
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0019411-22.2011.815.0011
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Duraplast Indústria e Comércio de Plástico Ltda-ME
Advogado : Bruno Apolinário Farias – OAB/PB nº 16.994
Apelados : Raul Carlos Jung e Raul Carlos Jung Júnior 
Advogados : Estevam Rocha – OAB/RS nº 59.059 e Sarah Raquel Macedo Sousa de   
                         Farias Aires – OAB/PB nº 12.510

APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO
DE  DANOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO  DA  PROMOVIDA.  EXAME
DOS  PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE
ADMISSIBILIDADE.  PREAMBULAR  SUSCITADA
EM  CONTRARRAZÕES.  INOVAÇÃO.  IMÓVEL
PERTENCENTE  A  CINEP  –  COMPANHIA  DE
DESENVOLVIMENTO  DA  PARAÍBA.
ARGUMENTOS  NÃO  ADUZIDOS  EM  PRIMEIRO
GRAU.  AUSÊNCIA  DE  FORÇA  MAIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL
AD  QUEM.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
INCONFORMISMO NESSE TEMA. 

- O apelo não deve ser conhecido no que se refere a
imóvel  pertencente  a  terceiro,  haja  vista  a
argumentação  aduzida  para  reformar  a  sentença
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configurar  inovação  recursal,  conduta  vedada  pelo
ordenamento jurídico pátrio.

- As questões de fato não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos
moldes do art.  1.014, do Novo Código de Processo
Civil. 

APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO
DE  DANOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PARTE
CONHECIDA.  PREJUDICIAL DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
DECORRÊNCIA DOS 03 (TRÊS) ANOS PREVISTOS
NO  ART.  206,  §3º,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  LAPSO
INTERROMPIDO EM VIRTUDE DE NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
DO RÉU À AUDIÊNCIA. PREJUÍZO AO AUSENTE.
INEXISTÊNCIA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF.  MÉRITO.  CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR
ADIMPLIR O AJUSTADO. PROVA CARREADA NO
SENTIDO  DE  RATIFICAR  O  ADIMPLEMENTO.
INOCORRÊNCIA.  PROCURAÇÃO  ENDEREÇADA
AO  PROMOVIDO  CONFERINDO  PODERES
HÁBEIS A CONHECER DOS DÉBITOS PRESENTES
E  FUTUROS  DA  EMPRESA  ADQUIRIDA.
SUCESSÃO  EMPRESARIAL.  HERANÇA  DE
DÉBITOS  PRETÉRITOS.  ALTERAÇÃO  NA JUNTA
COMERCIAL. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NA
LEI DE REGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

-  A  notificação  extrajudicial  do  devedor  é  ato
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inequívoco capaz de constituí-lo em mora, e,  como
tal, interrompe a prescrição. 

-  Em  virtude  dos  princípios  da  instrumentalidade
das formas, da economia processual e  pas de nullité
sans grief,  não há de ser declarada a nulidade de ato
processual se esta não causa prejuízo à parte.

-  Pelo  contrato  de  compra  e  venda,  um  dos
contratantes se obriga a transferir o domínio de certa
coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
de acordo com o art. art. 481, do Código Civil,.

- Tratando-se de inadimplemento contratual cabe ao
devedor  colacionar  documentos  hábeis  capazes  de
modificar ou extinguir o direito da parte autora em
receber as quantias pleiteadas na exordial.

-  Configurada  a  sucessão  empresarial,  os  débitos
pretéritos  porventura  existentes  são,  em  regra,  de
responsabilidade da sucessora.

