
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo  nº  0017129-84.2006.815.0011  –  4ª  Vara  de
Campina Grande 
Relator :  Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá Benevides
Apelante : Itaú Unibanco S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)
Apelada : APEL – Aplicações Eletrônicas Indústria e Comércio Ltda
Advogado : Daniel Dalônio Vilar Filho (OAB/PB 10.822)
Recorrente : APEL – Aplicações Eletrônicas Indústria e Comércio Ltda
Recorrido : Itaú Unibanco S/A

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  CONTRATO  RESCINDIDO  EM
VIRTUDE  DO  SÓCIO  DA  EMPRESA  PROMOVENTE
ENCONTRAR-SE  NO  ROL  DOS  INADIMPLENTES.
NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA  RECONHECIDA  EM
SENTENÇA  TRANSITADA  EM  JULGADO.  NEXO  DE
CAUSALIDADE  COMPROVADO.  PERCENTUAL  DO
LUCRO  CESSANTE  AUFERIDO  PELO  PERITO
JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE NÃO
CUMPRIMENTO  DO  CONTRATO  EM  RAZÃO  DA
FALÊNCIA  DA  EMPRESA  CONTRATANTE.  MERAS
CONJECTURAS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO DO AUTOR.  ÔNUS DO PROMOVIDO.  ART.
373,  II  DO  CPC.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Por  óbvio,  em  razão  do  reconhecimento  da  ilegalidade  da
negativação  e  da  inexistência  da  dívida  do  sócio  da  empresa
promovente em sentença transitada em julgado, é inegável o nexo de
causalidade com o dano sofrido pela empresa decorrente da rescisão
contratual.

O  percentual  dos  lucros  cessantes  foi  comprovado  por  meio  de
perícia judicial, desincumbindo-se a parte autora do ônus probatório
do fato constitutivo de seu direito, a teor do que disciplina o art. 373,
I  do  NCPC.  Por  outro  lado,  caberia  ao  banco  réu  comprovar  a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos moldes do art. 373, II do NCPC, o que não o fez, baseando
seus argumentos em meras conjecturas. 
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RECURSO ADESIVO.  INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO.
INADMISSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO. 

Não se conhece de recurso adesivo interposto fora do prazo de 15
dias da intimação do apelado para ofertar contrarrazões ao recurso
principal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo Tribunal  de
Justiça do Estado, por unanimidade,  em negar provimento a apelação cível  e não
conhecer do recurso adesivo. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  recursos  apelatório  e  adesivo,  interpostos
respectivamente por Itaú Unibanco S/A e APEL – Aplicações Eletrônicas Indústria
e Comércio Ltda  contra a sentença de fls. 610/616, proferida pelo juízo  4ª Vara de
Campina Grande, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada pelo recorrente em face do
apelante. 

O Juízo a  quo julgou parcialmente  procedente  o pedido para
condenar  o  banco  promovido  ao  pagamento  de  uma  indenização  no  valor  de  R$
9.000,00, relativo aos danos materiais e R$ 134.556,01, relativo aos lucros cessantes,
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir do evento danoso. 

Em razão  da  sucumbência  recíproca,  condenou  as  partes  em
custas  pro rata e honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, estes suportados na proporção de 80% (oitenta por cento)
para a parte promovida e 20% (vinte por cento) para a parte promovente. 

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (fls. 619/625),
afirmando a inexistência de ato ilícito, aduz que não restou provado o dano material e
lucro cessante sofrido pelo promovente, a uma, porque o perito judicial concluiu que
não seria possível quantificar percentual dos supostos lucros cessantes.A duas, porque a
empresa LCLR Representações e Sistemas possivelmente não cumpriria com o contrato
que  fora  rescindido,  uma  vez  que  passava  por  um  processo  de  falência  e  vinha
inadimplente  com seus compromissos.  Questiona,  ainda,  o  apelante  a  veracidade  do
contrato apresentado pela parte autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido inicial.

