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(0028175-78.2013.8.07.0001)
Apelante(s) : MARIA DAGMAR BELCHIOR ALVES
Apelado(s) : BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS
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Acórdão N. : 1079561

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS

M A T E R I A I S  E  M O R A I S .  A L I E N A Ç Ã O  D E

ESTABELECIMENTO COMERCIAL.  TRESPASSE.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS ADQUIRENTES.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO

BRASIL S/A REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE

PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS COM A LOCAÇÃO DO

IMÓVEL EM AÇÃO PROPOSTA CONTRA A ANTIGA DONA

DO ESTABELECIMENTO. SUPORTE PROBATÓRIO

INSUFICIENTE. RÉUS REVÉIS. ÔNUS DA PROVA. PARTE

AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. DEVOLUÇÃO DE VALORES

PAGOS PELO ALUGUEL DE NOVO ESTABELECIMENTO

COMERCIAL.  IMPOSSIBIL IDADE.  HONORÁRIOS

RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida pela 10ª Vara

Cível de Brasília, em ação obrigação de fazer cumulada com

danos materiais e morais, que condenou os réus: a) ao

pagamento das parcelas inadimplidas dos empréstimos

firmados entre a empresa objeto de trespasse e o Banco do

Brasil S.A., inclusive as quantias que a autora suportou após a

formalização da avença; b) a restituírem à autora o valor de R$

7.720,98 (sete mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito
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Fls. _____

Apelação Cível 20160111184788APC

centavos), pago por ela em outra ação judicial referente a

aluguel do imóvel objeto de contrato entre as partes; e c) ao

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos

morais. 1.1. Recurso aviado pela autora para que lhe sejam

restituídos os valores de R$ 38.151,13 (trinta e oito mil, cento e

cinqüenta e um reais e treze centavos) condizentes com a

quitação de débito decorrente do contrato de locação do imóvel

alienado e R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente a alugueis

de nova empresa.

2. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as

condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do

autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada

in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a

correspondência entre o alegado e a realidade. 2.1. A apelante,

em sua inicial elencou pedidos, tanto em antecipação de tutela,

quanto no mérito, para que os réus apresentassem garantias e

novos avalistas nos empréstimos contraídos pela Lanchonete

Alves - ME, perante o Banco do Brasil S.A., para que deixe de

constar como fiadora nos empréstimos inadimplidos, a fim de

afastar sua responsabilidade, o que afeta a relação jurídica

estabelecida com a instituição bancária. 2.2. Além disso,

afirmou que o banco teria incluído seu nome no SERASA e no

SPC, porque os empréstimos em nome da sociedade

empresária não foram adimplidos. 2.3. Dessa forma, verifica-se

a pertinência subjetiva da ação. 2.4. Preliminar rejeitada.

3. O negócio jurídico de alienação do estabelecimento

empresarial, também conhecido como "trespasse", é

caracterizado por sua tradição, que deixa de integrar o

patrimônio de um empresário (alienante) e passa para o de

outro (adquirente). 3.1. De bom alvitre e a prudência

recomenda que antes de se concluir qualquer negócio de

aquisição de estabelecimento, seja realizada uma verificação

completa e detalhada não apenas do ativo que se está

adquirindo, mas das obrigações pelas quais irá responder. 3.2.

In casu, a autora firmou contrato de compra e venda de

estabelecimento comercial, no qualos adquirentes deixaram de

pagar empréstimos contraídos em nome dela e transferir o
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contrato de aluguel, o que permitiu a inclusão do nome da

recorrente no SERASA e SPC, bem como sua condenação ao

pagamento de R$ 7.720,98 (sete mil, setecentos e vinte reais e

noventa e oito centavos) em ação judicial movida pela locadora

do imóvel em que funciona a empresa alienada.

4. Arevelia dos réus implica em presunção de veracidade

quanto aos fatos alegados na exordial, conforme o art. 344 do

CPC. 4.1. Essa presunção, contudo, é relativa e pode ser

superada por prova em sentido contrário, segundo a regra do

art. 345, IV, do mesmo diploma legal.4.2. Apesar de a apelante

afirmar ter adimplido com o pagamento de R$ 38.151,13 (trinta

e oito mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos),

alegando que é o valor que pagou pelos alugueis na ação de

despejopromovida pela proprietária do imóvel onde fica o

estabelecimento comercial vendido, não trouxe qualquer prova

de que tenha sido condenada nessa quantia.4.3. As provas dos

autos demonstram apenas o pagamento de R$ 7.720,98 (sete

mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), em

24/7/13, tendo esse valor sido incluído na condenação.4.4. Os

demais documentos acostados nos autos, contudo, não são

suficientes para tanto. 4.5. Logo, não se desincumbiu do ônus

de produção probatória neste ponto, não atendendo ao

comando do art. 373, I do CPC, segundo o qual compete ao

autor a prova do fato constitutivo de seu pretenso direito

invocado em juízo.

