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NOTIFICADO: PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A, pessoa Jurídica 
de Direito Privado, com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua do Russel, n. 804 – 5º Andar – Glória – CEP 
22210-010, inscrita no CNPJ sob o n. 08.807.676/0001-01, e 
filial localizada na Fazenda Saco Dantas, s/nº, Distrito 
Industrial, São João da Barra – Estado do Rio de Janeiro, CEP 
28200-000, inscrita no CNPJ sob o n.º08.807.676/0002-84. 
 
NOTIFICADO: PRUMO LOGÍTICA S.A., pessoa jurídica de Direito 
privado, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro com sede 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, n. 804 – 
5º Andar – Glória – CEP 22210-010, inscrita no CNPJ sob o n. 
08.741.499/0001-08.  
 
 
NOTIFICANTE:  FULLTIME COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA., sociedade anônima, com sede no Município 
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marques de Leão, 29, Engenho 
Novo, Inscrita no CNPJ sob o n. 00824038/0001-89, neste ato 
representada por suas advogadas Cristina Almeida de Siqueira, 
inscrita na OAB/RJ sob o n. 119603 e Patrícia Regina Gaspar inscrita na 
OAB/RJ sob o n. 122126 ambas com escritório na Avenida Rio Branco 177 
– 10º Andar – Centro – Rio de Janeiro,  vem a presença de Vossas 
Senhorias apresentar: 
 
 
 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
 
A NOTIFICANTE começou a relação comercial em primeiro momento por 
ter sido contratada pelo Grupo EBX, que logo após a sua dissolução e 
venda as NOTIFICADAS PRUMO LOGÍSTICA S.A e PORTO DO AÇU 
OPERAÇÕES S.A assumiram o referido contrato. Ocorre que no primeiro 
contato no ano 2015, o Senhor  Wallace Lopes comunicou que estaria 
cancelando o referido contrato com a NOTIFICANTE e que estaria 
contratando nova Empresa, sem que para tanto, respeitasse as regras 
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previstas no Contrato e o seu cronograma de andamento. A partir de 
então muito embora não tenha levado a termo suas decisões, começou a 
criar diversos tipos de retaliações contra a NOTIFICANTE, tais como: 
atraso no pagamento, reclamações infundadas de atendimento ruim, 
falas agressivas com nossos funcionários, atraso nos procedimentos de 
liberação para o acesso dos nossos técnicos ao PORTO DO AÇU, sendo 
esse procedimento totalmente irregular visto que a NOTIFICANTE sempre 
cumpriu com todos os prazos e atendimento de todos os chamados no 
curso do Contrato. 
   
Em 2016, já sob a gestão do Senhor Flávio Lima, a NOTIFICANTE 
continuou sendo prejudicada na prestação do seu serviço, sendo 
relatado pela NOTIFICADA, através do Gerente o Sr. Felipe Mello que não 
iriam manter o contrato com base nos vários relatos do FLÁVIO LIMA de 
que os nossos serviços e equipamentos eram ruins. Ocorre que a 
NOTIFICANTE demonstrando que prestava um atendimento de 
excelência teve mais uma vez a renovação do Contrato, contudo, 
continuaram os mesmos problemas, inclusive em dado momento, o 
Senhor Flávio Lima impedirá a entrada dos técnicos da NOTIFICANTE no 
PORTO DO AÇU, a fim de que os mesmos pudessem fazer os 
atendimentos e reparos técnicos, inclusive, em dado momento o Gleison 
Miguel técnico e prestador de serviço da NOTIFICANTE, ficou sem poder 
acessar as dependências da PRUMO no PORTO DO AÇU por 2 (dois) dias, 
aguardando o Flávio Lima, liberar o acesso do mesmo, o que causava 
enormes prejuízos a NOTIFICANTE, visto que a mesma arcava com todas 
as despesas de viagem, estadias e hospedagem de seu  prestador de 
serviços enquanto estava no PORTO do AÇU à disposição. 
 
Noutro Giro, o Senhor Flávio Lima, classificou parte da equipe técnica da 
NOTIFICANTE como ruins e incompetentes, são eles: Victor Neves, Julio 
Cesar, Wellington dos Santos e Gleison Miguel, exigindo de imediato a 
substituição dos mesmos sob ameaça de cancelar o contrato. 
 
