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ACÓRDÃO
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RELATOR : Des. José Ricardo Porto
1º APELANTE : Patrícia Simplício da Silva
ADVOGADO : João Lopes da Costa (OAB/PB nº 6.185)
2º APELANTE : Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A 
ADVOGADO : Elias Gazal Rocha (OAB/RJ nº 96.079)
APELADOS : Herdeiros de Maria das Mercês Barreto Colo
ADVOGADO : Marcos Antônio Silva (OAB/PB nº 10.109)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO.  CONTRATO  DE  FRANQUIA.
SEGUNDO APELO DESERTO. ANÁLISE APENAS DA
PRIMEIRA  IRRESIGNAÇÃO.  NEGATIVAÇÃO  DO
NOME  DA  PROMOVENTE  EM  CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. SUPOSTA PENDÊNCIA
DE PEDIDOS DE PRODUTOS REALIZADOS JUNTO
AOS  PROMOVIDOS.  AUTORA  ANALFABETA.
FALSIFICAÇÃO  DE  ASSINATURA  EM  SEU  NOME
PARA  CADASTRO  FRAUDULENTO  COMO
VENDEDORA  JUNTO  ÀS  DEMANDADAS.  ATO
POTENCIALMENTE  COMETIDO  POR  PREPOSTO.
PROTESTO  INDEVIDO.  DEVER  DE  REPARAÇÃO
CONFIGURADO.   RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
EVIDENCIADA.  QUANTUM  REPARATÓRIO
ARBITRADO  RAZOAVELMENTE.   MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO. 

- Em sendo o segundo recurso deserto, conforme esclarecido
em despacho de admissibilidade recursal lançado às fls. 317,
apenas a primeira irresignação merece conhecimento. 

-  “1.  Os  contratos  de  franquia  caracterizam-se  por  um
vínculo  associativo  em  que  empresas  distintas  acordam
quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e
têm pertinência estritamente inter partes.
2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação
ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor
no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.
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3.  Extrai-se  dos  arts.  14  e  18  do  CDC  a  responsabilização
solidária de todos que participem da introdução do produto ou
serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de
fornecimento,  pelos  eventuais  defeitos  ou  vícios  apresentados.
Precedentes.
4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados
do  serviço,  atraindo  para si  a  responsabilidade  solidária  pelos
danos  decorrentes  da  inadequação  dos  serviços  prestados  em
razão da franquia.
5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015)

- “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(…).
III  -  o  empregador  ou  comitente,  por  seus  empregados,  serviçais  e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
(…).” (Código Civil).

-  “Para  a  mensuração  do  dano  moral,  deve-se  ter  como  norte  os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  em  face  do  seu
caráter compensatório e inibidor,  mediante exame do caso concreto e
das condições pessoais e econômicas das partes, além da natureza do
direito  violado.  Ao  mesmo  tempo,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a
reiteração da conduta. Diante desses parâmetros, tem-se que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil  reais)  fixado na origem, se mostra em patamar
razoável e compatível com os fixados pela jurisprudência desta Corte de
Justiça  em  casos  análogos.  (…).  7.  Apelo  desprovido. (Apelação  nº
0018031-47.2012.8.01.0001, 1ª Câmara Cível do TJAC, Rel. Cezarinete
Angelim. j. 17.10.2017).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por  Patrícia Simplício
da Silva e  pela  Sociedade Comercial  e  Importadora Hermes S/A,  contra  a  sentença  de  fls.
274/276v, que julgou procedente a “Ação Anulatória de Débito com Pedido de Antecipação de
Tutela e Indenização por Danos Morais”,  proposta por  Maria das Mercês Barreto Colo,  esta
sucedida por seus herdeiros, em razão de seu falecimento.

Na decisão recorrida, o Magistrado  a quo condenou as promovidas a indenizarem,
solidariamente, a promovente (por seus herdeiros habilitados), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), a título de danos morais.
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Demais disso, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de
crédito, relativamente às dívidas supostamente contraídas junto à segunda recorrente, devendo ser
oficiado ao SPC para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da comunicação ao Juízo.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  279/286),  a  primeira  suplicante  questiona  a  sua
condenação, uma vez que, por atuar de forma autônoma, não é subordinada à segunda apelante e
nem possui vínculo com a Sra. Maria Aparecida da Silva, que selecionou a promovente para ser
consultora de vendas.