- Deve-se ocorrer alteração contratual na respectiva
Junta  Comercial  quando  existente  sucessão
empresarial consubstanciado em contrato de compra
e venda. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  conhecer  parcialmente  do recurso,  e,  na
parte conhecida, rejeitar a prejudicial e a preliminar, no mérito, desprover a apelação.
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Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 300/316, interposta por
Duraplast Indústria e Comércio de Plástico Ltda – ME, contra sentença proferida
pela Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, fls. 276/286,
nos autos da Ação Inibitória c/c Reparação de Danos ajuizada Raul Carlos Jung e
Raul Carlos Jung Júnior, nestes termos: 

Diante  do  exposto,  com  fulcro  nas  provas  e
argumentos  acima  elencados,  bem  como  nos
dispositivos  legais  atinentes  à  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
tornar  definitiva  a  liminar  concedida  e  em
consequência condenar a ré a providenciar o registro
de  modificação  do  contrato  social  nos  órgãos
competentes  a  pagar  aos  autores  a  quantia  de  R$
160.413,94 (cento e sessenta mil quatrocentos e treze
reais  e  noventa  e  quatro  centavos),  devidamente
corrigida pelo INPC, a contar da data do ajuizamento
da ação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
este a contar da citação.
Ante  ao  princípio  da  causalidade,  arbitro  os
honorários advocatícios,  em favor do (a) advogado
(a) do (a) autor (a), em 10% (dez por cento) do valor
real  devido,  além  do  pagamento  das  custas
processuais.

Em  suas  razões,  a  recorrente após  realizar  uma
síntese  processual,  suscita,  em  sede  de  prejudicial  de  mérito,  a  prescrição  da
reparação de danos, alegando que, em 25 de janeiro de 2011, já se exaurira a intenção
indenizatória,  não  havendo  que  se  falar  em  interrupção  advinda  da  notificação
extrajudicial, como entendeu a sentenciante. Em sequência, argumenta a preliminar
de cerceamento de defesa em virtude da realização de audiência, sem a presença do
ora insurgente, “tendo em vista que o representante legal da empresa necessitou de
afastamento do trabalho por 03 (três) dias, por motivos de saúde”, fl. 307. No mérito,

Apelação Cível nº 0019411-22.2011.815.0011                                                                                                                                                                           4



defende não existir a obrigação de pagar qualquer quantia aos promoventes, uma
vez que,  após  o fechamento do contrato outrora entabulado,  teve que arcar  com
despesas de máquina, e de dívidas tributárias com pedido de refinanciamento, além
da impossibilidade de vender prédio da empresa, conquanto pertencente a CINEP –
Companhia  de  Desenvolvimento  da  Paraíba.  Pretende,  por  fim,  o  julgamento
improcedente  do  pedido  de  pagamento  de  valores  contratuais  tidos  como
remanescentes,  ou,  caso assim não entenda,  ocorra  a  compensação,  na respectiva
condenação, os débitos fiscais e bancários, de responsabilidade dos autores, e o valor
do prédio, retomado pela CINEP. 

Raul  Carlos  Jung  e  Raul  Carlos  Jung  Júnior,  nas
contrarrazões apresentadas às fls. 343/358, ao tempo em que rebateram as prefacias
de prescrição trienal  e cerceamento de defesa,  aduziram a existência  de inovação
recursal,  devendo  ser  desconsiderada  a  argumentação  no  tocante  ao  imóvel
pertencente ao CINEP, nos moldes do art. 1.014, do Código de Processo Civil.  No
mérito, postulam a determinação ordenada na sentença, correspondente a alteração
no registro contratual, bem como pagar a quantia corrigida de R$ 160.413,94 (cento e
sessenta mil quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos), pois o recorrente
tinha amplo conhecimento da situação da empresa, agindo com ardil  ao requerer
levar o julgador a erro.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  acolho  parcialmente  a  argumentação
declinada a título de ausência de pressuposto recursal de admissibilidade, articulada
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no âmbito das contrarrazões.

Logo, o inconformismo não merece ser conhecido na
íntegra,  tendo  em  vista  a  argumentação  a  saber,  imóvel  pertencente  a  CINEP  –
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, configurar inovação recursal.

Com efeito, o art. 1.014, do Código de Processo Civil
veda as  alegações inovadoras, não figuradas nos autos processuais oportunamente,
conforme o disposto abaixo:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo
inferior  poderão  ser  suscitadas  na  apelação,  se  a
parte  provar  que deixou de  fazê-lo  por motivo de
força maior. 