Assim sendo, mais uma vez a NOTIFICANTE, com intuito de melhor 
atendê-los e tentar mudar a opinião do Senhor Flávio Lima, fez a 
substituição com a contratação do técnico Leonardo Alonso, que passou 
a ser exclusivo no atendimento da PRUMO LOGÍSTICA S.A e PORTO DO 
AÇU OPERAÇÕES S.A, contudo, todo esse esforço foi inútil, pois, as 
reclamações do mesmo persistiram durante todo o período. 
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No início de 2017, a NOTIFICANTE recebeu o contato do Sr. Rodrigo 
Oliveira de suprimentos para comparecer no PORTO AÇU, onde foi 
solicitado a diminuição dos preços praticados em 25% (vinte e cinco por 
cento), no que foi atendido imediatamente, sendo posteriormente feito 
um aditivo contratual contemplando os novos preços. 
  
Em Abril de 2017, em reunião na presença do Rodrigo Oliveira, o Flávio 
Lima informou mais uma vez que nosso contrato não seria renovado, por 
terem feito uma concorrência e encontrado uma Empresa com preços 
mais baixos, assim, após outra longa batalha a NOTIFICANTE conseguiu 
renovar o Contrato diminuindo os preços em mais 30% (trinta por 
cento) além dos 25% ( vinte e cinco por cento) já concedidos 
anteriormente, e com o objetivo de compensar as perdas sofridas com a 
diminuição dos preços, solicitou apenas que a renovação fosse feita por 
um prazo de 24 (vinte e quatro), o que foi acatado de imediato pelo 
Rodrigo Oliveira, que na ocasião afirmou não haver nenhum impedimento 
de que o contrato fosse de 12(doze) meses renovados automaticamente 
por mais 12(doze) meses. 
  
Ocorre que a NOTIFICANTE durante diversas ocasiões ficou sem receber  
por seu serviço muito embora tenha praticado todos os procedimentos 
necessários para os recebíveis, inclusive solicitou reunião para tratar dos 
pagamentos em atraso, e no PORTO DO AÇU com Flávio Lima, Breno 
Murta, Rodolfo Mattos para tratar do caso naquele momento houve a 
afirmativa do Senhor Breno Murta que eles iriam corrigir as falhas e 
proceder corretamente em relação ao pagamento e que não havia 
nenhum problema de ordem técnica ou comercial que desabonasse a 
conduta da NOTIFICANTE. Isso é comprovado logo em seguida com a 
emissão de um Atestado de Capacidade Técnica assinado pelo próprio 
Breno Murta em 13-11-2017.  
  
Ato Contínuo no início do ano de 2018, a NOTIFICANTE solicitou por 
diversas vezes ao Senhor Flávio Lima que o recebesse para tratar sobre 
a renovação do contrato que venceria em 30 de junho de 2018, não sendo 
atendido pelo mesmo em nenhum momento nem mesmo sendo 
apresentando alguma justificativa para a recusa 
 



 

Avenida Rio Branco 177 – 10º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep.: 20040007 
Tels.: (21) 41059966 / 960171592 

contato@prise.adv.br 
 

 

4 

Ressalte-se que o Contrato transcorria normalmente, tanto que em 03 de 
maio de 2018 foi solicitado pela GNA ( Gás Natural Açu )  empresa 
subsidiária da PRUMO, a contratação de 3(três) Equipamentos Coloridos 
de Médio Porte, a serem acrescidos ao montante dos equipamentos 
constantes no contrato em vigência, os quais foram entregues e 
devidamente instalados em 15 de maio de 2018 nas dependências da 
mesma. 
   
Contudo para surpresa da NOTIFICANTE, fora informado ao técnico da 
mesma, Leonardo Alonso e o Representante Comercial Paulo Sergio que 
o Contrato não seria renovado, que o mesmo seria encerrado no dia 30 
de junho de 2018 conforme Termo Aditivo vigente, tendo como 
justificativa que a PRUMO havia realizado uma nova concorrência no 
mercado e já teria escolhido outra empresa e que por uma norma interna 
da PRUMO não convidou a NOTIFICANTE para participar, inconformada, 
a NOTIFICANTE questionou porque não tinha sido comunicado por escrito 
sobre a rescisão do contrato, sendo que o Senhor FLÁVIO LIMA 
argumentou que não caberia uma comunicação para isso, pois o contrato 
se encerraria na data programada no Termo Aditivo Vigente e nada mais 
teria a fazer. 

Desta forma, mediante ao comunicado o Representante Legal da 
NOTIFICANTE intensificou a tentativa de ser recebido pela NOTIFICADA, 
tendo conseguido apenas em 19 de junho de 2018, no PORTO DO AÇU 
em reunião com os Senhores FLÁVIO LIMA, RODOLFO MATTOS E 
WALLACE LOPES, fora comunicado verbalmente que o setor de 
suprimentos da PRUMO no RIO DE JANEIRO teria feito uma concorrência 
e contratado nova Empresa, insistindo o NOTIFICANTE  na razão de 
porque não fora convidado a participar da Concorrência, o Senhor 
WALLACE LOPES respondeu que eles não tinham qualquer obrigação de 
dar satisfação a respeito. 

