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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002793-46.2010.815.0331 07

ORIGEM :4ª Vara Cível da Comarca de Santa Rita
RELATOR :Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE :Gildo Robério da Silva
ADVOGADA :Kleanne Mara D. Barros de Olveira (OAB/PB 14.465)
01 APELADO:Severino Celestino Silva Filho e outra
ADVOGADOS:José Valdomiro Henrique da Silva (OAB/PB 7.658) e outro 
02 APELADO: Netumar Transportes e Viagens LTDA e Thiago de Figueiredo
Silva
ADVOGADO: Felipe Figueiredo Silva (OAB/PB 13.990).

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Ação declaratória incidental de nulidade por
vício de consentimento –  Improcedência   –
Preliminar  arguida  nas  contrarrazões  –
Intempestividade  –  Não  ocorrência  –
Rejeição. 

- Se o recurso foi interposto via Correios, o
seu envio deve obedecer ao que dispõe a
Resolução nº 004/2004 desta Corte, como
a juntada da postagem de recibo eletrônico
por  Sedex  colado  no  verso  da  primeira
lauda  do  documento,  o  que,  no  caso,
ocorreu,  sendo  suficiente  a  simples
aposição de carimbo onde constam todas
as  informações  necessárias  para  o
recebimento da peça.

CIVIL – Apelação Cível – Ação declaratória
incidental  de  nulidade  por  vício  de
consentimento –  Improcedência   –  Compra
e venda de cotas sociais – Vício de vontade
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–  Erro  substancial  –  Ausência  de
comprovação  –  Sentença  mantida  –
Desprovimento.

- O vício de vontade deve ser cabalmente
demonstrado  pela  parte  que  o  alega,  eis
que  deve  comprovar  que,  embora  tenha
agido  de  determinada  forma,  assim o  fez
sob coação,  por  dolo,  erro  ou  ignorância,
estado  de  perigo,  lesão  ou  fraude  contra
credores, conforme estabelecem os artigos
138 e seguintes da legislação civil. 

-  Assim,  caberia  ao  apelante  fazer  prova
dos  fatos  constitutivos  do  seu direito  (art.
373, I, do CPC), vez que  “quod non est in
actis,  non  est  in  mundo” (aquilo  que  não
está  nos  autos,  não  existe  no  mundo),
razão  pela  qual  não  procede  a  sua
irresignação.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do Tribunal  de  Justiça,  por  votação uníssona, rejeitar  a  preliminar  e
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível,  interposta  por
GILDO ROBÉRIO DA SILVA, objetivando reformar a sentença prolatada pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Santa Rita que, nos autos da
“ação declaratória incidental de nulidade por vício de consentimento”, movida
em  face  de NETUMAR  TRANSPORTES  E  VIAGENS  LTDA e OUTROS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O  autor aduziu,  na  exordial,  que  alienou
suas  cotas  societárias  da  empresa  Netumar  Transportes  e  Viagens  LTDA
motivado  pelos  outros  sócios  que  afirmaram  que  a  empresa  estava  em
situação  financeira  delicada,  sendo  que,  depois  que  efetivou  a  venda,
descobriu  que  havia  sido  induzido  a  erro,  haja  vista  que  as  informações
recebidas sobre a realidade financeira da empresa não eram verdadeiras. 
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Com  essas  considerações,  requereu  a
anulação do negócio jurídico de compra e venda de cotas societárias.

Juntou documento às fls. 12/13.

Na  sentença  exarada  às  fls.  79/84,  o
magistrado singular  acolheu  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  para
extinguir  o processo em relação a Severino Celestino da Silva Filho e,  no
mérito,  julgou  improcedente  o  pedido  de  anulação  do  negócio  jurídico.
Condenou o promovente a pagar os honorários sucumbenciais no valor R$
1.000,00 (um mil reais), suspendendo o pagamento pelo prazo previsto na Lei
1.060/50.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de apelação  (fls.  89/100),  alegando a legitimidade passiva do Sr. Severino
Celestino da Silva Filho, eis que é sócio oculto da Netumar Transportes e
Viagens LTDA, acrescentando, ainda, que o Sr. Severino foi o emitente dos
cheques  utilizados  para  a  compra  das  cotas.  No  mérito,  sustenta  que  o
negócio deve ser anulado,  em razão de ter  sido induzido a erro por seus
sócios que apresentaram informações inverídicas sobre a situação financeira
da pessoa jurídica.