Sobre a impossibilidade de se conhecer de apelo que
aborda matéria não suscitada em primeiro grau, o seguinte precedente desta Corte,
destacada na parte que nos importa:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  EXISTÊNCIA  E
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.  PARTILHA
DE  BENS  HAVIDOS  EM  COMUNHÃO.
CONTESTAÇÃO.  ANUÊNCIA  QUANTO  À
EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONVIVENCIONAL.
ALEGAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA  DE  ACORDO
VERBAL.  PRODUÇÃO  DE  PROVA
TESTEMUNHAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
DECLARATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS
PEDIDOS  DE  PARTILHA.  APELAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  DEDUÇÃO  DE  QUESTÕES  DE
FATO  NO  APELO  SEM  SUBMETÊ-LAS
PREVIAMENTE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
POSSIBILIDADE  CONDICIONADA  À
DEMONSTRAÇÃO  DE  IMPEDIMENTO  HAVIDO
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POR FORÇA MAIOR.  ART.  1.014,  DO  CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DO
JULGADOR  CONSIDERAR  NA  ANÁLISE  DO
RECURSO  ALEGAÇÕES  NÃO  DEDUZIDAS  NA
INSTÂNCIA INFERIOR.  PRECEDENTES.  APELO
INSTRUÍDO  COM  PROVA  DOCUMENTAL.
PERMISSIVO  CONDICIONADO  À  PROVA  DE
FATOS  OCORRIDOS  APÓS  AQUELES  QUE
FORAM JULGADOS NA SENTENÇA OU PARA SE
CONTRAPOR  À  DOCUMENTOS  AINDA  NÃO
SUBMETIDOS  AO  CONTRADITÓRIO.  ART.  435,
DO  CPC/2015.  HIPÓTESES  NÃO  ATENDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONSIDERÁ-LA  NO
JULGAMENTO  DO  APELO.  PRECEDENTES  DO
STJ. AÇÃO DE PARTILHA. ORDEM JUDICIAL DE
ALIENAÇÃO  DO  BEM.  PRINCÍPIO  DA
CONGRUÊNCIA.  VIOLAÇÃO.  DECISÃO  DE
NATUREZA  DIVERSA  DA  PRETENSÃO
DEDUZIDA.  FORMA  DE  DESFAZIMENTO  DO
CONDOMÍNIO A SER DECIDIDA PELAS PARTES.
POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL NO
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA OU POR MEIO
DE  PROPOSITURA  DE  AÇÃO  AUTÔNOMA.
ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE
ORDENOU  A  ALIENAÇÃO  DO  IMÓVEL
PARTILHADO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO. 1.  As questões de fato não deduzidas no
juízo  inferior  só  poderão  ser  suscitadas  na
apelação  caso  o  recorrente  prove  que  deixou  de
fazê-lo anteriormente por força maior. Inteligência
do  art.  1.014,  do  Código  de  Processo  Civil. 2. É
defeso ao julgador apreciar, na instância recursal,
alegação que não foi submetida à análise do juízo
de primeira instância, porquanto trazer nas razões
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recursais  questões  não  deduzidas  na  fase
processual  da  postulação  importa  em  inovação
recursal, pretensão não admitida no processo civil
brasileiro. (...). (TJPB; APL 0000651-96.2013.815.0191;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
10/05/2017; Pág. 12) – negritei.

Sendo  assim,  considerando  que  a  referida  matéria
tratada na apelação não foi levantada em primeiro grau, em respeito às garantias
constitucionais  do  contraditório  e  do  duplo  grau  de  jurisdição,  não  deve  ser
conhecido o reclamo, porquanto inadmissível.

Prossigo,  na  averiguação  da  parte  conhecida  das
razões recursais, iniciando pela  prejudicial de mérito, sobre a prescrição trienal da
pretensão reparatória.

Segundo  o  insurgente,  o  vencimento  da  última
parcela do contrato outrora entabulado entre os litigantes ocorreu em 25 de janeiro
de 2008, sendo a demanda compensatória sido atingida pela prescrição trienal, nos
ditames do art.  206,  § 3º,  V,  do Código Civil,  não tendo, outrossim, a notificação
extrajudicial realizada extemporaneamente o condão de interromper o aludido prazo
prescricional.  

