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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CONTRATO  DE
DISTRIBUIÇÃO  COMERCIAL.  AJUSTE  POR
PRAZO  INDETERMINADO.  RESILIÇÃO
UNILATERAL  DO  CONTRATO.  INOBSERVÂNCIA
DE AVISO PRÉVIO COMPATÍVEL COM O VULTO
DO  INVESTIMENTO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA NA
FORMA DO ART.  720,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO
CÓDIGO  CIVIL.  INVESTIMENTOS  REALIZADOS
POR  EXIGÊNCIA  DA  PROMOVIDA.  LUCROS
CESSANTES.  DEVER  DE  INDENIZAR.
INAPLICABILIDADE  DA MULTA DO  CONTRATO
POR  PRAZO  DETERMINADO  NÃO  MAIS
VIGENTE.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DAS  APELAÇÕES
CÍVEIS. 

-   A segunda parte do artigo 720 do Código Civil, ao
tratar  da  resilição  unilateral  do  contrato  de
distribuição  por  prazo  indeterminado,  é  clara  ao
pontificar  que  o  prazo  do  aviso  prévio  é  de  90
(noventa) dias, mas desde que transcorrido prazo
compatível  com  a  natureza  e  o  vulto  do
investimento exigido do agente, devendo o Juiz
no caso de divergência entre as partes,  decidir
acerca da razoabilidade e do valor devido. 
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-  O Autor fez investimentos em razão de exigências
da  Ré  e  a  conduta  desta  gerou  a  expectativa  de
continuidade  do  contrato,  não  sendo  razoável  que
após  o  rompimento  abrupto  do  contrato  arque
sozinho  com  tal  prejuízo.  Indenização  devida  na
forma  do  artigo  720,  Parágrafo  único,  do  Código
Civil. 

-  O simples descumprimento do contrato, sem que
haja  a  comprovação  efetiva  do  prejuízo  à  honra
objetiva do Autor e a sua imagem junto ao mercado
não  autoriza  a  condenação  em  indenização  por
danos morais. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  PROVER  PARCIALMENTE  AS  APELAÇÕES
CÍVEIS, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. .

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  (fls.  610/620  e  622/641)

interpostas  pelo  Autor,  Gustavo  Sampaio  de  Queiroz  –  ME,  e  pela  Ré,

PEPSICO DO BRASIL LTDA, contra a Sentença prolatada pela Juíza da 4ª

Vara  de  Cabedelo-PB (fls.  603/608),  que  julgou  procedentes  em  parte  os

pedidos  formulados  pelo  Autor,  condenando  a  Ré  a  pagar  o  valor  de

R$60.000,00 (sessenta mil  reais)  a  título  de indenização por  danos morais,

aplicando, também, a esta uma multa correspondente a 5% acrescida de 1/3 do

valor previsto em contrato. 

 A  Sentença  julgou,  ainda,  procedente  a  Reconvenção

apresentada pela Promovida, condenando o Promovente a pagar-lhe o valor de

R$172.226,33 (cento e setenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta

e  três  centavos),  ambas  as  condenações  acrescidas  de  juros  e  correção

monetária a partir do fato e assegurada a compensação. 

Nas razões recursais, o primeiro Apelante narra que mantinha

com a Apelada um contrato comercial de distribuição, o qual foi rompido sem o
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aviso prévio de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 720 do Código Civil para

os contratos por prazo indeterminado, porquanto a comunicação enviada pela

Apelada, em 29/06/2009, não obedeceu a esse prazo. 

Pleiteia,  assim,  a  reforma  da  Sentença,  afirmando  que  a

Decisão aplicou a multa de 5% sobre o faturamento líquido dos últimos seis

meses, prevista no contrato por prazo determinado, equivalente a R$36.457,51

(trinta  e  seis  mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  cinquenta  e  um

centavos) acrescida de 1/3. 

Contudo, argumenta que a multa de R$36.457,51 (trinta e seis

mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) equivale

a R$6.076,25 (seis mil, setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para cada

mês. Defende que o acréscimo de 1/3 resulta em 9 meses, logo o valor da

multa seria de R$54.686,27 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis

reais e vinte e sete centavos).