Com  essas  considerações,  pugna  pela
reforma da sentença para que o Sr. Severino Celestino da Silva Filho integre o
polo passivo da demanda e para que seja julgado procedente o pedido de
anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.  Alternativamente,
requer a redução da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões  às  fls.  121/128  e  às  fls.
129/134.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de fl. 140, opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória.

É o suficiente a relatar. 

VOTO

Preliminar – Intempestividade

“Ab initio”, passo ao exame da preliminar de
intempestividade suscitada pelo apelado, sob a alegação de interposição do
apelo via Correios de Município localizado em Estado diverso da Paraíba,  e
da ausência de registro da data em que o apelo aportou ao Cartório Judiciário.
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 A preliminar deve ser rejeitada. 

É que, a Resolução nº 004/2004 do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, que instituiu o Sistema de Protocolo Postal,
estabelece  que  o  envio  de  recursos  e  petições  pelos  Correios  devem
obedecer  a  certos  critérios,  como  a  anexação  do  recibo  eletrônico  e  as
informações da data e hora do recebimento, o código e o nome da agência
recebedora, bem como o nome do funcionário atendente. 

A propósito, tem-se o parágrafo 3º do art. 2º
da referida Resolução:

§  3º  É  indispensável  que  o  recibo  eletrônico  de
postagem de correspondência por Sedex seja colado no
verso da primeira lauda do documento, com a chancela
do  carimbo-datador  da  própria  agência, e  que  sejam
informados:
I. a data e a hora do recebimento;
II. o código e o nome da agência recebedora;
III. o nome do funcionário atendente.

Analisando  o  recurso,  verifica-se  que  o
apelante  cumpriu  tais  exigências  (fl.  89-v),  não  havendo  que  falar,  desse
modo, em intempestividade do apelo em razão da ausência de registro da
data em que o recurso aportou à unidade judiciária, eis que, a tempestividade
é  aferida  através  da  data  de  envio  da  petição  recursal  e,  na  espécie,  a
sentença foi publicada no dia 08/06/2015 e a apelação enviada por meio dos
Correios na data de 18/06/2015 (fl. 89-v), estando, portanto, dentro do prazo
para apresentação da irresignação. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. 

Mérito 

O autor, agora apelante, promoveu a ação
declaratória  de  nulidade,  objetivando anular  a  venda das cotas  sociais  da
empresa Netumar Transportes e Viagens LTDA, sob a alegação de que o
negócio  estaria  eivado  de  vício  de  consentimento,  uma  vez  que  decidiu
alienar suas cotas em razão da informação prestada pelos seus sócios de que
a empesa estaria com sérias dificuldades financeiras. 

Não  obstante  os  argumentos  expendidos
pelo apelante,  suas razões não têm o condão de infirmar os fundamentos
insertos na decisão hostilizada, não ensejando, assim, a reforma pretendida.

Para  a  validade  do  negócio  jurídico,  nos
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termos do artigo 104, do Código Civil,  é necessária a presença de agente
capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita,
ou não defesa em lei.  Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico
poderá ser invalidado. 

Sobre a matéria, leciona CAIO MÁRIO DA
SILVA PEREIRA1:

"O negócio jurídico se destina à realização de um fim, e
o seu resultado implica na perseguição de uma faculdade
humana, polarizada no sentido de um efeito econômico
ou social,  a criar direito subjetivo e impor obrigações
jurídicas... quando se cogita de pesquisar a vontade no
negócio jurídico, tem-se de mergulhar no psiquismo do
agente, porque é ali que nasce seu pressuposto de fato,
isto  é,  a  emissão  de  vontade.  Mas,  em  geral,  a
interpretação  do  negócio  jurídico  é  pedida  na
oportunidade de desatar um controvérsia ou resolver um
litígio,  e  então  é  assunto  da  indagação  do  juiz,  no
exercício de sua atividade jurisdicional." 

O art. 138, do CC, por sua vez, disciplina o
instituto do erro substancial na prática do negócio jurídico. Confira-se:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as
declarações de vontade emanarem de erro substancial
que  poderia  ser  percebido  por  pessoa  de  diligência
normal, em face das circunstâncias do negócio. 

