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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  ACOLHIMENTO.  CONTRATO  DE
FRANQUIA.  ALEGAÇÃO  PELA
FRANQUEADORA  DE  AUSÊNCIA  DE
REPASSE  DO  VALOR  ARRECADADO PELA
FRANQUEADA.  BLOQUEIO  DO  SISTEMA.
PARALISAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DA
EMPRESA  FRANQUEADA.  QUEBRA
CONTRATUAL  PELA  EMPRESA
FRANQUEADORA. COBRANÇA DE VALORES
DE  FORMA  EXTEMPORÂNEA.  AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DA  ORIGEM  DO
DÉBITO.  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO.
ART.  373,  II,  DO  CPC.  RESCISÃO  DO
CONTRATO. DANOS MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES  NÃO  COMPROVADOS.  ABALO
À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DEMANDA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
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-  Na hipótese,  verifica-se  que o Banco do Brasil  é
parte ilegítima para compor a lide, considerando que
a relação jurídica estabelecida e  objeto do presente
feito  envolveu  unicamente  a  PAGFÁCIL e  o  seu
franqueado Édipo César Trajano Oliveira Martins-
ME. O contrato de franquia e os deveres limitavam-
se aos dois, sendo que, perante o Banco do Brasil, so-
mente a PAGFÁCIL possuía responsabilidade, tanto é
que a PAGFÁCIL se viu obrigada a cobrir a suposta
diferença de R$ 4.771,40 junto ao Banco do Brasil
(fls. 156), posteriormente cobrada do franqueado. 

-  No caso,  não restou  suficientemente  demonstrado
pela PAGFÁCIL a existência da dívida, bem como a
sua  origem,  não  se  desincumbindo  do  seu  ônus
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art.
373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais,
parece-me clara a configuração de quebra contratual
por  meio  de  cobrança  de  valores  de  forma
extemporânea quando no contrato entabulado entre as
partes era previsto ser dever da franqueadora informar
ao franqueado acerca do repasse a menor dos valores
recolhidos no prazo máximo de 24 horas. 

-  É  necessário  que  os  danos  materiais  sejam
precisamente  caracterizados,  delimitados  e
comprovados,  o  que  não  ocorreu  no  caso  em tela.
Ademais,  o  fato  da  quebra  contratual  importar  na
interrupção  das  atividades  do  estabelecimento  do
autor não implica no prejuízo/perda daquilo que foi
investido,  visto  que  o  fraqueado  poderia
simplesmente revender o ponto com os equipamentos,
obtendo valores próximos ao investido. Nos autos não
restou demonstrado qualquer fato que impedisse ou se
traduzisse em prejuízo quanto ao ponto comercial. 

- O lucro cessante não se presume, nem pode ser ima-
ginário, de forma que o autor deve demonstrar o real
prejuízo financeiro  suportado,  trazendo provas  con-
cretas aos autos, não bastando meras alegações. 

- Para que se reconheça o cabimento da indenização
mostra-se  necessária  a  constatação  da  conduta
antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o  nexo  de
causalidade entre a conduta e o dano.

-  É cediço que uma pessoa jurídica, ente dotado de
personalidade  própria,  pode  sofrer  danos  de  ordem
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moral, considerando-se a ideia de honra objetiva de
que é dotada, sendo um atributo de suma importância,
especialmente  para  aquelas  que  exercem  suas
atividades  sociais  no  mercado  econômico.  A
propósito,  inclusive,  existe  o  Enunciado  n°  227  da
Súmula  de  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, reconhecendo expressamente que “a pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”.

-  No caso concreto, não restou comprovado a mácula
à  imagem  e  à  reputação  da  empresa  perante  seus
clientes,  fornecedores  e/ou  colaboradores,  nem
mesmo  restou  comprovando  os  danos
extrapatrimoniais,  porventura,  sofridos  pela  parte
autora. Logo, incabível a reparação por danos morais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  Édipo  César  Trajano
Oliveira Martins-ME contra a sentença oriunda do Juízo da 3ª Vara Cível da
Comarca da Capital prolatada nos autos da  Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c/c  Indenização por Danos Materiais e  Morais movida pelo
recorrente  em  face  de  Muitofácil  Arrecadação  e  Recebimento  Ltda
(PAGFÁCIL) e do Banco do Brasil S/A.

Na  inicial,  relatou  o  promovente  que  celebrou  contrato  de
franquia com a  PAGFÁCIL, que é correspondente bancário, implicando no
recebimento  de  valores  decorrentes  de  pagamentos,  “incluindo  contas  de
empresas conveniadas à rede PAGFÁCIL, ficha de compensação ou boletos
bancários,  ordens  de  pagamento  entre  outros,  títulos  estes,  oriundos  de
operações firmadas junto ao Banco do Brasil S/A, segundo promovido”.