Por motivos diversos dos explicitados pela sentença,
tenho que não merece guarida a prejudicial de mérito.

De acordo com o art. 189, do Código Civil, “Violado
o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos
prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Em  outras  palavras,  a  prescrição  é  a  perda  da
pretensão por ausência de seu exercício pelo titular, em determinado lapso de tempo.
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Então, a parte autora teria, nos moldes do art. 206,
§3º, V, do Código Civil, em tese, três anos para ver ressarcida sua pretensão. 

Acontece que, ao contrário do afirmado pelas partes,
o termo a quo, para contagem do prazo prescricional não seria o dia 25 de janeiro de
2008, mas apenas a data da quitação da avença, materializada “depois de recebido os
cheques referentes à negociação supramencionada”, fl. 28.

É dizer, o dia em que se iniciou o prazo prescricional
foi o da configuração do inadimplemento, como sendo, pelos cheques acostados às
fls. 32/33, notadamente o do dia 02 de março de 2008.

Com  isso,  antes mesmo  de  se  consolidar  a
prescrição, que seria em 08 de março de 2011, houve marco interruptivo, advindo da
notificação extrajudicial de fls. 47/48, e, por conseguinte, iniciando-se novo prazo. Eis
o preceptivo legal que afasta a prescrição:

Art.  202.  A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar  a  citação,  se  o  interessado a  promover no
prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo
de inventário ou em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora
o devedor;
VI  -  por  qualquer  ato  inequívoco,  ainda  que
extrajudicial,  que  importe  reconhecimento  do
direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça
a correr  da data  do ato que a interrompeu,  ou do
último ato do processo para a interromper. - negritei.
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Com essas considerações, rejeito esta prejudicial.

De  outra  sorte,  a  empresa  recorrente  defendeu  o
cerceamento  de  defesa,  pois,  apesar  de  seu  representante  não  estar  presente  à
audiência marcada para o dia 25 de agosto de 2015, tendo, neste aspecto, inclusive,
comunicado a impossibilidade de comparecimento em decorrência de problemas de
saúde, a magistrada reputou válido o ato processual à fl. 231.

Em  primeiro  lugar,  é  premissa  cogente  na
processualística  civil  de  que a  decretação de  nulidade solicita  a  comprovação de
prejuízo. Como na situação em epígrafe, a Juíza de Direito, fl. 231, teve a cautela de
promover “a designação de nova audiência, para coleta das provas requeridas pela
parte promovida”, não há que se falar em nulidade processual, a fim de se realizar a
mencionada audiência, tendo esta ocorrida em 06 de setembro de 2016, fl. 259, e não
se ouvindo as testemunhas da promovida, “se comprometeu a trazer as testemunhas
independente de intimação (fl. 208)”, mas não o fez.

Veja-se, a propósito, julgado do Superior Tribunal de
Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL DE  2015.  APLICABILIDADE.  PRELIMINAR
DE  NULIDADE  DE  JULGAMENTO.  PROCESSO
JULGADO  ANTERIORMENTE  À  VIGÊNCIA  DO
NOVO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
REGIMENTAL  DE  INTIMAÇÃO  PARA
JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.
ART.  283  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
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2015.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE
JULGAMENTO  REJEITADA.  OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. 
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão  realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal
será  determinado  pela  data  da  publicação  do
provimento jurisdicional  impugnado.  Assim sendo,
in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II  -  Em  relação  à  preliminar  de  nulidade  de
julgamento,  insta  ressaltar  que  a  publicação  das
pautas  de  julgamento  dos  Agravos  interpostos  em
face  de  decisões  monocráticas  é  aplicável  aos
processos  julgados  sob  o  regime  do  Código  de
Processo Civil  de 2015, hipótese diversa dos autos,
em que o julgamento do Agravo Regimental ocorreu
em 15.12.2015, período anterior à vigência do Novo
CPC.
III  -  O  Código  de  Processo  Civil,  reproduzindo
anterior  determinação  do  diploma  processual,
contempla a regra oriunda do direito francês do pas
de nullité sans grief (art. 283 do CPC/15), segundo a
qual  não se decreta a nulidade do ato se dela  não
resultar  prejuízo  para  as  partes.  Nessa  esteira,
ressalto  que  esta  Corte  e  o  STF  possuem
jurisprudência  pacífica  sobre  a  necessidade  de
demonstração do efetivo prejuízo para que se possa
decretar nulidade de julgamento. 
IV  -  A  fundamentação  adotada  no  acórdão  é
suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo
quê  ausente  pressuposto  a  ensejar  a  oposição  de
embargos de declaração. V - Preliminar de nulidade
e Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos Edcl
no AgRg no REsp 1377449/ES, Rela. Ministra Regina
Helena  Costa,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
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25/10/2016, DJe 10/11/2016)