Mais adiante, aduz que o indeferimento do pedido de chamamento ao processo de
Maria Aparecida da Silva acarretou-lhe prejuízos, ante a sua insubsistência, sendo nula de pleno
direito.

Ademais,  defende  não haver  amparo  jurídico  para  a  condenação  solidária  com a
Hermes S/A, pois não há relação jurídica entre as mesmas.

Por  fim,  após  alegar  a  excessividade  do  valor  da  imputação  extrapatrimonial
arbitrada, pugna pelo provimento da súplica, para não ser responsabilizada pelo fato objeto da lide. 

Já  a  segunda apelante,  em seu apelo  (fls.  287/296),  requereu,  preliminarmente,  a
concessão da gratuidade judiciária. No mérito, defende que as negativações se deram por manifesta
inadimplência da apelada, além de também suscitar a onerosidade do valor indenizatório, motivos
estes que ensejam o acolhimento da irresignação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 301/304.

Manifestação Ministerial pelo prosseguimento da lide, sem adentramento no mérito
(fls. 310/311).

Requerimento  de  concessão  da  gratuidade  formulado  pela  segunda  recorrente
indeferido, (fls. 313/314).

Regularmente cientificada para recolhimento do preparo recursal (fls. 315), a Hermes
S/A quedou-se silente (certidão de fls. 316), fato que ensejou a não recepção de sua súplica (decisão
de admissibilidade recursal lançada às fls. 317).

É o relatório.

VOTO

A título de esclarecimento,  reitero que  apenas o primeiro apelo será analisado,
ante  a  deserção  do  recurso  súplica  interposta  pela  Sociedade  Comercial  e  Importadora
Hermes S/A, nos termos da decisão de admissibilidade recursal lançada às fls. 317, contra a
qual não houve irresignação (certidão de fls. 318).

Passo à análise da irresignação apresentada por Patrícia Simplício da Silva.
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A  presente  demanda  envolve  pedido  obrigacional  e  indenizatório  decorrentes  da
inclusão  do nome da promovente,  Maria  das  Mercês  Barreto Colo,  em cadastros  restritivos  de
crédito,  procedida pela  Sociedade Comercial  e Importadora Hermes S/A, por suposta pendência
relativa a produtos comercializados por esta, tendo a demandante realizado os respectivos pedidos
na qualidade de consultora de vendas, não adimplindo os pagamentos a eles relativos.

Como  bem  apontado  pelo  julgador  de  primeiro  grau,  existe  uma  relação  de
preposição  entre  a  Sociedade Hermes  e  a ora suplicante,  por  se  tratar  de uma franqueada (fls.
40/59), o que enseja a responsabilidade solidária das mesmas em situações como a ora analisada.
Nesse sentido:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  EDUCACIONAL.  FRANQUIA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  ART.  927  DO  CC/2002.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA Nº 7 DO
STJ.
1. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do
serviço,  atraindo  para  si  a  responsabilidade  solidária  pelos  danos
decorrentes  da  inadequação  dos  serviços  prestados  em  razão  da
franquia."  (REsp  1.426.578/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/06/2015,  DJe
22/9/2015).
2. Observa-se, ainda, que a indicada violação ao art. 927 do CC/2002
não  foi  objeto  de  análise  pelo  Tribunal  de  origem.  Ao  contrário  do
entendimento propugnado pela recorrente, o simples fato de embasar as
razões  recursais  com fulcro  na  violação  do  dispositivo  em  tela,  não
preenche o requisito do prequestionamento, máxime porque a instantia a
qua não se pronunciou sobre a matéria. Incidência da Súmula nº 211 do
STJ.
3. A pretensão de redimensionamento dos ônus sucumbenciais,  com a
consequente análise da proporção devida na distribuição, demandaria o
reexame do substrato fático dos autos, situação que encontra óbice no
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ  -  AgInt  no  REsp  1459155/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  16/05/2017,  DJe
19/05/2017)

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  RECURSO  ESPECIAL.  FRANQUIA.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  PERANTE  TERCEIROS.  APLICAÇÃO
DO CDC. INCIDÊNCIA.
1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo
em  que  empresas  distintas  acordam  quanto  à  exploração  de  bens
intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes.
2.  Aos  olhos  do  consumidor,  trata-se  de  mera  intermediação  ou
revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado
de consumo, ainda que de bens imateriais.
3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de
todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado,
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inclusive  daqueles  que  organizem  a  cadeia  de  fornecimento,  pelos
eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.
4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do
serviço,  atraindo  para  si  a  responsabilidade  solidária  pelos  danos
decorrentes  da  inadequação  dos  serviços  prestados  em  razão  da
franquia.
5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015)

A apelante  defende ainda  que a  Sra.  Maria  Aparecida  da Silva,  coordenadora  de
vendas, denominada internamente como “Masters”, deveria figurar na lide, por ter supostamente
arregimentado vendedoras, dentre as quais a demandante.

