
causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum,
como vexame, constrangimento, humilhação, dor”. (REsp 628.854/ES, Rel.
Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ
18/06/2007, p. 255). 
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Em síntese, não restando configurada a  conduta ilícita
ou injusta, não há que se cogitar da existência de danos morais,
nem materiais.

Destaco precedente desta Corte de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE
DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.  EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUTOR  ANALFABETO.  EMPRÉSTIMO  EFETIVAMENTE  FIRMADO  E
RECEBIDO. RESPONSABILIDADE EM CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO  OU  NULIDADE  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  O
analfabetismo,  bem  como  a  idade  avançada,  não  implica
incapacidade  para  os  atos  da  vida  civil.  -  Tendo  o  Autor  firmado
contrato de empréstimo e se beneficiado do mesmo, e, não tendo se
desincumbido do ônus de provar supostas irregularidades ou vício na
manifestação de sua vontade que, em tese, maculariam a obrigação,
não há que se falar em danos morais ou materiais, na medida em
que  não  foram  constatadas  quaisquer  ilicitudes  a  ensejarem  o
cabimento de indenização.  (ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n.
0000136-07.2014.815.0521,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator: Des. JOÃO ALVES DA SILVA, julgado em 17-03-2016). 

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator
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