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APELANTE 02   : Guaraves Guarabira Aves Ltda (Adv. Eraldo Luís Braz de Morais)
APELADOS       : Os mesmos

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CONTRATO  DE 
PARCERIA  AVÍCOLA.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
HIPÓTESE  DE  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL. 
MÉRITO.  RUPTURA  UNILATERAL  DE  CONTRATO. 
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESSUPOSTOS 
DO  DEVER  DE  INDENIZAR.  OCORRÊNCIA.  DANOS 
MORAIS.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  ÔNUS  DA  PARTE 
AUTORA. ART. 333, I, CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

− “O artigo 206, § 3º,  V, do Código Civil,  regula o prazo 
prescricional  relativo  às  de  reparação  de  danos  na 
responsabilidade  civil  extracontratual  (…)  A  pretensão 
indenizatória  da  parte  autora,  nascida  do  inadimplemento 
contratual,  obedece  ao  prazo  prescricional  decenal  por  ter 
natureza contratual”.

− A  rescisão  contratual  de  forma  unilateral,  sem  a 
concessão  de  um  prazo  razoável,  além  de  frustrar  a  justa 
expectativa de direito por parte do parceiro criador, violou o 
princípio da boa-fé objetiva, especialmente porque o contrato, 
por prazo indeterminado, vinha sendo renovado anualmente, 
causando uma perda considerável dos ganhos que o parceiro 
criador  pretendia  auferir.  Logo,  inequívoca  a  frustração  da 



expectativa  de  lucro  do  parceiro  em  razão  da  quebra  do 
contrato, gerando o dever de indenizar. 

− “(...)  o  inadimplemento  do  contrato,  por  si  só,  pode 
acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, 
mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe 
ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das 
cláusulas  contratuais  por  uma  das  partes  possa  trazer 
desconforto  ao  outro  contratante  -  e  normalmente  o  traz  - 
trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar 
sujeitos, pela própria vida em sociedade".

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  prejudicial  e,  no  mérito,  negar 
provimento a ambos os apelos, nos termos do voto do relator, integrando a presente 
decisão a súmula de julgamento de fl. 579.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  interpostas  por  João  Batista  de  Souza 
Amorim e Guaraves Guarabira Aves Ltda contra sentença prolatada pelo MM. Juízo 
da 4ª Vara da Comarca de Guarabira,  Dr. Gilberto de Medeiros Rodrigues,  que, a 
propósito de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de 
fazer c/c reparação por perdas e danos ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor 
do segundo, julgou os pedidos procedentes em parte.

Na sentença, o Magistrado declarou a nulidade da cláusula nº 
13  do  contrato  de  parceria  avícola  pactuado  entre  os  litigantes;  condenou  a 
promovida: ao cumprimento do contrato, observada a referida nulidade da cláusula, 
sem prejuízo de resolução da avença,  na forma determinada na cláusula  nº  17;  a 
pagar ao autor o valor do último lote do ano de 2004, com observância do valor 
médio  do  lucro  obtido  por  este  em  relação  aos  demais  lotes  do  mesmo  ano;  a 
ressarcir  o  promovente  pelos  danos  materiais  comprovados,  a  título  de  danos 
emergentes,  no  valor  de  R$  14.218,00;  e  ao  pagamento  de  danos  materiais,  na 
modalidade de lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, a abarcar 
todo o período de descumprimento do contrato, a ser calculado com observância do 
valor  médio  do  lucro  anual  auferido  pelo  autor  no  período  de  cumprimento  do 
contrato.  Por  fim,  considerando ter  o  autor  decaído de  parte  mínima do pedido, 
condenou a promovida em custas e honorários, estes arbitrados em 20% (vinte por 



cento) do valor da condenação.

Inconformado, recorre o promovente, alegando, em síntese, que 
o  laudo  apresentado  pelo  perito  do  Juízo  está  desprovido  de  documento  que 
fundamente os valores por ele apurados, devendo ser utilizado como parâmetro o 
laudo elaborado pelo  assistente  pericial,  acostado  às  fls.  317/321,  no  valor  de  R$ 
70.222,06.