5. No que toca à reparação por danos materiais buscada pela

autora, consistentes no valor gasto com aluguel de seu novo

e s t a b e l e c i m e n t o  c o m e r c i a l ,  n ã o  r e c a i  q u a l q u e r

responsabilidade sobre os réus, devendo ser mantida a

sentença em seus termos.

6. Entre as inovações do novo Código de Processo Civil, tem-

se o cabimento de novos honorários na instância recursal. 6.1.

Com efeito, o §1º do art. 85 possibilita a fixação de nova verba

honorária advocatícia em sede recursal, cumulativa com aquela

fixada em primeira instância.6.2. Na hipótese em análise e com

base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários

advocatícios da sentença (10%) para 12% (doze por cento) do
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valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) a

serem pagos pela autora e 70% (setenta por cento) a serem

pagos pelos réus.

7. Apelação improvida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JOÃO EGMONT - Relator,

CARMELITA BRASIL - 1º Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA,  em proferir a

seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 28 de Fevereiro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

JOÃO EGMONT

Relator
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 De acordo com a inicial, a autora pediu a condenação dos réus no

cumprimento de obrigações assumidas na compra de ponto comercial do

estabelecimento nominado por “Bar Olê, Olâ” e das cotas societárias da sociedade

empresária LANCHONETE ALVES LTDA ME alienada. Informou que a venda do

ponto foi concretizada em 20/11/2012, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e

que a transferência das cotas foi em 23/11/2012, por R$ 250.000,00 (duzentos e

cinquenta mil reais). Acrescentou que pelo segundo contrato recebeu apenas R$

10.556,28 (dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos),

porque foram compensados passivos trabalhistas, impostos, empréstimos, aluguéis,

condomínio, energia e água.

 Segundo a autora, os requeridos deixaram de pagar os

empréstimos contraídos pela empresa adquirida e também não transferiram o

contrato de aluguel. Destacou que o Banco do Brasil incluiu seu nome no SERASA e

no SPC, porque os empréstimos em nome da sociedade empresária não foram

adimplidos. Apontou ter sido cobrada judicialmente pelos aluguéis (processo nº

2013.01.1.095270-7), tendo pago o valor de R$ 7.720,98 (sete mil, setecentos e

vinte reais e noventa e oito centavos), em acordo com a parte autora.

 A tutela antecipada foi indeferida e incluídos como litisconsortes o

BANCO DO BRASIL, como credor dos contratos bancários, e LUZIA DA

CONCEIÇÃO DE SOUZA LIMA, locadora do estabelecimento comercial (fl. 118).

 Citados, o réu BANCO DO BRASIL S/A e a ré LUZIA DA

CONCEIÇÃO DE SOUZA LIMA apresentaram contestação (fls. 154/164 e 198/200),

respectivamente. Apesar de citados, os demais réus não apresentaram resposta (fl.

214).

 Em uma primeira sentença, o Juízo a quo extinguiu o processo, sem

julgamento de mérito, por ausência de pressuposto processual específico, falta de

litisconsorte ativo necessário (fls. 245/247). Essa sentença foi cassada, em virtude

do provimento de apelo interposto pela autora (fls. 293/301).

 Intimada para integrar a demanda, em litisconsórcio ativo, a
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de apelação diante de sentença proferida em ação de

conhecimento, ajuizada por MARIA DAGMAR BELCHIOR ALVES em desfavor de

LANCHONETE ALVES LTDA-ME, JOSÉ RICARDO BIANCO FONSECA, MULLER

LUIZ BORGES, TATIANA TANNUS GRAMA, NATASHA BIANCO ANTONY,

BANCO DO BRASIL S/A e LUZIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA LIMA.
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segunda vendedora, JEANE BELCHIOR ALVES, informou desinteresse em

participar do processo (fls. 316/317).

 A autora manifestou-se informando que seu nome continua inscrito

em cadastro de inadimplentes; que sofreu bloqueios em sua conta corrente para

pagamento de parcela dos empréstimos; e que quitou o débito do contrato de

locação, no valor de R$ 38.151,13 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e

treze centavos) após a propositura de ação de despejo em seu desfavor (fls.

321/322).