Pede, assim, a reforma da Sentença para aplicar o valor de

R$54.686,27 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e

sete centavos) à multa, mais juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (fls.

612/615).  

Além  disso,  pugna  pela  procedência  dos  pedidos  de  lucros

cessantes  e  danos  emergentes  que  foram  indeferidos  pela  Sentença,  nos

valores respectivos de R$103.540,00 (cento e três mil, quinhentos e quarenta

reais) e R$611.099,59 (seiscentos e onze mil, noventa e nove reais e cinquenta

e nove centavos), afirmando que embora os contratos de aluguel e aquisição

dos  veículos  tenham  se  concretizado  na  vigência  do  contrato  por  tempo

determinado, estes foram firmados em razão da Apelada indicar que haveria a

renovação do contrato (fls. 615/618). 

Requer,  ainda,  a  reforma  da  Sentença  no  tocante  a

reconvenção,  defendendo  a  ausência  de  interesse  processual  da  Ré  (fls.
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619/620). 

A Ré, por sua vez, sustenta que o acréscimo de 1/3 à multa

contratual não seria devido porque o Autor foi informado da rescisão contratual

antes  da  notificação  por  escrito  encaminhada  em  29/06/2009,  na  data  da

reunião,  ocorrida  em  22/05/2009,  ou  seja,  com  antecedência  maior  que  o

acordado contratualmente (60 dias) e o prazo previsto no Código Civil (90 dias),

já que o rompimento do contrato se deu em 01/09/2009.   

Acrescenta,  ainda,  a  impossibilidade  de  aplicação  de  dupla

penalidade pelo mesmo fato, tendo em vista que foi aplicada a multa contratual

e indenização por danos morais no valor de R$60.000,00 em razão da suposta

falta de aviso prévio, afirmando não ter ocorrido o dano moral. 

Pugna,  assim,  pela  reforma  da  Sentença  para  que  seja

afastada a condenação da Empresa Ré ao pagamento da multa  contratual,

acrescida de 1/3, bem como que seja excluída a indenização por dano moral,

ou, alternativamente, reduzida. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  opinou  pelo

prosseguimento do Recurso, sem manifestação quanto ao mérito (fls. 678/679).

É o relatório. 

VOTO  

Preenchidos  os  pressupostos  recursais,  conheço  das

Apelações Cíveis. 

Extrai-se  da  prova  colacionada  aos  autos  que  as  partes

firmaram Contrato de Distribuição Comercial em 26/01/2002 (fls. 43/56), cujo

prazo de validade era de 2 (dois) anos (fl. 52), e que previa um aviso prévio de

no mínimo 60 (sessenta) dias para a resilição unilateral (fl. 52). Confira-se: 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESILIÇÃO 
14.1)  Este  Contrato  poderá  ser  resilido  a  qualquer
tempo,  mediante  aviso  por  escrito  que  a  parte
interessada dará a outra, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias. Caso esta faculdade seja utilizada
pela Pepsico com o intuito de operar diretamente no
território  ou  nomear  outro  distribuidor,  ou,  ainda,
retirar-se  do  mercado  de  vendas  no  território,  a
Pepsico  pagará  ao  Distribuidor  uma  multa
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor líquido
por ela faturado ao Distribuidor durante os 6 (seis)
meses  imediatamente  anteriores  a  data  da
denúncia do Contrato.

Posteriormente, em 29/11/2005,  as partes firmaram um novo

contrato  pelo  prazo  de  12  meses  (fls.  75/87)  com  idêntica  cláusula  acima

transcrita (fls. 82/83), sendo prorrogado por mais um ano através do primeiro

aditivo celebrado em 25/10/2006 (fls. 105/106) e, novamente, dilatado por um

ano, em segundo aditivo pactuado em 30/11/2007 (fls. 107/108). 