Quanto aos lucros cessantes, afirma dever receber R$ 50.400,00 
por cada ano dos 05 (cinco) em que houve descumprimento do contrato, perfazendo 
um total de R$ 252.000,00, uma vez que recebia anualmente 24.000 aves e o valor 
individualmente considerado era de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos).

No tocante aos danos morais,  sustenta  que os danos que lhe 
foram causados não se  trata  de  mero aborrecimento,  uma vez que,  em razão do 
descumprimento  do  contrato  pela  recorrida,  ficou  sem  renda  alguma,  tendo  que 
alienar sua residência para financiar plantação de mamão em sua propriedade, não 
bastasse o fato de ter efetuado contrato de financiamento com o Banco do Nordeste 
do Brasil que seria pago mediante receita obtida com o contrato de parceria firmado 
entre os ora litigantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
acolhido o valor apresentado pelo perito a título de danos materiais, o valor de R$ 
70.222,06  ou,  alternativamente,  que,  por  ocasião  da  liquidação  de  sentença,  seja 
realizada nova perícia, amparada em orçamentos hábeis a fundamentar as despesas e 
gastos necessários à recuperação dos bens que, desde o ano de 2004, estão a sofrer 
deterioração em razão de os aviários estarem em situação de abandono; acolhido o 
pedido de condenação em lucros cessantes, no montante anual de R$ 50.400,00 ou 
que,  da  mesma  forma,  seja  realizada  nova  perícia  por  ocasião  da  liquidação  de 
sentença; seja a demandada condenada ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, recorre a demandada, alegando, preliminarmente, 
a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC,  tendo em vista que 
o  contrato  perdurou  até  novembro  de  2004  e  a  ação  foi  promovida  apenas  em 
dezembro de 2007.

Quanto  ao  mérito,  assevera  ter  sido  o  promovente  quem 
encerrou a parceria contratualmente estabelecida entre as partes.

Sustenta que, por anos, o contrato foi cumprido sem qualquer 
reclamação, não tendo o índice mínimo de fator de produção que alega abusivo sido 
impugnado,  pelo  promovente  ou  qualquer  outro  parceiro  agrícola,  em  qualquer 
momento  durante  a  vigência  do contrato,  mesmo porque o  alcance  da  meta  dos 
índices mínimos de produção era de interesse comum dos contratantes.



Alega que, consoante se colhe dos depoimentos testemunhais, o 
contrato foi encerrado por exclusiva responsabilidade do promovente, “ao se recusar 
a receber  o  valor  de R$ 2.284,62 resultantes  da locação que apresentou resultado 
deficiente pela mortandade das aves em razão de problema havido com a ração.

Afirma não ter restado comprovada qualquer atitude ilícita de 
sua  parte  a  justificar  a  condenação  ao  pagamento  de  indenização,  e  que  a 
correspondência  a  ela  endereçada,  no  sentido  de  solicitar  pagamento  diverso  do 
levantado após a mortandade elevada das aves, referida pelo Magistrado, nada mais 
faz do que estabelecer uma discordância por parte do autor quanto ao pagamento do 
lote.

Aduz,  ainda,  que,  mesmo em se  considerando a  hipótese  de 
rescisão unilateral de sua parte, o que não ocorreu, a faculdade de resilição unilateral 
é suscetível de ser exercida nos contratos por tempo indeterminado, nos contratos de 
execução continuada ou periódica, nos contratos em geral, cuja execução não tenha 
começado, nos contratos benéficos e nos contratos de atividade.

Sustenta que, ao assinar o contrato de parceria, ambas as partes 
tinham consciência  da  possibilidade  do  término,  ainda  que celebrado  por  tempo 
indeterminado, e que houve a notificação, ainda que de forma diversa da estipulada, 
a qual foi eficaz, não podendo o promovente alegar que foi prejudicado por qualquer 
ato da demandada.