 Na sentença, a pretensão autoral foi acolhida em parte. Os réus

foram condenados. Em primeiro lugar, ao pagamento das parcelas inadimplidas

dos empréstimos firmados entre a LANCHONETE ALVES LTDA ME e o BANCO

DO BRASIL S/A, inclusive as quantias que a autora suportou após a formalização da

avença, a serem apuradas em liquidação de sentença. Em segundo, no pagamento

de R$ 7.720,98 (sete mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos),

pelo aluguel objeto do acordo judicial. E, em terceiro, em indenização de R$

6.000,00 (seis mil reais), por danos morais (fls. 339/352).

 Nesta sede recursal, a autora pede a reforma da sentença para

incluir na condenação R$ 38.151,13 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e

treze centavos), alegando que é o valor que pagou pelos alugueis no processo nº

2013.01.1.095270-7. Requer, ainda, que os réus LANCHONETE ALVES LTDA-ME,

JOSÉ RICARDO BIANCO FONSECA, MULLER LUIZ BORGES, TATIANA TANNUS

GRAMA e NATASHA BIANCO ANTONY assumam os pagamentos dos alugueis e

acessórios da locação do estabelecimento comercial. Requer o pagamento dos

alugueis despendidos com o outro imóvel locado (R$ 12.000,00) em que pretendia

colocar em funcionamento sua nova empresa e foi impedida por seu nome constar

no rol de inadimplentes (fls. 355/364).

 Preparo recolhido à fl. 365.

 Contrarrazões do réu BANCO DO BRASIL S.A. às fls. 367/381 que,

em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva ad causam (fl. 371).

 É o relatório.
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Trata-se de apelação interposta por MARIA DAGMAR BELCHIOR

ALVES contra sentença, proferida pela 10ª Vara Cível de Brasília, em ação de

conhecimento, que condenou os réus: a) ao pagamento das parcelas inadimplidas

dos empréstimos firmados entre a LANCHONETE ALVES LTDA ME e o BANCO DO

BRASIL S/A, inclusive as quantias que a autora suportou após a formalização da

avença, que serão apuradas em liquidação de sentença; b) ao pagamento do valor

de R$ 7.720,98 (sete mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos),

referente ao aluguel objeto de acordo judicial; e c) ao pagamento de R$ 6.000,00

(seis mil reais) a título de danos morais (fls. 339/352).

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O BANCO DO BRASIL S.A. argúi preliminar de ilegitimidade

passiva. Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e que

a ação deve ser julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI,

do CPC (fls. 367/381).

A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um

vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto,

direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado

direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba

contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda.

Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições

da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja,

a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar

a correspondência entre o alegado e a realidade.

Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não

merece ser acolhida.

Isso porque, a apelante, em sua inicial elencou pedidos, tanto em

antecipação de tutela, quanto no mérito, para que os réus apresentassem garantias

e novos fiadores nos empréstimos contraídos pela Lanchonete Alves - ME, perante o

Banco do Brasil S.A., para que deixe de constar como garantes nos empréstimos
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V O T O S

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT - Relator

O recurso está em condições de admissibilidade. O preparo foi

recolhido à fl. 365. O recurso é tempestivo, pois protocolado em 9/9/16, dentro do

prazo de quinze dias (art. 1.003, §5º, CPC) úteis (art. 219 do CPC), a partir da

publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico em 19/8/16 (fl. 353).
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inadimplidos, a fim de afastar sua responsabilidade, o que afeta a relação jurídica

estabelecida com a instituição bancária.

Além disso, afirmou que o banco teria incluído seu nome no

SERASA e no SPC, porque os empréstimos em nome da sociedade empresária não

foram adimplidos.

Dessa forma, verifica-se a pertinência subjetiva da ação.

Rejeito a preliminarargüida.

2. DO MÉRITO

2.1. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

Nesta sede recursal a apelante busca: a) a condenação dos réus

Lanchonete Alves Ltda-ME, José Ricardo Bianco Fonseca, Muller Luiz Borges,

Tatiana Tannus Grama e Natasha Bianco Antony ao pagamento dos alugueis e

acessórios da locação do imóvel em que localizada a empresa objeto de contrato, os

quais devem ser apurados em liquidação de sentença; b) a inclusão na condenação

de R$ 38.151,13 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos),

alegando que é o valor que pagou pelos alugueis no processo nº 2013.01.1.095270-

7; e c) a condenação dos réus ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais)

referente aos alugueis despendidos com outro imóvel locado, no qual pretendia

colocar em funcionamento nova empresa.