Em recurso  adesivo,  a  promovente  pugna pela  majoração  do
quantum indenizatório pelos lucros cessantes para o valor de R$ 496.270,57, qual seja
no percentual  de  51,682% sobre  o  valor  do  contrato.  Alternativamente,  pugna pelo
cálculo do dano material no percentual de 27,17% sobre o valor do contrato, majorando
o quantum   indenizatório  para  R$  245.050,84.  Por  fim,  pugna  pela  majoração  dos
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honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação. (fls. 631/638)

Sem contrarrazões pelo recorrente. (Certidão de fls. 642)

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo prosseguimento dos recursos, sem manifestação meritória. (fls. 65/66)

É o relatório.

VOTO

Cuidam  os  autos  de  ação  de  indenização  por  dano  moral,
material e lucros cessantes, fundada nos prejuízos causados pela perda de um contrato
de execução, fornecimento e implantação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão
e  Sistema  de  Sonorização  e  Comunicação  entre  a  empresa  promovente  e  a  LCLR
Representações Ltda no valor de R$ 901.917,00. 

Consta  dos  autos  que,  em razão  da  negativação  indevida  do
sócio da empresa promovente, esta efetuada pelo banco promovido,  a qual originou a
Ação de nº 001.2204.007.283-5 em apenso, cuja sentença julgou promovente o pedido
para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar o banco promovido (réu nesta ação)
a uma indenização pelo dano moral ali sofrido, a empresa autora teve que arcar com o
pagamento de uma multa de R$ 9.000,00, em razão da rescisão contratual decorrente da
impossibilidade  de obtenção de  garantias  bancárias,  deixando de ganhar  no mínimo
30% do valor do contrato, fato que lhe causou dano moral, material e lucros cessantes.

O  Juízo a  quo julgou  parcialmente  o  pedido  nos  termos  do
relatório supra. 

Pois bem. 

DA APELAÇÃO DO BANCO PROMOVIDO

O banco promovido afirma a  inexistência  de dano material  e
lucros cessantes, sob o argumento de que não restou provada a validade do contrato
firmado entre a empresa promovente e a LCRL, visto que se trata de um documento
unilateral juntado pela parte autora. Nesse sentido, afirma ainda, que não restou provado
o dano material sofrido, sendo descabida a devolução do valor de R$ 9.000,00 relativos
a suposta multa paga pela rescisão contratual.

Por  sua  vez,  aduz  a  inexistência  de  lucros  cessantes,
considerando que a empresa contratante LCLR Representações Ltda estava em processo
de falência e, muito possivelmente, não haveria cumprimento do contrato, pois a mesma
estava inadimplente com seus compromissos.   

 Não merecem guarida os argumentos do banco promovido. 

Inicialmente,  destaque-se  que,  não subsiste  a  afirmação  do
banco  apelante  de  que  o  promovente  não  comprovou  a  validade  do  instrumento
contratual  de fls.  37/40,  sendo desnecessário  o seu registro  em cartório,  como bem
entendeu o Juízo a quo. Ademais, em manifestação à fl. 598, a Massa Falida de LCLR
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Representações Ltda, por seu síndico, muito embora diga que não possui elementos para
afirmar  sobre  a  negociação  entre  a  empresa  e  o  promovente  em  razão  da
impossibilidade  de  acesso  a  documentação  da  empresa,  não  refuta  a  validade  do
contrato celebrado entre as partes. Veja-se teor do referido documento:

“Contudo,  pela  documentação  juntada  aparentemente  há  validade
jurídica no contrato celebrado entre a massa falida e a autora APEL
– Aplicações Eletrônicas Indústria e Comércio Ltda.” 

Assim,  não  há  que  se  falar  em  irregularidade  no  contrato
acostado pelo promovente, não trazendo o banco promovido elementos probatórios para
desconstituir a sua validade. 