Alega que o prejuízo sofrido pelo autor no lote que apresentou 
problema  não  foi  causa  para  a  interrupção  do  contrato  de  parceria, 
independentemente  de  quem  tenha  sido  a  responsabilidade  pelo  fungo  que  se 
proliferou no galpão e  causou a  mortalidade das  aves,  tanto  que,  até  o  presente 
momento, nenhum contrato de parceria foi rescindido pela demandada.

Sustenta  ser  descabida  a  alegação  de  que  é  prova  cabal  do 
desejo  de  continuidade  da  parceria  avícola  a  necessidade  do  pagamento  do 
empréstimo  bancário  realizado  pelo  autor,  que  estava  condicionado  ao 
desenvolvimento da atividade avícola.

Destaca  que  a  cédula  rural  foi  contraída  no  ano  de  1997  e 
contemplava investimentos diversos (fl. 41), servindo a decisão proferida na apelação 
cível de prova de que, das atividades praticadas na propriedade do autor, a única 
que apresentava rentabilidade e viabilidade econômica era a parceria avícola,  não 
havendo, portanto, qualquer abusividade no contrato.

Afirma  que,  tendo  o  contrato  sido  encerrado  por  conta  do 
promovente, nada o impediria de alocar aves de outras empresas, o que não foi feito 



por absoluta desídia de sua parte.

Alega não constar da avença qualquer imposição a fim de que a 
criação fosse exclusiva, apenas limitando ao fato de não poder haver criação similar 
na propriedade, não impedindo qualquer outro tipo de atividade.

Assevera que, ao assinar o contrato de parceria, o autor assumiu 
o risco da rescisão, não havendo que falar em indenização por danos materiais e, 
quanto  às  perdas  e  danos,  como  não  houve  quebra  contratual  por  parte  da 
demandada,  e  como  a  criação  de  pintos  não  era  a  única  atividade  possível  na 
propriedade, também não há que se falar em indenização. Por fim, destaca não haver 
nexo  causal  entre  ato  ilícito  e  resultado  lesivo  que  justifique  a  condenação  ao 
pagamento de lucros cessantes.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  julgando-se 
improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, ambas no sentido do 
desprovimento do recurso da parte contrária (fls. 543/554 e 556/568).

É o relatório.

VOTO  

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao julgamento 
do recurso.

De  início,  no  que  toca  à  preliminar  alegada,  no  sentido  de 
prescrição da pretensão do autor, entendo que não merece prosperar.

Com efeito, com a presente demanda, buscou o promovente a 
declaração de nulidade de cláusulas contratuais, bem como a indenização em razão 
do inadimplemento do contrato por parte da demandada.

Não  há  que  se  falar,  portanto,  em  incidência  da  prescrição 
trienal, prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que se aplica quando se busca 
reparação  de  danos  decorrentes  de  ato  ilícito,  em  que  aflora  a  responsabilidade 
extracontratual.

In  casu,  a  pretensão  indenizatória  decorre  do  suposto 
inadimplemento do contrato por parte da demandada, sendo aplicável, portanto, o 
prazo decenal.

A esse respeito, assim já decidiu o Colendo STJ:



AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA. 
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA. 
PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 
7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1.  Inexistência  de  maltrato  ao  art.  535  do  CPC  quando  o 
acórdão recorrido,  ainda que de forma sucinta,  aprecia com 
clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2.  O  artigo  206,  §  3º,  V,  do  Código  Civil,  regula  o  prazo 
prescricional  relativo  às  de  reparação  de  danos  na 
responsabilidade civil extracontratual.
3.  A  pretensão  indenizatória  da  parte  autora,  nascida  do 
inadimplemento  contratual,  obedece  ao  prazo  prescricional 
decenal por ter natureza contratual.
4.  Não  apresentação  pela  parte  agravante  de  argumentos 
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a 
decisão agravada.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO1.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RESSARCIMENTO 
CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO 
DECENAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS. 
INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N. 
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que 
impliquem  revolvimento  do  contexto  fático-probatório  dos 
autos (Súmula n. 7 do STJ).
2.  No  caso  concreto,  o  Tribunal  de  origem  concluiu  que  a 
reparação pretendida tem por fundamento o inadimplemento 
contratual, que o laudo pericial é válido e que não é necessária 
nova perícia. Alterar tais conclusões  demandaria o reexame 
dos elementos fáticos dos autos, o que é vedado em recurso 
especial.
3. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento pelos 
danos decorrentes de inadimplemento contratual é o geral, de 
dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento2.