A partir de 30/11/2008, quando expirou-se o prazo previsto no

segundo  aditivo  contratual,  com  a  continuidade  da  relação,  o  ajuste

transmudou-se  de  contrato  por  prazo  determinado  para  contrato  por  prazo

indeterminado,  vigorando  as  disposições  do  Código  Civil,  razão  por  que  é

inaplicável a multa de 5% sobre o faturamento dos últimos 6 (seis) meses, por

ser  uma  cláusula  do  contrato  por  prazo  determinado  não  mais  vigente,

vigorando na espécie o artigo 720, do Código Civil.

Com  efeito,  sabe-se  que  é  assegurado  aos  contratantes  o

direito  de  resilir  unilateralmente,  sem justa  causa,  o  contrato  celebrado por

prazo indeterminado. Todavia, tem o contratante o dever de conceder aviso

prévio  à  parte  contrária  que  não  tomou  a  iniciativa  de  extinguir  a  relação

negocial, cujo prazo, estabelecido de forma genérica no caput do artigo 720, do

Código Civil, é de, no mínimo, 90 (noventa) dias, afastando, assim, o prazo de

60 (sessenta) dias, previsto no contrato já vencido. A propósito: 

Art.  720.  Se  o  contrato  for  por  tempo
indeterminado,  qualquer  das  partes  poderá
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resolvê-lo, mediante aviso prévio de 90 (noventa)
dias, desde que transcorrido prazo compatível com
a natureza  e  o  vulto  do  investimento  exigido  do
agente. 
Parágrafo  único.  No  caso  de  divergência  entre  as
partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do
valor devido.

No entanto, mesmo o prazo de 90 (noventa) dias poderá ser

inadequado ao caso concreto, a depender dos investimentos realizados pelo

agente,  estabelecendo  o  Código  que  o  Juiz  deverá  decidir  a  razoabilidade

desse prazo. 

A segunda parte do artigo 720 do Código Civil,  ao tratar  da

resilição unilateral do contrato de distribuição por prazo indeterminado, é clara

ao pontificar que o prazo do aviso prévio é de 90 (noventa) dias,  mas desde

que  transcorrido  prazo  compatível  com  a  natureza  e  o  vulto  do

investimento exigido do agente, devendo o Juiz no caso de divergência

entre as partes, decidir acerca da razoabilidade e do valor devido. 

Relevante  anotar  que  esse  dispositivo  está  em consonância

com o parágrafo único, do art. 473, do Código Civil, que regulamenta, na parte

geral da Teoria Contratual, a denúncia dos Contratos, privilegiando a reparação

dos investimentos, como condição indispensável para a resolução do negócio.

Vejamos: 

"Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a
lei  expressa  ou  implicitamente  o  permita,  opera
mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo  único.  Se,  porém,  dada  a  natureza  do
contrato,  uma  das  partes  houver  feito
investimentos  consideráveis  para  a  sua
execução,  a  denúncia  unilateral  só  produzirá
efeito  depois  de  transcorrido  prazo  compatível
com a natureza e o vulto dos investimentos.". 

No caso em disceptação, a despeito da comunicação informal

em reunião ocorrida entre as partes em 22/05/2009, a formalização do aviso
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prévio, com a notificação por escrito (fl. 111), somente ocorreu em 29/06/2009,

daí  porque  é  este  documento  que  deve  ser  considerado  para  fins  de

observância do artigo 720 do Código Civil. 

Consequentemente,  conclui-se  que  a  notificação  feita  em

29/06/2009  comunicando  a  rescisão  contratual  a  partir  de  01/09/2009,  não

obedeceu sequer ao prazo mínimo de 90 (noventa) dias exigido legalmente

para o aviso prévio, tampouco levou em conta os investimentos realizados pelo

Autor.

Desse modo, assiste razão, em parte, ao Apelante, no sentido

de ser  devida  uma indenização,  correspondente  a  um prazo  maior  que  90

(noventa) dias, levando em conta os investimentos realizados. 

Quanto ao ponto, a Juíza  a quo ressaltou que  o contrato de

locação de fls. 244 foi firmado pelo prazo de 3 (três) anos, em 07/11/2007, ou

seja, durante a vigência do último aditivo do contrato por prazo determinado

(30/11/2007 a 30/11/2008), por isso, entendeu que foi firmado por conta e risco

do Apelante que sabia que o contrato escrito chegaria ao fim dois anos antes.

