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Sérgio Velten Pereira - DJe 19/6/2015 - Área do Direito: Civil; Consumidor; Societário

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Admissibilidade – Venda de cotas de
um sócio aos demais que não o exime de responder a obrigações anteriores por até dois anos
da averbação da alteração contratual – Dissolução irregular de sociedade empresária,
ademais, que evidencia o abuso de personalidade jurídica – Inteligência dos arts. 28, caput e §
5.º, do CDC, 1.032 do CC/2002 e 592, II, do CPC/1973.
Ementa Oficial:

EMENTA- RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PREMIADA. ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. DISREGARD DOCTRINE.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DANOS MORAL E MATERIAL. REDUÇÃO. 1. O sócio que se
retira da sociedade continua obrigado ao cumprimento das obrigações sociais até dois anos após a
sua retirada (CC, art. 1.032). 2. O abuso da personalidade jurídica da empresa acarreta a aplicação
da teoria da disregard doctrine, a fim de que o patrimônio pessoal dos sócios passe a responder
pelas obrigações inadimplidas (CDC, art. 28 c/c CPC, art. 592 II). 3. Danos morais existentes, porém
arbitrados de forma imoderada e em descompasso com a jurisprudência da Corte. 4. Danos
materiais, quando formulado pedido líquido, devem ser comprovados e quantificados já na fase de
conhecimento. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Maioria.

APELAÇÃO CÍVEL nº 7801-08.2011.8.10.0040 (36.450/2014 – Imperatriz)

Relator :Desembargador PauloSérgio VELTEN PEREIRA

Revisor :Juiz convocado LUIZ GONZAGA de Almeida Filho

Apelante :Danilo de Santana Fernandes

Advogados :Dr. Luís Gomes Lima e outro Comprêmio Comércio de Eletrodomésticos e Motocicletas
Ltda.,

Apelantes :Raimundo Alencar Matos, Ronney Bonfim dos Reis e Valcir Cardoso dos Santos

Defensora Pública :Dra. Isabela Dechiche Libaneo de Souza Sorvos

Apelada :Cleonice de Sousa Ferreira

Advogados :Dr. Oziel Vieira da Silva e outros

Acórdão nº :________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por votação majoritária, conheceu, de acordo com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, e deu provimento parcial aos Recursos, nos termos do voto do Desembargador
Relator.

Participaram do julgamento, além do Relator, o Senhor Desembargador RAIMUNDO José BARROS
de Sousa e o Juiz convocado LUIZ GONZAGA Almeida Filho.

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Carlos Jorge Avelar Silva.

São Luís (MA), 16 de junho de 2015

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

RELATÓRIO
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– Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator):Trata-se de Apelações (ApCív“s) interpostas
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de Imperatriz que, julgando procedente a pretensão,
condenou os Apelantes ao pagamento de pouco mais de R$ 4 mil por danos materiais e R$ 8 mil a
título de danos morais, em razão do encerramento irregular da empresa e de descumprimento do
contrato de compra premiada celebrado com a Apelada, mais 15% de verba honorária (fls. 208/212).

Em suas razões, o primeiro Apelante, Danilo de Santana Fernandes devolve ao Tribunal a alegação
de ilegitimidade passiva, pois se retirou da sociedade e vendeu suas cotas aos demais Requeridos
em 1º de setembro de 2010, não podendo ser responsabilizado por fato ocorrido após a sua saída.
Segue alegando que, ao tempo em que esteve à frente da sociedade, honrou todos os seus
compromissos, não tendo atuado com abuso, razão pela qual é inadmissível a desconsideração da
personalidade jurídica em relação à sua pessoa. Por fim, impugna o quantum arbitrado a título de
danos morais e, quanto aos danos materiais, requer a redução para a quantia que a Apelada
efetivamente comprovou haver pago (fls. 215/245).

Os outros Apelantes, revéis citados por edital e aqui representados pela Defensoria Pública na
condição de curadora especial, alegam, em seu Recurso, a necessidade de reforma da sentença
quanto aos danos morais e a redução do dano material (fls. 293/300).

A Apelada respondeu a ambos os Recursos, através dos arrazoados de fls. 314/321 e 323/332, em
ambos pugnando pela manutenção integral da sentença.

Parecer Ministerial apenas pelo conhecimento das ApCív“s (fl. 342).

É o relatório.