Por sua vez, restou devidamente provado pela documentação de
fls. 26/35 que a empresa promovente não conseguiu garantia nem fiança bancária, em
razão da negativação existente em nome do sócio da empresa promovente,  José Clóvis
Moroni  Vidal,  descumprindo  a  cláusula  quinta  do  contrato  com  a  LCLR
Representações  Ltda,  motivo  que  levou  a  rescisão  e  a  cobrança  da  multa  de  R$
9.000,00.

 
Observa-se, ainda, dos autos em apenso (processo nº 0805243-

59.2004.815.0000) que o sócio da empresa ora promovente, José Clóvis Moroni Vidal,
moveu  ação  de  danos  morais  em  desfavor  do  banco  ora  promovido  fundada  na
negativação indevida. A sentença, transitada em julgado no dia 14/05/2007 (fl. 197),
reconheceu  a  inexigibilidade  da  dívida  no  valor  de  R$  31,00,  condenando  ainda  o
promovido a uma indenização no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Por  óbvio,  em  razão  do  reconhecimento  da  ilegalidade  da
negativação e da inexistência da dívida do sócio da empresa promovente no processo
em apenso, inegável o nexo de causalidade com o dano sofrido pela empresa decorrente
da rescisão contratual.

Por fim, como bem entendeu o Juízo a quo, os lucros cessantes
consistem naquilo que a empresa deixou de lucrar como consequência direta do evento
danoso. 

E nesse sentido,  não subsistem os argumentos  do apelante de
que  a  perícia  judicial  concluiu  que  não  seria  possível  quantificar  o  percentual  dos
supostos  lucros  cessantes,  tampouco  de  que  a  empresa  LCLR Representações  Ltda
possivelmente não cumpriria com o contrato que fora rescindido, por se encontrar em
processo de falência.

Primeiro,  como  bem  destacou  o  Juízo  a  quo, muito  embora
numa  manifestação  inicial  (fls.  204/225)  a  perícia  judicial  tenha  afirmado  a
impossibilidade de aferir a margem de lucro médio nos contratos da autora (fl. 224), ao
ser  intimado  para  responder  os  questionamentos  sobre  o  lucro  líquido  da  empresa
promovente, o expert às fls. 498/500, considerando a média dos valores encontrados nos
anos 2001, 2002 e 2003, afirmou ser este no percentual de 27,17%. 

E,  conquanto  tenha  sido  oportunizado  ao  banco  promovido
manifestação  acerca  desses  novos  cálculos  do  perito,  a  parte  insistiu  na  tese  de
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inexistência  de  lucros  cessantes,  tudo  a  partir  da  primeira  manifestação  do  perito
judicial. 

Ao  que  se  vê,  o  banco  apelante  repisa  este  argumento,  sem
contudo contrapor as provas dos autos. 

Segundo, não pode o banco promovido querer desconstituir  o
nexo de causalidade ora comprovado, de modo a atribuir culpa pelos lucros cessantes à
falência da empresa, que sequer foi decretada, tendo seu processo apenas iniciado, com
fundamento  em  mera  “possibilidade”  do  contratante  não  cumprir  com  seus
compromissos. 

O percentual dos lucros cessantes foi comprovado por meio de
perícia judicial, desincumbindo-se a parte autora do ônus probatório do fato constitutivo
de seu direito, a teor do que disciplina o art. 373, I do NCPC. Por outro lado, caberia ao
banco  réu  comprovar  a  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do
direito do autor, nos moldes do art. 373, II do NCPC, o que não o fez, baseando seus
argumentos em meras conjecturas. 

Assim, não merece a tese do apelante.

DO RECURSO ADESIVO DO PROMOVENTE  

O  recurso  adesivo  submete-se  aos  mesmos  requisitos  de
admissibilidade do recurso principal, devendo ser interposto no prazo para apresentação
das contrarrazões, a teor do que dispõe o art. 997 do NCPC.1

E nesse sentido, o presente recurso é intempestivo.

Depreende-se da nota de foro de fl. 630, que o promovente  foi
intimado para responder a apelação através da nota de foro publicada no dia 03/10/2016
(segunda-feira). Dessa forma, a contagem do prazo para interposição das contrarrazões
e recurso adesivo começa a partir do primeiro dia útil subsequente,  no caso, a terça-
feira dia 04 de outubro de 2016.