Ocorre  que  o  contrato  de  aluguel  foi  firmado  dias  antes  da

assinatura do contrato entre as partes, e considerando que o ajuste entre estes

vinha  tendo  renovações  sucessivas  desde  2002,  havia  para  o  Autor  a

expectativa de continuidade, especialmente, porque a exigência do galpão fora

feita  pela  Ré,  conforme  se  infere  das  declarações  do  próprio  Gerente  da

PEPSICO, José Laercio Martins da Silva, na audiência de fls. 576: 

Que  chegou  a  Paraíba  em  Setembro  de  1999  e
gerenciou a PEPSICO por 8 (oito) anos, que soube
de  uma  renovação  de  contrato  por  tempo
indeterminado  entre  as  partes,  que  no  início  o
autor desenvolvia suas atividades em casa, mas
depois, o promovido exigiu que o autor abrisse
um galpão com acesso para carretas e que essa
exigência  não  era  escrita,  mas  a  gerência
repassava ao autor,  que o galpão teria que ser
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próximo a  BR e  com portão de fácil  entrada e
saída. (…) Que quando foi passado para o autor a
exigência de instalação em um galpão, o mesmo
demonstrou medo com o investimento porém a
gerência lhe informou que poderia investir pois
não havia interesse da PEPSICO em voltar com a
operação  própria  e  que  havia  uma  boa
perspectiva para uma boa contração futura. Não
se lembra se falou em 5 (cinco) anos ou mais. 

Logo, tudo leva a crer que o Autor firmou o contrato de aluguel

do galpão em 07/11/2007 por um período de 3 (três anos) por acreditar na

continuidade do negócio. 

Ressalte-se, aliás, que mesmo tendo assinado o contrato pelo

prazo  determinado  de  um  ano  com  a  Ré,  após  expirado  o  termo,  em

30/11/2008, a Promovida não extinguiu o contrato, mas deu continuidade ao

ajuste por prazo indeterminado.  

Conclui-se, assim, que o Autor fez investimentos em razão de

exigências  da  Ré  e,  ainda,  que  a  conduta  desta  gerou  a  expectativa  de

continuidade do contrato. 

Em verdade, a conduta da Promovida, ao não cientificar o Autor

acerca  da  rescisão  do  contrato  de  distribuição  com  tempo  razoável,  que

levasse em conta os investimentos realizados,  oportunizando ao distribuidor

redirecionar  suas  atividades,  seja  passando  a  distribuir  produtos  de  outro

fornecedor, seja mediante a comercialização de outro produto, adaptando sua

atividade  empresarial,  indubitavelmente,  causou-lhe  prejuízos,  malferindo  os

princípios da boa-fé e lealdade processual. 

Desse modo, entendo razoável para indenizar o Autor de todos

os  danos  sofridos,  na  forma  do  Parágrafo  único  do  artigo  720,  fixar  uma

indenização correspondente ao lucro que o Autor deixou de auferir, pelo prazo

de 14 (catorze) meses, que reputo tempo razoável com o investimento por ele

realizado. 
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Para tanto, tomo como parâmetro o termo final de vigência do

contrato  de  aluguel  do  galpão,  que  era  de  3  (três)  anos  (06/11/2007  a

05/11/2010) como sendo a expectativa de duração do ajuste, e considerando

que a resilição se deu em 01/09/2009, ou seja, com antecedência de 14 meses,

tenho que  a  indenização  pelo  prazo  de 14 (catorze)  meses  o  lucro  líquido

mensal  médios  dos  últimos  12  (doze)  meses  afigura-se  razoável.

Consequentemente,  condeno  a  PEPSICO  a  pagar  ao  Autor  o  valor

correspondente  a  14  (catorze)  vezes  o  lucro  mensal,  a  ser  aferido  em

liquidação de Sentença. 