Apesar do argumento acima,  tem-se que houve indeferimento do chamamento ao
processo da Sra. Maria Aparecida (vide interlocutória de fls. 133 – em 04/09/2012), decisão esta da
qual  não houve recurso,  tendo operado a preclusão,  nada impedindo a  propositura  de eventual
demanda regressiva contra a mesma.

Quanto ao âmago da discussão, identifico que o documento de identidade da autora
(fls. 11) informa claramente que a mesma era “Não Alfabetizada”.  Dessa forma, há indícios de
fraude na ficha de sua inscrição (fls. 60), que contém uma fictícia assinatura.

Ademais,  na  cópia  do  RG  da  promovente  anexada  ao  prefalado  cadastro,  há
evidências de falsificação, posto ter sido rasurada a observação de “Não Alfabetizada” e, em seu
lugar, constar subscrição, possivelmente feita por terceiro de má-fé.

Com base no exposto, tem-se que o protesto do nome da autora mostra-se indevido,
sendo imperioso o reconhecimento dos pleitos obrigacional e reparatório, nos termos delineados
pelo art. 932, III, do Código Civil, in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(…).

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele;

No  tocante  ao  quantum indenizatório,  tenho  que  o  mesmo  se  mostra  fixado
razoavelmente, não merecendo qualquer modificação. Nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL  E  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO.
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  INTERESSE
RECURSAL.  EMPRÉSTIMOS  BANCÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE
CONTRATAÇÃO.  DESCONTOS  INDEVIDOS  NOS  RENDIMENTOS
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DO  AUTOR.  FRAUDE.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
REPETIÇÃO  EM  DOBRO.  SENTENÇA  MANTIDA.  APELO
DESPROVIDO.  1.  Padece  de  interesse  recursal  a  parte  que,  na
apelação, combate pontos da sentença nos quais não restou sucumbente.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, mediante
a edição da Súmula nº 479, no sentido de que "as instituições financeiras
respondem  objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito  interno
relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por  terceiros  no  âmbito  de
operações  bancárias".  3.  O conjunto  probatório  constante  dos  autos,
notadamente a perícia grafotécnica realizada, demonstra a veracidade
das alegações do Apelado quanto a não contratação dos empréstimos
impugnados e a possível fraude praticada, que resultou nos descontos
indevidos realizados diretamente em seus rendimentos. 4. Inegáveis os
transtornos  causados  ao  Apelado,  pessoa idosa  e  hipossuficiente,  em
razão  da  fraude  ocorrida  e  dos  descontos  indevidos  em  seus
rendimentos,  extrapolando  os  limites  do  mero  dissabor.  5.  Para  a
mensuração do dano moral,  deve-se ter como norte os princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  em  face  do  seu  caráter
compensatório  e  inibidor,  mediante  exame  do  caso  concreto  e  das
condições  pessoais  e  econômicas  das  partes,  além  da  natureza  do
direito  violado.  Ao  mesmo  tempo,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir
a reiteração da conduta. Diante desses parâmetros, tem-se que o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem, se mostra em patamar
razoável e compatível com os fixados pela jurisprudência desta Corte
de Justiça em casos análogos. 6. Dispõe o art. 42, parágrafo único, do
CDC que  o  consumidor,  cobrado em quantia  indevida,  tem direito  à
repetição  do  indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em
excesso, salvo hipótese de engano justificável, o que inegavelmente não é
o  caso  dos  autos.  7.  Apelo  desprovido. (Apelação  nº  0018031-
47.2012.8.01.0001, 1ª Câmara Cível do TJAC, Rel. Cezarinete Angelim.
j. 17.10.2017).

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto ao acerto da decisão questionada.

Com base no exposto, DESPROVEJO O APELO.

Condeno a recorrente em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a título
de honorários recursais, alcançando-se, assim, o patamar total previsto no Código de Processo Civil,
considerando o percentual já estipulado em sentença.

É como voto.

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

 
Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas

Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

 J/04 e J/12(R) 
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