Ora,  é  cediço  que  o  lapso  temporal  para  o  manejo  das
contrarrazões é de 15 (quinze) dias2, consoante o art. 1.010, §1º do NCPC. 

Assim, considerando que o termo a quo do prazo se iniciou em
04//10/2016 (terça-feira) e contando-se os dias úteis, tem-se que o recurso adesivo

1 Art. 997 (…) 

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras
deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa,
observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte
dispõe para responder;

2 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
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deveria  ter  sido  interposto  até  o  dia 25/10/2016  (terça-feira). Não  obstante,  a  sua
interposição deu-se somente em  27/10/2016  (quinta-feira) (fl.  631v), ou seja, após a
expiração do prazo legal.

Destarte,  restando  patente  a  intempestividade  do  recurso
adesivo, e sendo tal matéria de ordem pública, é indubitável a sua inadmissibilidade.

TJAP-0019040)  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO  INTEMPESTIVO.  NÃO
CONHECIMENTO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANO IN
RE IPSA. VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. 1) Não se conhece
de recurso adesivo  interposto fora do prazo de 15 dias  da intimação do
apelado  para  ofertar  contrarrazões  ao  recurso  principal.  2)  a  inscrição
indevida  em  cadastro  restritivo  gera  dano  moral  ‘in  re  ipsa’,  sendo
despicienda, pois, a prova de sua ocorrência. Precedentes da jurisprudência
do STJ. 3) Não se revela excesso no quantum arbitrado a título de dano
moral  em  quantia  proporcional  e  razoável,  ao  dano  moral  sofrido  pela
Apelada, a qual ficou mais de um ano com o nome negativado por ato que
em  momento  algum  deu  causa.  4)  Apelação  não  provida.  (Processo  nº
0000348-34.2012.8.03.0003,  Câmara  Única  do  TJAP,  Rel.  Carlos  Tork.
unânime, DJe 11.02.2016).

TJDFT-0298704)  CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  COBRANÇA.
ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  RECURSO
ADESIVO.  INTEMPESTIVO.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  APELAÇÃO.
CONTRATO.  ESCRITO.  EXISTÊNCIA.  PARCELAS  VENCIDAS.
PRESCRIÇÃO.  NORMA  INCIDENTE.  ESPECIAL.  OCORRÊNCIA.
CONDIÇÃO  SUSPENSIVA.  PRESCRIÇÃO.  INTERESSE  DE  AGIR.
INEXISTENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM
MÉRITO. 1.  Por  expressa  determinação  legal,  o  recurso  adesivo  deve
preencher os mesmos pressupostos de admissibilidade do recurso principal,
dentre  os  quais,  a  tempestividade,  sendo  certo  que  deve  ser  interposto
simultaneamente às contrarrazões, sob pena de preclusão consumativa. 2.
Constitui pressuposto para a interposição de apelação adesiva a existência
de sucumbência recíproca,  consoante norma inserta na segunda parte do
caput do art. 500 do Código de Processo Civil. 3. Segundo do princípio da
especialidade, a norma especial deve prevalecer sobre a geral. 4. Segundo o
Artigo  121 do  CC:  "Considera-se  condição  a  cláusula  que,  derivando
exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico
a evento futuro e incerto". 5. Nos termos do art. 125 do CC: "Subordinando-
se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se
não  verificar,  não  se  terá  adquirido  o  direito,  a  que  ele  visa".  6.
Implementada a condição suspensiva, nasce o direito e com ele o termo a
quo  do  prazo  prescricional.  Não  implementada  a  condição  suspensiva,
evento  futuro  e  incerto,  não  se  mostra  configurado  o  inadimplemento
contratual. 7. A existência do contrato escrito afasta a incidência do art. 658
do Código Civil, bem como o  art. 22, caput e § 2º, da Lei 8.906/94, que
somente  devem  ser  aplicados  quando  de  sua  ausência.  8.  Quando  os
honorários  advocatícios  são  fixados  em  valor  razoável,  sopesando  a
importância da causa e o trabalho desenvolvido, impõe-se sua manutenção.
9.  Recurso  adesivo.  Não  conhecido.  Apelação  conhecida  e  desprovida.
Prejudicial  de  mérito  acolhida  de  Ofício.  Preliminar  acolhida  de  ofício.
(Apelação Cível nº 20130111029343 (872783), 5ª Turma Cível do TJDFT,
Rel. Sandoval Oliveira. j. 03.06.2015, DJe 16.06.2015).