Em relação aos veículos adquiridos, entendo que o Apelante

pode redirecioná-los para uma nova atividade no mesmo ramo, não havendo

que se falar em indenização específica quanto a estes se tem a possibilidade

de  continuar  a  usufrui-los  ou  desfazer-se  destes.  Do  mesmo  modo,  as

despesas  decorrentes  das  rescisões  dos  contratos  de  trabalho  dos

funcionários,  na  verdade,  foram  despesas  antecipadas,  uma  vez  que  tais

rescisões já ocorreriam ao término do contrato de distribuição. 

A jurisprudência tem reconhecido a indenização tomando como

parâmetro  os  lucros  cessantes  e  excluindo  a  indenização  pelo  fundo  de

comércio. 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
CONTRATO  DE  DISTRIBUIÇÃO.  RESILIÇÃO
UNILATERAL.  LUCROS  CESSANTES.  AVISO
PRÉVIO. FUNDO DE COMÉRCIO. DANO MORAL.
DA RELAÇÃO CONTRATUAL. A prova carreada aos
autos,  tanto a escrita  quanto a oral,  dão conta de
que  a  parte  autora  agia  como  distribuidora  dos
produtos da parte ré, comprando os produtos desta e
revendendo  em  uma  zona  pré-estabelecida.  O
contrato  de  distribuição  encontra  previsão  na
legislação civil,  no art.  710 e seguintes do Código
Civil.  RESILIÇÃO  DO CONTRATO.  Ausente  prova
do inadimplemento contratual por parte do autor, nos
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termos alegados pela ré, tem-se que o contrato foi
rompido, de forma unilateral por esta, quando esta
não  mais  enviou  as  mercadorias  pedidas  pelo
distribuidor de forma a possibilitar a continuidade da
distribuição  e  venda  dos  produtos.  DANOS
MATERIAIS.  O  rompimento  do  contrato,  sem
qualquer pré-aviso por parte da ré, impossibilitou
que  a  empresa  autora  tivesse  tempo  para  se
readequar,  sendo  devidos,  portanto,  os  lucros
cessantes. Ainda,  nos  termos  do  art.  720,  do
Código Civil, devida a indenização pelo período
de  noventa  dias  relativo  ao  aviso  prévio  não
procedido pela ré. Por outro lado, a ruptura do
contrato,  por  si  só,  não  gera  a  obrigação  de
indenizar  o  fundo  de  comércio,  ainda  mais
quando  inexiste  previsão  contratual  neste
sentido.  Ademais,  o  art.  713,  do  Código  Civil,
disciplina  que,  salvo  estipulação  diversa,  todas  as
despesas com a agência  ou distribuição correm a
cargo do agente ou distribuidor.  DANO MORAL.  A
resilição contratual, por si só, não enseja o dano
moral,  haja  vista  que  este  não  ocorre  na
modalidade in re ipsa,  sendo necessário que o
requerente  traga  aos  autos  prova  do  dano
alegado. Caso dos autos, em que não há prova
de que a imagem da empresa tenha sido abalada
pelo  fechamento,  nem  tampouco  tenha  a
credibilidade  de  seu  proprietário  afetada,  tanto
que parte  dos  clientes  continua  comprando os
produtos  vendidos  pelo  autor.  Indenização  por
dano moral afastada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Ausente  prova  de  pagamento  a  maior  do  que  o
devido,  ônus  que  competia  à  parte  autora,  nos
termos  do  art.  333,  I,  do  CPC.  Mantida  a
improcedência  do  pedido.  Sucumbência
redimensionada.  APELO  DA  RÉ  PROVIDO  EM
PARTE.  APELO  DA  AUTORA  DESPROVIDO.
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70065671281,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Pedro  Luiz  Pozza,  Julgado  em
09/03/2016)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. PRESCRIÇÃO.  DANO  MORAL  PURO.
NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA.
ÔNUS  DA  PROVA.  AJG.  AGRAVO  RETIDO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Segundo a corrente
majoritária  da  doutrina,  mesmo  que  a  nova  ação