1 AgRg no REsp 1317745/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, 
DJe 14/05/2014

2 AgRg no AREsp 384.550/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 
22/04/2014



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE 
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  PRESCRIÇÃO 
DECENAL.
1.- A pretensão de de reparação civil por danos decorrentes de 
inadimplemento contratual  sujeita-se  ao prazo prescricional 
de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil,  e não ao 
prazo  trienal,  fixado  pelo  artigo  206,  §  3º,  V,  do  mesmo 
diploma. Precedentes.
2.- Agravo regimental a que se nega provimento3.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame 
do mérito.

Compulsando-se os autos,  verifica-se  que as partes  firmaram 
contrato de parceria avícola, tendo sido estabelecido que a demandada forneceria ao 
promovente pintos de um dia, ração, medicamentos e demais insumos necessários à 
criação das aves até a idade estabelecida para o abate, além de assistência técnica e 
especializada por pessoa habilitada, ao passo que o demandante seria responsável 
pela  alimentação  e  demais  cuidados  das  aves  alojadas,  e  posterior  entrega  à 
promovida.

Ocorre que, passados quase 07 (sete) anos do início do contrato, 
a demandada deixou de fornecer ao promovente os pintos de um dia, bem como 
deixou de prestar a assistência material necessária, o que deu ensejo à propositura da 
presente  ação,  visando  à  reparação  pelos  danos  decorrentes  do  inadimplemento 
contratual.

Registro que a alegação da promovida, no sentido de não ter 
dado causa a qualquer dano, de cunho material ou moral, sofrido pelo autor, não 
merece prosperar.

Com efeito, afirma a parte ré que o contrato teria se encerrado 
por exclusiva responsabilidade do promovente, “ao se recusar a receber o valor de R$ 
2.284,62 resultantes da locação que apresentou resultado deficiente pela mortandade 
das aves em razão de problema havido com a ração”.

Entretanto,  da  análise  do  documento  acostado  às  fls.  51/52, 
verifica-se  que,  na  verdade,  o  autor  discordou da  informação  da  demandada  no 
sentido de que teria que pagar à Guaraves a importância supradita, e não que não 
queria receber referido valor, vejamos:

“Assim, verifica-se que em nenhum momento o signatário deu 

3 AgRg no REsp 1422028/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 22/04/2014



causa aos prejuízos causados pela Síndrome já anunciada.
Contudo,  no  fechamento  do  referido  lote,  foi  alegado  ao 
Integrado,  que  não  havia  nenhuma  importância  a  receber, 
tendo em vista a mortalidade verificada, muito pelo contrário, 
teria que pagar à GUARAVES, a importância de R$ 2.281,62 
(dois  mil,  duzentos  e  oitenta  e  um  reais  e  sessenta  e  dois 
centavos).
Ora, se o signatário não deu causa ao evento da mortalidade, 
não  deveria,  igualmente,  ser  penalizado  com  a  falta  de 
pagamento do lote.”

Como se vê, em momento algum o autor expressou recusa ao 
recebimento  do  valor  apontado,  até  porque  nenhum  valor  foi-lhe  oferecido;  ao 
contrário,  foi-lhe cobrada a importância de R$ 2.281,62,  que ele entendeu não ser 
justo  pagar,  em  virtude  de  não  ter  dado  causa  à  mortandade  dos  pintos,  como 
atestou  o  laudo  acostado  à  fl.  50,  elaborado  pelo  veterinário  responsável  da 
Guaraves.