Ainda, destaque-se que não se aplica ao presente recurso a regra
do parágrafo único do art. 932 do NCPC, que prevê que o relator, antes de inadmitir o
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recurso, deverá dar a oportunidade para o recorrente corrija o vício. Por óbvio, esse
prazo somente deverá ser concedido quando o vício for sanável ou corrigível.  Nesse
sentido, comenta Daniel Assunção:

“Esse prazo somente deverá ser concedido pelo Relator quando o vício for
sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o
recorrente  de  impugnar  especificamente  as  razões  decisórias,  não  cabe
regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece
a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso.  O mesmo se
diga  de  um  recurso  intempestivo,  quando  o  recorrente  não  terá  como
sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art.
932, parágrafo único, do Novo CPC.3 (grifo nosso)

Sendo assim, NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
do  BANCO  PROMOVIDO  e  NÃO  CONHEÇO  DO  RECURSO  ADESIVO,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo.  Dr. João
Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) (Relator) e a a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.  

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador  de Justiça. 

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

3(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518).
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0017129-84.2006.815.0011 

RELATÓRIO

Trata-se  de  recursos  apelatório  e  adesivo,  interpostos
respectivamente por Itaú Unibanco S/A e APEL – Aplicações Eletrônicas Indústria
e Comércio Ltda  contra a sentença de fls. 610/616, proferida pelo juízo  4ª Vara de
Campina Grande, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada pelo recorrente em face do
apelante. 

O Juízo a  quo julgou parcialmente  procedente  o pedido para
condenar  o  banco  promovido  ao  pagamento  de  uma  indenização  no  valor  de  R$
9.000,00, relativo aos danos materiais e R$ 134.556,01, relativo aos lucros cessantes,
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir do evento danoso. 

Em razão  da  sucumbência  recíproca,  condenou  as  partes  em
custas  pro rata e honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, estes suportados na proporção de 80% (oitenta por cento)
para a parte promovida e 20% (vinte por cento) para a parte promovente. 

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (fls. 619/625),
afirmando a inexistência de ato ilícito, aduz que não restou provado o dano material e
lucro cessante sofrido pelo promovente, a uma, porque o perito judicial concluiu que
não seria possível quantificar percentual dos supostos lucros cessantes.A duas, porque a
empresa LCLR Representações e Sistemas possivelmente não cumpriria com o contrato
que  fora  rescindido,  uma  vez  que  passava  por  um  processo  de  falência  e  vinha
inadimplente  com seus compromissos.  Questiona,  ainda,  o  apelante  a  veracidade  do
contrato apresentado pela parte autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido inicial.

Em recurso  adesivo,  a  promovente  pugna pela  majoração  do
quantum indenizatório pelos lucros cessantes para o valor de R$ 496.270,57, qual seja
no percentual  de  51,682% sobre  o  valor  do  contrato.  Alternativamente,  pugna pelo
cálculo do dano material no percentual de 27,17% sobre o valor do contrato, majorando
o quantum   indenizatório  para  R$  245.050,84.  Por  fim,  pugna  pela  majoração  dos
honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação. (fls. 631/638)

Sem contrarrazões pelo recorrente. (Certidão de fls. 642)
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Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo prosseguimento dos recursos, sem manifestação meritória. (fls. 65/66)

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 22 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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