Data venia, a conclusão a que se chega é a de que a
defesa  não  logrou  comprovar  o  justo  impedimento  a  determinar  a  nulidade  do
julgamento  procedido  sem  a  presença  da  parte  promovida  à  citada  audiência,
malgrado a juntada dos documentos médicos de fls. 222/223. 

Sobre isso,  bem destacou a  Ministra  Jane Silva,  no
julgamento do Habeas Corpus nº 72.426/SP: "Não constitui nulidade da audiência a
circunstância do Juiz do processo não querer adiá-la, se a negativa é devidamente
fundamentada e não se mostra teratológica. Compete a quem pede o adiamento da
audiência comprovar devidamente a impossibilidade de comparecimento ao ato para
o qual foi intimado em data bem anterior" (STJ, Quinta Turma, julg. 13/09/2007, DJ
08/10/2007, p. 329)." 

Registre-se,  outrossim,  que  a  jurisprudência  pátria
tem  seguido  essa  diretriz,  deduzindo-a,  em  vários  julgados,  que  trataram  de
situações semelhantes a dos autos, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO  DE  REQUERIMENTO  PARA
DEVOLUÇÃO  DE  PRAZO.  ATESTADO  MÉDICO
GENÉRICO. 
A justa causa para a devolução de prazo processual
na forma do art.  183 do Código de Processo  Civil
encontra-se  presente,  quando,  inequivocamente,  é
demonstrado  que  a  debilidade  da  saúde  do
advogado (único constituído) obsta a prática do ato
processual ou, até mesmo, do substabelecimento de
poderes.  Dessa  forma,  não  ilustra  justa  causa
atestado  médico  com  a  mera  recomendação  de
afastamento  do  trabalho  pelo  período  de  3  dias,
quando  não  indica,  claramente,  a  extensão  da
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limitação física da advogada, não sendo suficiente,
portanto, para encampar a versão de que esta não
estava  apta  a  redigir,  ainda  que  um  simples
substabelecimento.  Jurisprudência.
INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO
DOS  ACLARATÓRIOS.  (TJ-RJ  -  AI:
00365766520158190000  RJ  0036576-65.2015.8.19.0000,
Relator:  DES.  CARLOS  AZEREDO  DE  ARAUJO,
Data  de  Julgamento:  10/12/2015,  NONA CAMARA
CIVEL, Data de Publicação: 11/12/2015 13:04)

E, 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INS-
TRUÇÃO  E  JULGAMENTO.  PEDIDO  DE  ADIA-
MENTO E JUNTADA DE ATESTADO ODONTOLÓ-
GICO  DEPOIS  DA  SUA  REALIZAÇÃO.  DOCU-
MENTO QUE NÃO MENCIONA SE O PROCEDI-
MENTO  ODONTOLÓGICO  REALIZADO  NO
DIA DO ATO FOI ELETIVO OU DE URGÊNCIA,
E NEM DECLARA A IMPOSSIBILIDADE DE LO-
COMOÇÃO, APENAS PARA FINS DE AFASTA-
MENTO DO TRABALHO.  PRECLUSÃO TEMPO-
RAL.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  453,  II,  §  1º  DO
CPC/73.  CERCEAMENTO  NÃO  CONFIGURADO.
PEDIDO INSTRUÍDO COM NOTAS DE ABASTECI-
MENTO DE COMBUSTÍVEL ASSINADAS. DOCU-
MENTOS HÁBEIS A ENSEJAR O PAGAMENTO DA
DÍVIDA  PLEITEADA.  MANUTENÇÃO  DA  SEN-
TENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RN  -  AC:  20140020919  RN,  Relator:
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Desembargador  DILERMANDO  MOTA,  Data  de
Julgamento: 13/07/2017, 1ª Câmara Cível)