Sustenta ter sofrido prejuízo pela falta de condenação nos alugueis e

consectários da condenação da ação de despejo nº 2013.01.1.095270-7, uma vez

que quitou integralmente os dispêndios com contrato de locação (débitos da locação

de alugueis + energia elétrica), no valor de R$ 38.151,13 (trinta e oito mil, cento e

cinquenta e um reais e treze centavos), apesar de ser de responsabilidade dos

compradores do imóvel alienado. Afirma que os recibos despendidos e que ainda

suporta da ação de despejo por falta de pagamento poderão ser comprovados em

liquidação de sentença (fls. 355/364).

Não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, cabe ressaltar que, o negócio jurídico de alienação do

estabelecimento empresarial, também conhecido como "trespasse", é caracterizado

por sua tradição, que deixa de integrar o patrimônio de um empresário (alienante) e

passa para o de outro (adquirente).

O estabelecimento comercial é o conjunto de bens materiais e

imateriais que possibilitam a atividade empresarial. O ponto é um dos elementos do

estabelecimento comercial e consiste no local específico em que este se encontra, é

lugar ao qual se dirige a clientela.

Nesse sentido, é de extrema importância que antes de se concluir
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qualquer negócio de aquisição de estabelecimento, seja realizada uma verificação

completa e detalhada não apenas do ativo que se está adquirindo, mas das

obrigações pelas quais irá responder.

A alienação do estabelecimento tem previsão nos arts. 1.142 a 1.149

do Código Civil e, especificamente, o art. 1.146 prevê que o adquirente responde

pelas obrigações anteriores à transferência, por se tratar de sucessão empresarial,

senão vejamos:

 

"Art. 1.146 - O adquirente do estabelecimento responde pelo

pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que

regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo

solidariamente obrigado pelo prazo de 1 (um) ano, a partir,

quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos

outros, da data do vencimento."

 

A respeito do tema, colaciono a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
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Consoante já mencionado, a autora firmou contrato de compra e

venda do ponto comercialda empresa ME Lanchonete Alves Ltda, localizada na CLN

410, Bloco E, Lojas 08 e 09, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com José

Ricardo Bianco Fonseca (fl. 32). Já em 23/11/12 firmou novo contrato de compra e

venda relativo a mesma empresa (ME Lanchonete Alves Ltda), com o nome fantasia

"BAR OLÊ, OLÁ", a José Ricardo Bianco Fonseca (nº de cotas: 99), Tatiana Tannus

Grama (nº de cotas: 99) e Muller Luiz Borges (nº de cotas: 99), pelo valor de R$

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), onde a administração da sociedade foi

incumbida à Natasha Bianco Antony (nº de cotas: 3) ( fls. 33/40).

Ocorre que os novos donos da empresa deixaram de pagar

empréstimos contraídos em nome dela e transferir o contrato de aluguel, o que

permitiu a inclusão do nome da apelante no SERASA e SPC, bem como sua

condenação ao pagamento de R$ 7.720,98 (sete mil, setecentos e vinte reais e

noventa e oito centavos) na ação judicial movida pela locadora do imóvel, nos autos

nº 2013.01.1.095270-7.

Deve-se frisar que o contrato firmado entre as partes foi expresso ao

afirmar, em sua cláusula 10, que (fl. 34):

Fls. _____
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"O estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo

empresário que o titulariza. O contrato de compra e venda de

estabelecimento denomina-se trespasse, e é muitas vezes

proposto, no meio empresarial, por meio das expressões

"passa-se o ponto". O trespasse não se confunde com a

cessão de quotas sociais de sociedade limitada ou a alienação

de controle de sociedade anônima. São institutos jurídicos

bastante distintos, embora com efeitos econômicos idênticos,

na medida em que são meio de transferência da empresa. No

trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o

patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de

outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens

corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma

atividade empresarial."1

1 COELHO, Fábio Ulhoa.Curso de Direito Comercial, Volume I: direito de empresa. - 15. ed. - São Paulo:

Saraiva, 2011, p.132-133.
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"Os Compradores deverão oferecer à agência bancária as

necessárias garantias, eventualmente solicitadas, para

assunção dos compromissos dos empréstimos contraídos em

nome das Vendedoras. Da mesma forma, os Compradores

deverão transferir para sua responsabilidade os contratos

de alugueis existentes."- g.n.

 

Conforme já explanado, os adquirentes devem responder pelas

dívidas anteriores e posteriores ao trespasse. As anteriores, isto é, vencidas antes

de 23/11/12 só são devidas se foram informadas no momento do negócio.