VOTO

– Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA(relator):Presentes os pressupostos intrínsecos de
admissibilidade, concernentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursais, assim como os
extrínsecos relativos à tempestividade e regularidade formal (dispensado o preparo em ambos os
casos), conheço do Recurso.

O fato de o primeiro Apelante ter vendido a sociedade empresária para terceiros não o exime de
responder pelas obrigações anteriores, até dois anos após a averbação da alteração contratual (CC,
art. 1.032).

Tanto mais quando evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo encerramento
irregular das atividades, com destinação ignorada dos bens componentes do acervo da sociedade e
consequente obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28
caput e §5º), tudo isso apenas um ano depois da cessão integral das cotas do Apelante aos demais
Apelados.

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva ou mesmo – e aqui já adentrando o mérito da
pretensão – ausência de responsabilidade do sócio retirante, sobretudo, repita-se, em razão da
desconsideração da personalidade jurídica, fundada que está em documentos que revelam o
encerramento irregular da empresa e a localização não sabida dos atuais sócios e de seus bens, a
exemplo das certidões de fls. 163, 168 e 170, bem assim a fraude perpetrada aos consumidores,
como se infere do detalhado Relatório policial de fls. 182/188.

A hipótese não é de simples descumprimento contratual.

Na verdade, montou-se um engenhoso esquema para obter vantagem em detrimento dos
consumidores de boa-fé. A tal “compra premiada” não passava de um misto de consórcio e
“pirâmide”. De cada grupo de 96 consumidores que adquiriam a cota, dois eram contemplados por
sorteios mensais e recebiam o produto sem ter que pagar mais nada por isso. Para que o grupo
fosse até o final, outros dois consumidores deveriam ser captados. Se a lógica falhasse – e tinha
tudo para não dar certo –, os consumidores ficariam no prejuízo. Foi o que aconteceu. A base da
pirâmide ruiu.

O próprio ex-dono da Comprêmio, Apelante Danilo Fernandes, declarou à polícia que se tratava de
um“negócio de risco” (fl. 135). Tenho, assim, por caracterizados os pressupostos da reparação civil.
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Conquanto a lide esteja regida pelo CDC, não se exigindo a demonstração da culpa (art. 14), o ato
danoso foi praticado com dolo.

O dano de ordem moral está caracterizado. A Apelada, atraída pela possibilidade de adquirir uma
motocicleta em prestações que cabiam no seu orçamento, e o que é melhor, sem ter que continuar
pagando caso fosse contemplada por sorteio, aderiu ao plano de “compra premiada” oferecido pela
empresa Requerida, mas pouco tempo depois viu o seu sonho desmoronar como um castelo de
cartas.

A frustração decorrente da impossibilidade de aquisição do bem de consumo, aliada ao sentimento
de ter sido enganada, é suficiente para o reconhecimento do dano moral vindicado.

Relativamente ao quantum reparatório, existem precedentes deste TJMA (ApCív”s 28.630/2014 e
28.616/2014) reputando elevada a quantia de R$ 8 mil nos casos envolvendo os consumidores da
Comprêmio. Não há qualquer razão de caráter pessoal ou situação excepcional que justifique a
manutenção do valor arbitrado na sentença, razão pela qual, com fundamento nos arts. 5º V da CF e
944 do CC e tendo em conta os precedentes acima citados, fixo em R$ 5 mil a indenização do dano
moral.

A sentença também merece reforma quanto aos danos materiais.

É que a Apelada anexou aos autos apenas dois comprovantes de pagamento, um efetuado no ato da
contratação, no valor de R$ 176,00 (fl. 14), e outro de R$ 160,00, totalizando R$ 336,00, valor este a
ser indenizado a título de danos materiais.

Formulado pedido certo, os danos materiais devem ficar restritos ao valor efetivamente comprovado
na fase de conhecimento (fls. 14/15), não podendo o Judiciário remeter às partes à liquidação da
sentença, ex vi do art. 459, parágrafo único.

Ante o exposto, conheço, de acordo com o parecer da PGJ, e dou provimento parcial aos Recursos
para reduzir a indenização tanto dos danos morais quanto dos danos materiais, nos termos da
fundamentação supra.

Diante da sucumbência recíproca, ficam os honorários compensados entre as partes (CPC, art. 21),
nada devendo uma a outra a esse título.

É como voto.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 16 de
junho de 2015.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator
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