Rejeito também esta prefacial.

Avancemos no mérito.

Raul  Carlos  Jung  e  Raul  Carlos  Jung  Júnior
promoveram a presente  Ação Inibitória c/c Reparação de Danos, com pedido de
antecipação de tutela, em face da Duraplast Indústria e Comércio de Plástico Ltda -
ME, alegando a realização de contrato de compra e venda no valor de R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais), porém até o ajuizamento da demanda, a promovida não
cumprira, na íntegra, o acordado entre eles, restando inadimplente no importe de R$
278.459,05 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco
centavos).  Outrossim,  postulou  a  averbação  da  alteração  do  contrato  na  Junta
Comercial, condenando ainda a promovida em danos morais. 

Com o  afastamento  dos  danos  morais,  o  cerne  da
questão posta a desate consiste em averiguar se agiu com acerto a magistrada ao
determinar o pagamento do valor remanescente do contrato de fls. 27/28, mantendo-
se ainda a liminar referente à alteração contratual na respectiva Junta Comercial.

Visando  desconstituir  a  ordem  de  pagamento  na
importância de R$ 278.459,05 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta
e nove reais e cinco centavos), a  Duraplast Indústria e Comércio de Plástico Ltda-
ME defende a inexistência de débito a adimplir, ou, caso persistindo a obrigação de
pagar,  sejam compensados os  valores  desprendidos pela  ora  apelante,  diante das
omissões do contrato, concernentes aos débitos fiscais discriminados às fls. 167/170,
ao empréstimo contraído pelos recorridos, na véspera do fechamento do contrato, fl.
165  e  fls.  171/174,  de  R$  40.550,53  (quarenta  mil  quinhentos  e  cinquenta  reais  e
cinquenta e três centavos), a compra da máquina injetora qualificada à fl.  162, na
quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil). 

Nas  linhas  do  art.  374,  III,  do  Novo  Código  de
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Processo  Civil,  não  dependem  de  prova  “os  admitidos  no  processo  como
incontroversos”.

Desse  modo,  ao  compulsar  os  autos,  é  fato
incontroverso que Duraplast Indústria e Comércio de Plástico Ltda-ME e Moda PU
Nordeste Indústria de Solados Poluretanos Ltda, então pertencentes a Raul Carlos
Jung e Raul Carlos Jung Júnior firmaram contrato de sucessão empresarial em 16 de
março  de  2007,  fls.  27/30  e  157/160,  juntado  na  petição  inicial  e  contestação
respectivamente, bem como, há montante a ser adimplido pela parte promovida na
importância  inicialmente  ajustada.  Todavia,  para  justificar  sua  inadimplência,  a
empresa  apelante  declina  que  já  efetuou  o  pagamento,  através  da  compra  da
máquina, fl. 162, ou ainda, dos tributos e débitos bancários de responsabilidade dos
antigos proprietários, devendo ocorrer, pelo menos, a compensação correlata.

O  art.  481,  do  Código  Civil,  preconiza  que  “Pelo
contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. 

Então, por ser esta a espécie contratual analisada no
feito, cumpre constatar se, pelos documentos acostados, as partes deram o devido
cumprimento ao avençado. 

A resposta é negativa.

Pela  documentação  mencionada  pela  apelante,
acostada  às  fls.  167/170  e  325/334  (débitos  fiscais  anteriores),  realização  de
empréstimo, fls. 165 e 171/174, e, por fim, recibo de compra de máquina injetora, fl.
162, não dão conta de ter sido adimplido o contrato.