Ademais,  totalmente  desarrazoada  a  afirmação  de  que  o 
contrato de parceria avícola teria se encerrado pelo promovente,  eis que, como se 
verifica do teor do documento anteriormente referido (fls. 51/52), o autor tinha total 
interesse em sua continuidade:

“Outrossim,  solicito,  ainda,  que  sejam  tomadas  as 
providências necessárias e cabíveis no sentido de se apurar a 
responsabilidade sobre o ocorrido,  para que assim não haja 
nova ocorrência e, com isso, evitar comprometer a viabilidade 
da Integração conduzida por Vossa Senhoria”.

Isso não bastasse,  como bem considerou o Magistrado  a quo, 
não se deve olvidar que o promovente tinha interesse na manutenção da parceria em 
razão de ser a atividade mais rentável por ele desenvolvida, da qual necessitava a fim 
de  honrar  com  o  financiamento  perante  o  BNB,  eis  que,  consoante  constou  do 
acórdão  cuja  cópia  está  acostada  às  fls.  53/61,  o  pagamento  da  obrigação  restou 
vinculado à renda do aviário, “a única parte do Projeto que vem surtindo o efeito 
desejado”.

A propósito, a própria demandada reconhece, em suas razões 
recursais,  que  a  decisão  acostada  às  fls.  53/61  é  prova  de  que,  das  atividades 
praticadas  na  propriedade  do  autor,  a  única  que  apresentava  rentabilidade  e 
viabilidade econômica era a parceria avícola.

Assim,  e  como  a  alegação  da  ré  se  funda  apenas  em 
depoimentos prestados por seus empregados e ex-empregados, não há, diante dos 



documentos apontados, como se acolher a alegação de que foi o promovente quem 
encerrou a parceria, bem como de não ter a demandada qualquer responsabilidade 
pelos  danos  por  ele  sofridos,  eis  que  restou  cabalmente  demonstrado  que  as 
atividades se encerraram em razão de a parte ré ter deixado de fornecer ao autor os 
pintos de um dia.

Registre-se,  por  oportuno  e  pertinente,  que,  embora  seja 
verdadeira a afirmação da demandada no sentido de ser possível a rescisão unilateral 
de contratos firmados por tempo indeterminado, necessária se faz a notificação a 
respeito, o que, in casu, não ocorreu.

Com efeito,  a  promovida tão  somente  deixou de fornecer  os 
pintos de um dia,  sem qualquer notificação ou justificativa, não tendo, ao menos, 
efetuado o pagamento do último lote de pintos (lote nº 09, último do ano 2004).

A propósito, sendo a cláusula nº 13 do contrato (fls. 21/23) nula, 
uma vez que possibilita seja o contrato rescindido apenas pela demandada, deve-se 
observar a cláusula nº 17, segundo a qual “O prazo de duração do presente contrato de  
parceria  avícola  é  por  tempo  indeterminado,  sendo  facultado  a  qualquer  das  partes  
contratantes o direito à rescisão, devendo a parte interessada comunicar o fato por escrito à  
outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”.

Assim,  para  que  ocorresse  a  rescisão  contratual,  deveria  ter 
restado  demonstrado  o  cumprimento  da  cláusula  nº  17,  o  que  não  foi  feito,  não 
havendo que se falar, portanto, em eficácia de eventual notificação – que, como visto, 
não ocorreu – em desconformidade ao previsto no contrato.

Não é demais destacar não ter qualquer respaldo a alegação de 
que, como o contrato foi encerrado pelo promovente, ele poderia ter alocado aves de 
outras empresas, uma vez que, não bastasse o inadimplemento contratual ter sido 
provocado pela demandada, a cláusula nº 15 do contrato previa exclusividade ao 
dispor  que  “Para  o  perfeito  cumprimento  deste  instrumento  o  PARCEIRO  
CRIADOR/TRATADOR se obriga a não manter qualquer outro tipo de ave no imóvel rural  
onde está sendo desenvolvida a parceria avícola”.