10



Apelações Cíveis nº 0000766-69.2017.815.0000

esteja  fundada no mesmo fato,  sendo diversas as
causas  de  pedir  ou  os  pedidos,  não  há  falar  em
preclusão consumativa.  O disposto  no art.  474 do
CPC atinge, apenas, os argumentos e provas que,
de  fato,  serviram  para  embasar  a  causa  petendi
deduzida pelo  autor.  Agravo  retido  desprovido.  Os
elementos  de  prova  colimados  ao  caderno
processual  evidenciam  que  as  partes  mantiveram
relação  mista  de  representação  comercial  e  de
distribuição,  sendo  aquela  regulada  pela  Lei  n.
4.886/65 e esta pelo Código Civil. O ajuizamento de
ação  cautelar  interruptiva  de  prazo  prescricional
contra  um dos  supostos  devedores  não  atinge  os
demais  que  dela  não  tomaram  ciência.  As
pretensões indenizatórias derivadas do contrato de
representação comercial prescrevem em cinco anos
(Parágrafo  único  do  art.  44  da  Lei  n.  4.886/65),
contados  do  encerramento  da  relação.  Assim,
considerando  que  entre  ao  término  da  relação
comercial entre as partes e a data do ajuizamento da
ação decorreram mais de cinco anos, prescritas as
pretensões  fulcradas  na  Lei  da  Representação
Comercial.  O mesmo não se verifica no atinente à
pretensão  declaratória  (imprescritível)  e  às
pretensões de indenização por resilição do contrato
de  distribuição  e  por  danos  morais,  cujos  prazos
encontram-se  regulados  pelo  Código  Civil,  e  não
restaram  implementados  até  o  ajuizamento  das
ações. As provas carreadas aos autos confirmam a
versão  vazada  pela  autora,  de  modo  que  as
demandadas  são  responsáveis  pelos  prejuízos
experimentados, seja por prática de ato ilícito, seja
por violação aos princípios da boa-fé e da lealdade
que deve permear todos os contratos. É assente na
doutrina  e  na  jurisprudência  que  a  Lei  Ferrari
(6.729/79) não se aplica, ainda que por analogia, ao
contrato  de  distribuição  lato  sensu,  incidindo,
apenas,  nos  contratos  de  distribuição  envolvendo
fornecedores  e  comerciantes  de  veículos
automotores  terrestres.  A  resilição  unilateral  de
contrato  de  distribuição  lato  sensu,  celebrado
por  prazo  indeterminado,  exige  comunicação
prévia,  sob  pena  de  responder  o  denunciante
pelos prejuízos causados à parte contrária. Caso
em que a indenização estabelecida com base no
faturamento mensal  médio da distribuidora nos
últimos doze meses de contrato,  considerando-
se a  exigência  de um aviso prévio  de 60 dias,
mostra-se razoável e proporcional a ressarcir os
prejuízos  suportados. Outrossim,  o dano moral
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decorrente de inadimplemento contratual apenas
se  verifica  excepcionalmente.  Ainda,  nessas
hipóteses,  como  regra,  o  dano  moral  não  se
verifica in re ipsa, cumprindo à parte postulante
comprovar  os  efetivos  prejuízos  sofridos. Caso
em que não foram comprovad postula o beneplácito
da  gratuidade  a  prova  inequívoca  de  sua
incapacidade  de  arcar  com  as  despesas
processuais,  o  que  se  verifica  no  caso  em  tela.
Sucumbência  redistribuída.  DESPROVERAM  O
AGRAVO  RETIDO.  PROVERAM  EM  PARTE  O
APELO. (Apelação Cível  Nº 70042146720, Décima
Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Paulo  Sérgio  Scarparo,  Julgado  em
26/05/2011)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO -
CONTRATO  DE  DISTRIBUIÇÃO  ENTRE  AS
LITIGANTES  -  CARACTERIZAÇÃO  -  RESILIÇÃO
UNILATERAL  DA  AVENÇA,  SEM  NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA PELA FABRICANTE - DANOS MATERIAIS
DEVIDOS  AO  DISTRIBUIDOR  -  ART.  720,  DO
CCB/2002 - APLICAÇÃO - LUCROS CESSANTES E
REPARAÇÃO  PELA TROCA DE  MERCADORIAS,
PELA  PERDA  DE  CLIENTELA,  E  POR  DANOS
MORAIS - NÃO CABIMENTO.