Informou que,  após  receber  os  valores,  efetuava  o  repasse  à
PAGFÁCIL (primeira demandante), que por sua vez os entregava ao Banco do
Brasil  (segunda demandante).  Explicou que,  sempre  que  havia  divergência
entre os ingressos em seu estabelecimento (franqueado) e os valores entregues
à PAGFÁCIL (franqueador), existia uma comunicação por parte desta última
com o objetivo de obter a regularização da diferença ou explicação de que não
havia  inconsistência  entre  os  valores  depositados  e  as  movimentações
efetuadas. 

Alegou que, após a parceria com o segundo promovido, deixou
de  haver  essa  comunicação,  sendo  o  demandante  surpreendido  com  uma
notificação, em 7 de janeiro de 2011, informando que restou verificado um
débito de R$ 4.771,40, decorrente da diferença entre o valor arrecadado e o
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valor  efetivamente  repassado,  tendo  sido  dado  um  prazo  de  72h  para  a
regularização da suposta pendência.

Informou que seu sistema foi totalmente bloqueado em 28 de
dezembro de 2010, impossibilitando-lhe de efetuar quaisquer operações, o que
lhe obrigou a fechar suas portas e encerrar as suas atividades.

Aduziu  não  ter  sido  informado  pelos  réus  quando  se  deu  a
diferença  nos  repasses  efetuados,  nem  mesmo  foi  demonstrado  qualquer
documento comprovando a existência de tais diferenças. 

Defendeu a responsabilidade do Banco do Brasil na hipótese, já
que é a instituição financeira quem faz, a partir da parceria realizada, todo o
atendimento aos franqueados junto com a empresa franqueadora. 

Asseverou que sua obrigação se resumia ao repasse dos valores
arrecadados, juntamente com suas documentações, por meio das GTVs – Guia
de  Transporte  da Valores  à  empresa contratada pelo Banco do Brasil,  que
tinha a obrigação de efetuar os depósitos junto à instituição financeira.

Ressaltou  que  se  os  réus  tivessem  efetuado  prova  do  que
alegam, por óbvio, o promovente teria quitado as pendências existentes.

Diante  desse  cenário,  o  autor  ajuizou  a  referida  ação,
objetivando:  (i)  a  rescisão  do  contrato  celebrado  entre  as  partes;  (ii)  a
condenação dos promovidos ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e lucros cessantes a ser apurado em
liquidação de sentença; (iii) a reparação por danos morais.

Contestação apresentada pelo Banco do Brasil   (fls.  99/111),
alegando,  preliminarmente,  carência  de  ação  por  ausência  de  interesse  e
ilegitimidade  da  instituição  financeira,  já  que  a  única  responsável  pelas
cobranças seria a PAGFÁCIL. No mérito, informou que a parte autora possuía
anotações no SERASA em razão de débitos em operações no Banco Brasil
S/A  não  referente  ao  valor  objeto  da  presente  lide,  informando  que,  na
hipótese, a instituição financeira funcionou como intermediária. Defendeu que
não houve falha na prestação de seu serviço e que a PAGFÁCIL é quem deve
responder pela destinação dos valores arrecadados. Insurgiu-se em face dos
danos materiais e dos danos morais pleiteados, pugnando pela improcedência
do pleito autoral.

Contestação  apresentada  pela  Multifácil  Arrecadação  e
Recebimento Ltda (PAGFÁCIL) (fls. 146/170). Defendeu, em preliminar, a
continência da presente ação e a da Ação nº 200.2011.030.290-4. Explicou, no
mérito, que a parte autora descumpriu o contrato entabulado entre as partes,
não  efetivando o  repasse  da  quantia  de  R$ 4.771,40  referente  a  valores  a
menor depositados ao longo de 2010 e que foram apurados no dia 29/12/2010,
razão pela qual foi efetuado o bloqueio do sistema do promovente, inclusive,
com a possibilidade de resolução contratual pela parte lesada. A PAGFÁCIL
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pontuou ainda que se viu obrigada a repassar esse valor ao Banco do Brasil,
visto que era responsável solidária pela diferença. 

Informou ter  enviado  notificação judicial,  juntamente  com o
“extrato consolidado do agente”,  onde constam todos os débitos e  créditos
feitos pelo promovente.  Contudo,  a  parte  autora permaneceu inerte,  sequer
juntando as guias de transportes de valores (GTVs) para provar o alegado, ou
seja,  que  havia  efetivado  o  repasse  adequadamente.  Requereu,  pois,  a
improcedência do pedido inicial.

 
Réplica  impugnatória  (fls.  311/318).  Juntou documentos  (fls.

318/329).

A  primeira  promovida  atravessou  petição,  impugnando  os
documentos juntados pelo autor (fls. 334/335). 

