
26/08/2019

Número: 0803052-18.2016.8.15.0001 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

Órgão julgador: 9ª Vara Cível de Campina Grande 

Última distribuição : 22/02/2016 

Valor da causa: R$ 9.000,00 

Assuntos: DIREITO AUTORAL 

Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? SIM 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CLIO ROBISPIERRE CAMARGO LUCONI (AUTOR) WILSON FURTADO ROBERTO (ADVOGADO)

O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA -

ME (RÉU)

W S EDITORA GIRASSOL LTDA (RÉU) JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES (ADVOGADO)
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Poder Judiciário da Paraíba
9ª Vara Cível de Campina Grande

 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0803052-18.2016.8.15.0001

DECISÃO

Vistos, etc.

 

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por empresa que foi atingida por bloqueio via
BacenJud. Pretende não só levantamento da constrição, como também condenação do exequente em
litigância de má-fé, já que indicou seu CNJP para penhora sabendo que se tratava de empresa diversa da
efetivamente executada.

 

Alega nunca ter participado do processo de conhecimento.

 

Em resposta, o excepto defende que a constrição deve ser mantida em razão das empresas fazerem parte
do mesmo grupo econômico.

 

É o que importa relatar. DECIDO:

 

Em consulta ao CNPJ das duas empresas, no site, da Receita Federal (cujos resultados estão 'printados' na
petição de resposta do excepto) é possível verificar que a empresa originariamente executada e a
excipiente possuem o mesmo nome fantasia - “Jornal O Girassol” e o mesmo telefone – (63) 3225-5456.
Além disso, pela consulta do quadro societário (ver resultado abaixo), têm os exatos mesmos sócios.
Além disso, estão localizadas

 

 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 03.597.728/0001-30

NOME EMPRESARIAL: O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA
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CAPITAL SOCIAL:

 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA

 

CNPJ: 03.597.728/0001-30

 

NOME EMPRESARIAL: O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA

 

CAPITAL SOCIAL:

 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

 

Nome/Nome Empresarial:

WIBERGSON ESTRELA GOMES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

 

Nome/Nome Empresarial:

SONIELSON LUCIANO DE SOUSA

Qualificação:

22-Sócio

 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou
comparecer a uma unidade da RFB.

 

Emitido no dia 21/08/2019 às 11:16 (data e hora de Brasília).
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

 

CNPJ: 09.597.283/0001-75

 

NOME EMPRESARIAL: W S EDITORA GIRASSOL LTDA

 

CAPITAL SOCIAL: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

 

Nome/Nome Empresarial:

WIBERGSON ESTRELA GOMES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

 

Nome/Nome Empresarial:

SONIELSON LUCIANO DE SOUSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou
comparecer a uma unidade da RFB.

 

Emitido no dia 21/08/2019 às 11:18 (data e hora de Brasília).
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Ou seja, no plano fático não há separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo
econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade entre ambas para fins de responsabilização pela
dívida cobrada nestes autos.

 

É bem verdade que sendo encontrado numerário em contas de titularidade da executada originária, não se
discutiria quanto a prevalência em relação a eles. Mas do resultado do BacenJud observa-se que apenas
em conta de titularidade da excepta havia saldo, razão também para que a constrição seja mantida.

 

Via de consequência, resta naturalmente afastada alegação de má-fé por parte do exequente.

 

Por todo o exposto rejeito a exceção de pré-executividade, devendo a escrivania:

 

01 – Cadastrar, no polo passivo, WS Editora Girassol Ltda (CNPJ nº 09.597.283/0001-75), assim como
seu advogado;

 

02 – manter no cadastramento do autor exclusivamente o advogado indicado no Id 22893284 - Pág. 1 para
fins de intimação;

 

03 – intimem-se acerca desta decisão, cientes de que a expedição de alvará dos valores constritos e hoje
transferidos só será realizada após transito em julgado da presente decisão.

 

Segue comprovante de transferência realizada nesta data:

Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio
de Valores

 Dados do bloqueio

 Número do Protocolo:  20190005247325

 Número do Processo:  08030521820168150001

 Tribunal:  TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA

 Vara/Juízo:  29160 - 9ª Vara Civel da Comarca de Campiona Grande

 Juiz Solicitante do Bloqueio:  Andrea Dantas Ximenes

 Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível

 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:  

 Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  Clio Robispierre Camarco Luconi

 Deseja bloquear conta-salário?  Não

 Relação de réus/executados

 • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados  . clique aqui
 • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados  . clique aqui
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   03.597.728/0001-30 -   O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA

  Respostas

/ Todas as Agências / Todas as Contas BCO BRASIL

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante

11/06/2019 11:41 Bloq. Valor  Andrea Dantas Ximenes 

   

 

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

 

   09.597.283/0001-75 -   W S EDITORA GIRASSOL LTDA

  Respostas

/ Todas as Agências / Todas as Contas BCO BRADESCO

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante

11/06/2019 11:41 Bloq. Valor  Andrea Dantas Ximenes 

21/08/2019 11:48:20

Transf. Valor
ID:072019000011534770

Instituição:BANCO DO BRASIL SA
Agência:0063 

Tipo créd. jud:Geral 

Andrea Dantas Ximenes

   

 

Não Respostas

Não há não-resposta para este réu/executado

 

 

Campina Grande (PB), 21 de agosto de 2019.

Andréa Dantas Ximenes - Juiz(a) de Direito
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