Ocorre que Vossas Senhorias, ora NOTIFICADOS, deveriam estar cientes 
dos termos do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS assinado 
em 30 de junho de 2016 e seu primeiro termo aditivo em 11 de setembro 
de 2017, no qual consta a seguinte cláusula, a saber: 
 
Cláusula Décima Primeira: Rescisão Contratual. 
11.1.1 “ A rescisão do contrato nos termos desta cláusula se 
operará por meio de envio de notificação por escrito da 
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Contratantes à Contratada com antecedência mínima de 45 ( 
quarenta e cinco ) dias, ressalvada a hipótese prevista no item 
(b)”que somente em caso de falência, recuperação, dissolução 
ou liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA”, é que a 
rescisão se operará de forma imediata e independente do envio 
de qualquer notificação “ 
 

Destarte, Vossa Senhoria, ora NOTIFICADOS, não observaram a normas 

contratuais e ignoraram a boa fé nas relações contratuais a saber: 

O princípio da boa-fé está previsto no artigo 422 do Código Civil, o qual 
menciona: “Os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão 
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-
fé”. 
Os contratantes devem observar o princípio da boa-fé desde as 
negociações preliminares até a conclusão do contrato, tanto a boa-fé 
objetiva quanto a subjetiva. A boa-fé subjetiva está ligada a um valor 
interno, é a percepção dos contratantes durante a relação contratual. A 
boa-fé objetiva é regra de conduta, dever de agir com honestidade e 
lealdade com a outra parte da relação contratual. As partes devem agir 
reciprocamente com os parâmetros morais e lealdade, comportamento 
honesto. 

Nesse sentido o Enunciado 37 do Conselho Superior de Justiça Federal 
esclarece: “art. 187: a responsabilidade civil decorrente do abuso de 
direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério 
objetivo – finalístico”. 

 O Enunciado 24 do Conselho Superior de Justiça Federal também 
concluiu que: em virtude do princípio da boa-fé, positivado no 
artigo 422 do Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui 
espécie de inadimplemento, independente de culpa”. 
 
A boa-fé reativa é aquele que gera responsabilidades aos contratantes 
em todas as fases do contrato, desde as negociações preliminares até a 
fase pós-contratual. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704748/artigo-422-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704748/artigo-422-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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 O Enunciado 25 do Conselho Superior de Justiça Federal declara que é 
viável a aplicação do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-
contratual. No mesmo sentido o Enunciado 170 do Conselho Superior de 
Justiça Federal especifica que a boa-fé objetiva deve ser observada pelos 
contratantes na fase pré-contratual e posterior à execução do contrato. 

Assim sendo, diante de tais circunstâncias, além de haver valores em 
ABERTO e em ATRASO a serem pagos a NOTIFICANTE, deve as 
NOTIFICADAS informarem a data da NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO e a 
partir de então contar 45 (quarenta e cinco dias) para rescisão do 
contrato firmado, conforme cláusula acima referida, bem como PAGAR 
de imediato todos os valores da prestação de serviço executados e mais 
os valores dos itens a serem desmobilizados, tais como; software de 
gerenciamento de contabilização, impressoras térmicas, leitores de 
cartão e demais equipamentos instalados anteriormente que completam 
o período da notificação. 

Por outro enfoque, nos dias 03 e 04/07/2018 os técnicos da 
NOTIFICANTE foram impedidos de acessar as dependências da PRUMO 
no PORTO do AÇU para efetuarem a leitura e medição nos 
equipamentos, o que causa mais prejuízos à mesma porque além de 
estar sem receber os valores a que tem direito, tem que arcar com 
gastos de deslocamento, diárias e hospedagens de seus funcionários.  

As signatárias da presente indicam o escritório de advocacia subscrito 
para esclarecimento de eventuais dúvidas que sejam do interesse do 
NOTIFICADOS. 

Cordialmente. 

Rio de Janeiro,   04 de julho de 2018. 

 

Cristina Almeida de Siqueira              Patrícia Oliveira Gaspar 

            Advogada                                              Advogada 
 

Email: contato@prise.adv.br 

mailto:contato@prise.adv.br
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Tels. ( 21) 41059966 e ( 21) 960171592 
 
 

  

  

  

 