Audiência realizada,  não havendo conciliação entre  as  partes
(fls.  482).  Na  oportunidade,  foram  ouvidas  as  testemunhas  do  primeiro
promovido (fls. 479/481).

Razões finais apresentadas pela primeira ré (fls. 484/487) e pelo
promovente (fls. 489/495).

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  base,  julgou
improcedentes os pedidos autorais (fls. 497/501).

Irresignada  a  parte  autora,  atravessou  Apelação  Cível  (fls.
505/516),  reiterando  os  mesmos  argumentos  já  deduzidos  ao  longo  da
instrução. Por dever de ofício, reitero que a apelante aduziu que os repasses
dos valores arrecadados eram feitos mediante a entrega dos valores à empresa
de segurança de valores contratada pela PAGFÁCIL para efetuarem o depósito
junto ao Banco do Brasil por meio das guias de transporte de valores – GTVs.
Informou  que  a  PAGFÁCIL  realizava  a  conferência  dos  repasses  e,  caso
houvesse divergência, comunicava imediatamente aos franqueados. Todavia,
justificou  que,  após  a  parceria  com  o  Banco  do  Brasil,  não  mais  houve
comunicação aos franqueados acerca das divergências de valores porventura
existentes. Ressaltou que foi surpreendido com a cobrança do débito de R$
4.771,40,  decorrente  da  diferença  entre  o  valor  arrecadado  e  o  valor
efetivamente repassado e, posterior, bloqueio de seu sistema. Ressaltou que,
no contrato firmado entre as partes, os acertos financeiros entre franqueado e
franqueadora deveriam ocorrer, no máximo, no dia seguinte ao da prestação
dos  serviços  substabelecidos.  Informou  que  foi  solicitada  as  filmagens  da
contagem do dinheiro,  no  entanto  tal  pedido não foi  atendido,  deixando o
banco transcorrer todo o mês de dezembro para só enviar notificação em 7 de
janeiro de 2011. Destacou a sua hipossuficiência de ordem técnica, bem como
o dever do primeiro recorrido em provar os numerários faltantes. Requereu,
pois, a reforma da sentença com a procedência do pedido inicial. 

Contrarrazões  apresentadas  pela  PAGFÁCIL (fls.  524/540)  e
Banco do Brasil (fls. 534/541).
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O Ministério Público não se manifestou nos autos, por ausência
de interesse no mérito recursal (fls. 546).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
apelatório passando a sua análise.

Infere-se dos autos que a apelada  Muitofácil Arrecadação e
Recebimento  Ltda,  doravante  identificada  como  PAGFÁCIL  (nome
fantasia),  era correspondente bancário do Banco do Brasil.  Nessa condição,
estava autorizada a receber pagamentos e realizar outras operações bancárias
simples, sendo seu dever repassar os valores recebidos à instituição financeira.

Por sua vez, a PAGFÁCIL, por meio de contrato de franquia e
na  qualidade  de  franqueador,  contratava  pequenos  estabelecimentos  para
realizar  essas  operações.  O  franqueado,  portanto,  era  quem  efetivamente
recebia  os  valores  advindos  dos  pagamentos  de  boletos  e  operações
congêneres. Após recebê-los, o franqueado efetuava o repasse à PAGFÁCIL
por meio de guias de transporte de valores – GTVs, com os correspondentes
numerários.  Os  valores  eram  recolhidos  por  empresa  de  transporte  sob
responsabilidade da PAGFÁCIL. Era obrigação da PAGFÁCIL conferir se a
quantia entregue correspondia àquela declarada na guia. Após a conferência, a
PAGFÁCIL finalmente repassava ao Banco do Brasil. 

O autor, ora recorrente, era um franqueado da PAGFÁCIL. Seu
contrato  de  franquia  foi  estabelecido  unicamente  com  a  PAGFÁCIL,  não
tendo relação direta com o Banco do Brasil. Eventuais diferenças entre aquilo
que era recolhido com os pagamentos dos boletos e o que deveria ser entregue
ao Banco do Brasil era responsabilidade da PAGFÁCIL, que deveria  velar
pela correta operação junto ao franqueado e dele cobrar os ajustes. Todavia,
insista-se,  diante do Banco do Brasil  somente a PAGFÁCIL respondia por
eventuais diferenças. 