Destarte,  restando  demonstrado  que  o  inadimplemento 
contratual  partiu  da  demandada,  acarretando  danos  ao  autor,  impõe-se  o 
reconhecimento da obrigação de indenizar.

Quanto  à  indenização  pelos  danos  materiais  ocorridos  no 
galpão e  demais  equipamentos,  que  se  justifica  em razão do inadimplemento  do 
contrato por parte da demandada, e considerando-se que não podiam ser utilizados 
pelo promovente em razão da cláusula de exclusividade, eis que o contrato não havia 
sido rescindido, deverá ser observado o valor apurado no laudo do perito do Juízo 



(fl.  257),  que se revela suficiente para permitir  a  criação pactuada no contrato de 
parceria avícola.

Registre-se,  por  oportuno,  que  deverá  prevalecer  o  laudo do 
perito,  e  não  o  do  assistente   técnico  do  autor,  tendo  em  vista  que  não  houve 
qualquer  impugnação  ao  laudo  em  momento  oportuno  ou  mesmo  pedido  de 
esclarecimentos do perito, na forma do art. 435 do CPC.

No  tocante  aos  lucros  cessantes,  estes  são  devidos  desde  o 
momento  em  que  se  deu  o  inadimplemento  contratual,  até  o  momento  em  que 
resolvido o contrato, após cumprido o disposto na cláusula nº 17 da avença, sendo 
que, quanto ao valor, deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o 
valor médio do lucro anual  auferido durante todo o período em que cumprida a 
avença.

Por outro lado, entendo que o mero descumprimento contratual 
não  gera  danos  morais  passíveis  de  indenização,  eis  que,  “o  inadimplemento  do  
contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em  
regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora  
a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao  
outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos  
podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade"4.  

Com  efeito,  malgrado  os  fatos  narrados  tenham  causado 
transtornos ao promovente, não é possível relacionar tal conduta a um dano à honra 
ou imagem do autor.

Entende-se  por  dano  moral  a  lesão  a  um  bem  jurídico 
integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, imagem, saúde, 
integridade psicológica, causando dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

Da  análise  dos  autos,  apesar  de  comprovados  alguns 
dissabores,  não  observo  no  incidente  situação  capaz  de  gerar  desconforto 
suficientemente capaz de autorizar condenação por danos morais.

Assim,  a  parte  autora  não  se  desincumbiu  de  seu  ônus 
probatório no sentido de comprovar os danos morais sofridos, tampouco qualquer 
honra à sua imagem, conforme disposto no art. 333, I, CPC.

No mesmo sentido, são presentes os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. PARCERIA 

4 REsp 338.162/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20.11.2001, DJ 
18.02.2002 p. 459



AVÍCOLA.  RESILIÇÃO  UNILATERAL.  AUSÊNCIA  DE 
PRAZO  RAZOÁVEL  PARA  REORGANIZAÇÃO  DAS 
ATIVIDADES. BOA-FÉ CONTRATUAL. 
O  arcabouço  probatório  constante  dos  autos  permite 
averiguar  que  os  contratantes  celebraram  um  contrato  de 
parceria com o objetivo de criar e engordar aves. A rescisão 
contratual de forma unilateral, sem a concessão de um prazo 
razoável,  certamente  surpreendeu  o  parceiro  criador.  A 
rescisão  unilateral,  além  de  frustrar  a  justa  expectativa  de 
direito  por  parte  do parceiro  criador,  violou o  princípio  da 
boa-fé objetiva, especialmente porque o contrato,  por prazo 
indeterminado, vinha sendo renovado anualmente, deixando 
o  parceiro  criador  em  situação  de  desamparo  e  manifesta 
desvantagem. Não havendo justo motivo para o rompimento 
do  vinculo  contratual,  sobretudo  porque  não  restou 
comprovada a implementação de barreira sanitária, a resilição 
unilateral  do  vínculo  jurídico,  prescindia  de  uma  prévia 
notificação, que possibilitasse um tempo razoável para que o 
parceiro criador pudesse se readequar a uma nova atividade. 