No caso, a revelia dos réus implica em presunção de veracidade

quanto aos fatos alegados na exordial, conforme o art. 344 do CPC. Essa

presunção, contudo, é relativa e pode ser superada por prova em sentido contrário,

segundo a regra do art. 345, IV, do mesmo diploma legal.

Apesar de a apelante afirmar que adimpliu com o pagamento de R$

38.151,13 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos), alegando

que é o valor que pagou pelos alugueis na ação (2013.01.1.095270-7)promovida

pela proprietária do imóvel onde fica o estabelecimento comercial vendido, não

trouxe qualquer prova de que tenha sido condenada nessa quantia.

As provas dos autos demonstram apenas o pagamento de R$

7.720,98 (sete mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), em 24/7/13

(fl. 45), tendo esse valor sido incluído na condenação.

Os demais documentos acostados nos autos, contudo, não são

suficientes para tanto. Os documentos de fls. 325/326 fazem referência às

transações bancárias entre Nilberto Diniz Mira e Roney F. R. Bernardes, pessoas

físicas estranhas à lide. E o termo de confissão de dívida da CEB também consta

como confitente o Sr. Nilberto Diniz Mira (fl. 327).

Logo, não se desincumbiu do ônus de produção probatória neste

ponto, não atendendo ao comando do art. 373, I do CPC, segundo o qual compete

ao autor a prova do fato constitutivo de seu pretenso direito invocado em juízo.

Sendo assim, não se pode verificar a ocorrência deste suposto dano

e a consequente indenização pela suposta diminuição patrimonial.

Assim, a reparação material limita-se à quantia comprovadamente

despendida e, por isso, não há como se aferir em liquidação de sentença, ao

contrário do que sustenta a autora no apelo.
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2.2. DO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA

ATIVIDADE EMPRESARIAL

Em suas razões recursais, a recorrente afirma ter desembolsado o

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) até a propositura da demanda para locação

de imóvel em que pretendia colocar em funcionamento loja de confecção e foi

impedida já que seu nome constava no rol de inadimplentes (fls. 355/364).

O magistrado a quo julgou improcedente o pedido quanto à

devolução das quantias pagas a título de aluguel para funcionamento da atividade

empresarial da autora, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Como bem fundamentou o douto Juízo sentenciante, adoto seus

razões de decidir, reproduzindo-a, in verbis (fl. 348):

 

"(...) Não merece acolhida a pretensão de reparação por danos

materiais consistentes no valor gasto com aluguel de outro

espaço. Como se observa, a autora afirma que tenta inaugurar

uma loja de confecções e está impossibilitada de inaugurá-la

por culpa dos réus, suportando o pagamento de aluguel do

espaço sem poder utilizá-lo.

Frise-se, no ponto, que a relação de causalidade entre o ato

ilícito e o dano deve ser analisada à luz da teoria da

causalidade adequada, ou seja, a ação ou omissão deve

consistir em fato naturalmente adequado à produção do dano. 

A manutenção de novo espaço pela autora e o pagamento de

alugueis não é consequência do inadimplemento contratual dos

réus, ainda que a autora apresente restrições creditícias em

seu nome. O suposto prejuízo poderia ter sido facilmente

evitado pela autora, bastando não ter firmando novo contrato

de locação.  Não recai ,  nesse part icu lar ,  qualquer

responsabi l idade sobre os réus."

 

Ou seja, não há nexo de causalidade entre a inadimplência dos réus

e o pagamento dos novos alugueis pela recorrente, vez que ela assumiu o risco de

sua atividade ao iniciar novo empreendimento (em 19/4/13) poucos meses após a

venda de outro estabelecimento comercial em 23/11/12.
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Dessa forma, não há que se falar em condenação dos réus ao

pagamento do valor pleiteado.

3. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Entre as inovações do novo Código de Processo Civil, tem-se o

cabimento de novos honorários na instância recursal. Com efeito, o §1º do art. 85

possibilita a fixação de nova verba honorária advocatícia em sede recursal,

cumulativa com aquela fixada em primeira instância.

Deve-se frisar que aintenção do legislador, ao criar a verba

honorária em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), foi a de evitar recursos abusivos.

Assim, no presente caso, mostra-se aplicável o referido artigo, pois o

recurso de apelação interposto pela apelante foi julgado improcedente, tendo em

vista que a sentença proferida não merece reparos.

Na hipótese em análise e com base no art. 85, §11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios da sentença (10% por cento) para 12% (doze por cento)

do valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) a serem pagos pela

autora e 70% (setenta por cento) a serem pagos pelos réus. 

4. DISPOSITIVO

NEGO PROVIMENTOao recurso.

É como voto.
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 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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