Realmente,  ao  examinar  a  documentação,  há  uma
“zona  cinzenta”  no  tocante  a  responsabilidade  na  assunção  das  obrigações  dos
litigantes.  Digo  isso  pois,  na  predita  convenção  de  fls.  27/30  e  157/160,  restou
consignado que o dia 1º de abril de 2007 seria limítrofe para apuração de supostas
responsabilidades, antes “dos antigos sócios proprietários da empresa”, depois, “dos
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adquirentes da empresa”.

Entretanto,  existem  duas  nuances  hábeis  a  para
clarear dita “nebulosidade”.

A primeira delas é a procuração de fls. 42/44, em que
o sócio proprietário da recorrente,  Mário Wellington Andrade de Farias,  detinha
poderes suficientes para estar ciente da situação da  Empresa Moda PU Nordeste
Indústria de Solados Poluretanos Ltda e seus proprietários, ora autores, inclusive
do refinanciamento tributário realizado, e da realização do contrato de fl. 165.

A  despeito  da  questão,  a  magistrada  lançou  a
seguinte fundamentação, fls. 281/282:

Compulsando  os  autos  observa-se  a  existência  de
uma procuração dos autores ao sócio/administrador
da demandada, dando poderes para que este gerir e
administrar  a  empresa,  fls.  42/44,  passada  em
08/05/2009,  ou seja,  dois anos após a assinatura do
contrato, o que demonstra que a demandada através
de  seu  sócio/administrador  era  quem  geria  a
empresa  objeto  da  compra,  tendo  conhecimento  e
acesso ao seu ativo e passivo e portanto soluções de
solucionar as dificuldades  alegadas  na contestação,
em  relação  ao  pagamento  avençado  e  registro  do
contrato  nos  órgãos  competentes.  Restando,  pois,
configurada  a  inadimplência  contratual  da
demandada.

Em  sequência,  a  sucessão  empresarial,  como  na
situação ocorrente,  a  empresa  adquirente passa a  responder solidariamente pelos
débitos contraídos pela sucedida.

Mutatis  mutandis, eis  o  pronunciamento
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jurisprudencial na temática abordada:

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
QUE NÃO FORAM ENTREGUES. DESFAZIMENTO
DO  NEGÓCIO.  RESTITUIÇÃO  DA  QUANTIA
PAGA.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  SUCESSÃO
EMPRESARIAL.  EXISTÊNCIA LEGAL E  FORMAL
DA PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PARA O CONSUMIDOR SÃO IRRELEVANTES AS
QUESTÕES  ATINENTES  AO  DIREITO
EMPRESARIAL.  RELAÇÃO  CONSUMEIRISTA.
TEORIA  DA  APARÊNCIA.  SUCESSOR  E
SUCEDIDO  INCLUEM-SE  DENTRE  OS
LEGITIMADOS  PASSIVOS.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  Sentença  parcialmente  reformada.
Recurso  parcialmente  provido.  (Recurso  Cível  Nº
71006206114, Quarta Turma Recursal Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  Ricardo  Pippi  Schmidt,  Julgado
em 30/09/2016) 

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  recibo  de  fl.  162,
alusivo a compra de máquina para a empresa não tem carga probatória suficiente
para retirar da empresa a obrigação de pagar pelo avençado, não apenas pela data
subscrita, 07 de novembro de 2007, mas, porque notadamente não consta do recibo
de fl. 163, acostado pela própria ré. Dito de outro modo, no mencionado recibo, não
há  referência  a  nenhum  recebimento  da  importância  de  R$  160.000,00  (cento  e
sessenta mil).

Por fim, a liminar de fls. 124/125 para realização de
registro nos órgãos comercial competentes dispensa maiores elocuções, seja porque é
imposição cogente dos arts.  1.150 e seguintes do Código Civil,  ou por já  ter sido
cumprida, fl. 156.

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  EM  PARTE  O
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RECURSO  E  NA  PARTE  CONHECIDA,  REJEITO  A  PREJUDICIAL  E  A
PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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