-  O  mero  descontentamento  da  parte  com  os
elementos apurados no exame técnico não permite a
conclusão de que o respectivo Laudo é insatisfatório.

- Em se tratando de perícia contábil, embasada nos
documentos  constantes  dos  autos,  a  ausência  de
intimação  do  Assistente  Técnico  da  litigante  para
acompanhar os trabalhos não enseja a nulidade da
Sentença.

- Caracteriza-se o Contrato de Distribuição quando
um  dos  contratantes,  o  Distribuidor,  adquire,  com
habitualidade,  os  produtos  fabricados  pela  outra
(Fabricante), com a obrigação de revendê-los em um
determinado  território,  obtendo  com o  lucro  dessa
última operação a sua remuneração.

-  O  desfazimento  da  Avença  de  Distribuição,  por
vontade de uma das partes,  é  cabível,  desde que
haja a prévia comunicação do outro estipulante.

-  A  ausência  de  notificação  antecedente,  pela
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Fabricante, sobre a resilição unilateral do Ajuste,
revela o caráter abrupto do rompimento e enseja
ao  Distribuidor  o  direito  ao  recebimento  de
indenização  material,  correspondente  ao  lucro
que deixou de auferir, pelo prazo compatível com
o investimento por ele realizado e com o lapso de
vigência  do  Pacto (art.  720,  caput  e  parágrafo
único, do CCB/2002).

-  Descabidas  as  pretensões  de  recebimento  de
lucros cessantes vinculados ao não prolongamento
do Contrato, de reparação pela perda da clientela e
pelas  trocas  de  mercadorias  pelo  Distribuidor,
quando  não há provas  de  danos  patrimoniais  que
superem  o  valor  da  indenização  material  já
reconhecida.

-  O dano moral  não é presumido em relação à
pessoa  jurídica,  por  estar  vinculado  à
comprovação  do  efetivo  prejuízo  à  sua  honra
objetiva.

(TJMG -  Apelação Cível  1.0024.07.783679-9/002,
Relator(a):  Des.(a)  Roberto  Vasconcellos  ,  17ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  21/09/2017,
publicação da súmula em 03/10/2017) 

Por  fim,  quanto aos danos morais,  assiste  razão a  segunda

Apelante,  devendo  ser  reformada  a  Sentença  no  sentido  de  excluir  tal

condenação,  pois  o  dano  moral  não  é  presumido  em  relação  às  pessoas

jurídicas, não sendo-lhes aplicável o dano moral in re ipsa. 

Assim, o simples descumprimento do contrato, sem que haja a

comprovação efetiva do prejuízo à honra objetiva do Autor e a sua imagem

junto  ao  mercado  não  autoriza  a  condenação  em  indenização  por  danos

morais. 

No  caso  concreto,  verifica-se  ter  ocorrido  danos  materiais

decorrentes  da  não  concessão  do  aviso  prévio  por  prazo  razoável  após  o

atendimento dos investimentos exigidos pela Ré, mas não danos morais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO

13



Apelações Cíveis nº 0000766-69.2017.815.0000

AUTOR,  para  condenar  a  Promovida  ao  pagamento  de  lucros  cessantes

equivalente a 14 vezes o lucro líquido mensal médio apurado nos últimos 12

meses e  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA RÉ, para excluir da

condenação a aplicação da multa, por inobservância de aviso prévio (prevista

no  contrato  por  prazo  determinado  já  expirado),  afastando,  ainda,  a

condenação por danos morais.

É o voto.

“Deu-se provimento parcial aos apelos, nos termos do voto
do  relator.  Unânime.  Usou  da  palavra,  pelo  segundo apelante,  a  Bela.
Brena Monteiro”. 

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos. Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. Leandro
dos Santos,  a  Exma.  Des.ª  Maria  de  Fátima Moraes Bezerra  Cavalcanti,  o
Exmo. Des. José Ricardo Porto. 

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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