LUCROS CESSANTES.  FRUSTRAÇÃO  DA EXPECTATIVA 
DE LUCRO FUTURO. DEVER DE INDENIZAR. 

A  rescisão  contratual,  de  forma  unilateral  e  inesperada, 
causou uma perda  considerável  dos  ganhos  que  o  parceiro 
criador  pretendia  auferir.  Logo,  inequívoca  a  frustração  da 
expectativa  de  lucro  do  parceiro  em  razão  da  quebra  do 
contrato,  gerando  o  dever  de  indenizar  para  a  parceira 
proprietária. 

DANO  MORAL.  DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  O 
mero  descumprimento  contratual  não  constitui  hipótese  de 
dano moral indenizável.  Inexistência de ofensa a direito da 
personalidade. 

DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO,  POR 
MAIORIA5. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA.  RUPTURA  UNILATERAL  DE 
CONTRATO  DE  PARCERIA  AVÍCOLA.  PRESSUPOSTOS 
DO  DEVER  DE  INDENIZAR.  OCORRÊNCIA.  Prevendo  o 
contrato  de  parceria  entabulado  entre  os  litigantes  a 
possibilidade  de  extinção  unilateral,  desde  que  observada 
notificação prévia de 60 dias, providência não ultimada pela 

5 TJ-RS - AC 70039775341 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/06/2011, Nona Câmara Cível



demandada,  exsurge  o  dever  de  indenizar.  Na  hipótese,  o 
destrato  foi  enviado  aos  autores  fora  do  prazo  de  60  dias 
previsto no contrato, razão pela qual têm os autores direito à 
indenização  a  título  de  lucros cessantes  pelo  quantum que 
deixaram de auferir caso a contratação tivesse sido levada a 
cabo  pelo  requerido.  Sentença  mantida.  APELAÇÃO 
IMPROVIDA6. 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PARCERIA  AVÍCOLA. 
ROMPIMENTO  UNILATERAL.  ONEROSIDADE 
EXCESSIVA  E  FORÇA  MAIOR.  INEXISTÊNCIA.  CULPA 
CONFIGURADA.  LUCROS  CESSANTES.  EXTENSÃO. 
CUSTOS  DA  PRODUÇÃO.  DANO  MORAL. 
DESCUMPRIMENTO  DE  CONTRATO.  SUCUMBÊNCIA. 
APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Evidenciada a 
culpa da empresa no rompimento unilateral do contrato, tem 
o dever de indenizar as perdas e danos do contratante lesado. 
Ausência  de  onerosidade  excessiva  ou  de  força  maior.  Os 
lucros cessantes foram adequadamente estimados na sentença 
e não comportam alteração. O inadimplemento contratual, por 
si só, não é suficiente para configurar a indenização por dano 
moral.  Prova insuficiente  para demonstrar  anormal  abalo  à 
personalidade  dos  autores.  A  distribuição  dos  ônus  da 
sucumbência deve ser feita de acordo com o acolhimento das 
teses  jurídicas  postas  na  petição  inicial.  Em  caso  de 
sucumbência  recíproca,  impõe-se  a  compensação  dos 
honorários,  ainda  que  uma  das  partes  seja  beneficiária  da 
assistência judiciária gratuita7.

Destarte,  tenho  que  a  sentença  analisou  com  acuidade  a 
demanda, razão pela qual deverá ser mantida em todos os seus termos.

Diante  de  todo  exposto,  nego  provimento  aos  recursos 
interpostos por ambas as partes, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar a prejudicial e, no 
mérito, negar provimento a ambos os apelos, nos termos do voto do relator.

6 TJ-RS - AC: 70050519099 RS , Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 13/12/2012, Décima Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2013

7 TJ-PR - AC: 3986341 PR 0398634-1, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 27/09/2007, 10ª Câmara Cível



Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero 
Marcelo  da  Fonseca.   Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Juiz  Convocado  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João 
Alves  da  Silva),  o   Exmo.  Juiz  Convocado  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  (com 
jurisdição limitada para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca) e o 
Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