De regra,  o  erro  substancial  consiste  em
vício de vontade na formação do negócio jurídico, envolvendo a noção inexata
que uma das partes possui acerca do objeto da transação. 

Nessa mesma esteira de raciocínio, MARIA
HELENA DINIZ2 explica:

"O  erro  é  uma  noção  inexata  sobre  um  objeto,  que
influencia na formação da vontade do declarante, que a
emitirá de maneira diversa da que a manifestaria se dele
tivesse  conhecimento  exato  (RT,  526:128,  554:80,
338:502,  280:360,  292:614  e  545:192).  Para  viciar  a
vontade  e  anular  o  ato  negocial,  este  deverá  ser
substancial,  escusável  e real.  Escusável,  no sentido de
que há de ter por fundamento uma razão plausível ou ser
de tal monta que qualquer pessoa de atenção ordinária
seja capaz de cometê-lo (RT, 119:829, 90:438, 241:138 e
181:307;  RF,  101:321).  Real,  por  importar  em efetivo
dano para o interessado." 

Ademais,  o  vício  de  vontade  deve  ser

1 In Instituições de Direito Civil, ed. Forense, 1º Vol. p. 341.
2 In Código Civil Anotado, ed. Saraiva, 2ª ed. p. 109.
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cabalmente demonstrado pela parte que o alega,  eis  que deve comprovar
que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, por
dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores,
conforme estabelecem os artigos 138 e seguintes da legislação civil. 

“In casu subjecto”, alega o recorrente que o
erro decorre da informação errada que obteve acerca da situação financeira
da empresa no ato da alienação das suas cotas sociais. 

Ocorre que, não há no encarte processual
qualquer documento capaz de demonstrar  a existência de erro a ensejar a
declaração de nulidade da avença. 

Como se sabe, o Código de Processo Civil,
em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos
constitutivos  de  seu direito,  enquanto  que cabe ao  réu  a prova  dos  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entende-se por fato constitutivo aquele que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-
se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo,
assim, o condão de  impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato
modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica, como por exemplo, o
pagamento parcial.

A propedêutica processual moderna ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de
julgamento, visto que, uma vez produzida a prova, esta pertencerá aos autos,
não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório só
importarão  no  julgamento  do  mérito  da  demanda,  quando  se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma, caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim
não fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.
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Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer
a baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA3:

“Em verdade, no momento da produção da prova pouco
importa quem está produzindo este ou aquele  meio de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da
prova, segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as
provas não mais pertencem a qualquer das partes, e sim
ao juízo,  nada importando,  pois,  quem as produziu.  O
juiz só deverá considerar as regras sobre a distribuição
do ônus da prova,  portanto,  no momento de julgar o
mérito,  eis  que  só  assim  poderá  verificar  quem  será
prejudicado em razão da inexistência de prova sobre
determinados  fatos.  Assim,  é  que  a  inexistência  de
provas sobre o fato constitutivo levará a improcedência
do pedido. Provado o fato constitutivo, no entanto, pouco
importa quem levou aos autos os elementos de convicção
para que  se  considerasse  tal  fato  como existente,  e  a
falta  de  prova  sobre  a  existência  de  fato  extintivo  do
direito do autor, por exemplo, deverá levar o juiz a julgar
procedente a pretensão.
Em outras palavras,  provados os fatos da causa, o juiz
não dará qualquer aplicação às regras de distribuição
do ônus da prova. Se, porém, a investigação probatória
for  negativa,  ou seja,  quando os  fatos  não  estiverem
integralmente provados, aí sim as regras de distribuição
do ônus da prova produzirão seus regulares  efeitos”.
(sem destaques no original)

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus
de comprovar a ocorrência do vício na celebração do negócio jurídico. 

Além do mais, não se pode considerar que
o erro substancial do qual alega o recorrente que foi vítima, é invencível, pois,
para isto, teria o insurgente que comprovar que foi impedido de ter acesso aos
documentos da empresa que informam acerca da sua real situação financeira,
ou que os documentos apresentados por seu sócio eram falsos, uma vez que
não é crível que o sócio de uma pessoa jurídica não conheça bem a saúde
financeira de sua empresa.

Ante  o  exposto,  REJEITO a  preliminar
arguida nas contrarrazões e NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

3  in, op. cit., 2005, p. 404-405.
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Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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