Contratualmente,  quando  a  PAGFÁCIL  verificava  que  o
franqueado havia repassado a menor os valores recolhidos, cuja periodicidade
era diária, era seu dever informar prontamente ao franqueado a diferença, que
deveria ser recolhida no prazo de 24 horas. Eis o teor da cláusula do contrato,
a qual pode ser lida às fls. 64:

“PARÁGRAFO  QUARTO:  Os  acertos  financeiros
entre o franqueado e a franqueadora devem ocorrer,
no  máximo,  no  dia  seguinte  ao  da  prestação  dos
serviços  substabelecidos,  não  minimizando  ou
extinguindo  aquelas  obrigações  imediatas  expostas
no Manual de Franquia nas subsequentes Circulares
Operacionais,  ou  seja,  deverão  ser  obedecidas  as
efetivações de acertos financeiros para o mesmo dia
quando o citado documento assim preconizar.”
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No caso concreto, informou o franqueado que a PAGFÁCIL,
por meio de notificação extrajudicial de 7 de janeiro de 2011, cobrou-lhe o
valor de R$ 4.771,40, supostamente decorrente de diferença verificada em 29
de dezembro de 2010. Todavia, o franqueado entendeu que a PAGFÁCIL não
explicou suficientemente a origem da diferença, ou seja,  quando e por que
ocorreu,  limitando-se  a  realizar  a  cobrança  e  a  encaminhar  o  “extrato
consolidado do agente”  contendo somente  as  operações  do  último mês de
dezembro  de  2010,  que  pode  ser  visto  às  fls.  43/47.  Contudo,  pelas
informações  repassadas,  segundo  o  franqueado,  era  impossível  inferir  as
necessárias informações sobre o suposto débito. Eis a análise fática do caso.

Pois bem. Como visto,  decidindo a situação posta nos autos,
entendeu a  magistrada  por  rejeitar  as  preliminares  suscitas  pelo  Banco do
Brasil e, no mérito, julgou improcedente o pleito autoral, por entender que o
autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (fls. 501). Contudo,
a meu ver, esta merece ser parcialmente modificada pelos motivos que passo a
expor.

Inicialmente,  acerca  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva
levantada pelo Banco do Brasil, diferentemente do que entendeu a magistrada
de base, verifico que este é parte ilegítima para compor a lide, considerando
que  a  relação  jurídica  estabelecida  e  objeto  do  presente  feito  envolveu
unicamente  a  PAGFÁCIL e  o  seu  franqueado  Édipo  César  Trajano
Oliveira  Martins-ME.  Como  visto,  o  contrato  de  franquia  e  os  deveres
limitavam-se  aos  dois,  sendo  que,  perante  o  Banco  do  Brasil,  somente  a
PAGFÁCIL possuía responsabilidade, tanto que a PAGFÁCIL se viu obrigada
a cobrir a suposta diferença de  R$ 4.771,40 junto ao Banco do Brasil (fls.
156), posteriormente cobrada do franqueado. 

Assim, acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do
Banco do Brasil, excluindo-lhe da lide. 

Quanto ao mérito, observo que era dever do franqueador, no
caso a PAGFÁCIL, inclusive por expressa disposição contratual, informar o
franqueado  eventuais  diferenças  entre  os  ingressos  e  o  repasse  feito,  cujo
complemento, caso necessário, deveria se dar no dia seguinte (fls. 64). 

Na hipótese dos autos, inclusive após explanação de fls. 155 e
documentação apresentada pela PAGFÁCIL, observa-se  que a diferença não
surgiu naquele mês de dezembro de 2010, mas sim remonta a operações com
valores depositados supostamente a menor, nos seguintes valores e datas ao
longo do ano de 2010:  R$ 4.000,00 de 5/4/2010; R$  100,76 de 14/5/2010;
R$100,00 de 8/6/2010; R$ 111,00 de 9/6/2010; R$ 9,00 de 23/6/2010; R$
50,00 de 29/6/2010; R$ 99,00 de 7/7/2010; R$ 50,00 de 29/7/2010 e R$
100,00 de 11.7.2010, totalizando a quantia de R$ 4.771,40. 

Todavia,  a  PAGFÁCIL  descumpriu  cláusula  contratual  de
avisar em tempo e modo adequado as diferenças. 
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Deixou  as  supostas  diferenças  se  avolumarem  e,
inadvertidamente, apontou a quantia total em notificação extrajudicial somente
em  7 de janeiro de 2011,  encaminhando unicamente  o extrato do mês de
dezembro, conforme confessa à fls. 154. Não há nada nos autos que comprove
que  a  PAGFÁCIL  apresentou  ao  franqueado  as  informações  sobre  as
operações  deficitárias  acima.  Em  verdade,  tudo  leva  a  crer  que  tais
informações foram apresentadas somente em juízo. 

Assim,  o  referido  “extrato  consolidado  do  agente”  que
acompanhou  a  notificação  não  continha  os  lançamentos  supostamente  a
menor, mas apenas o resultado negativo avolumado, como se percebe das fls.
43/47,  especialmente  à  fls.  47.  Daquele  extrato,  observa-se  que  em
determinada coluna são lançados os débitos, que correspondem aos ingressos
advindos  dos  pagamentos  de  boletos  e  assemelhados.  O  franqueado,
periodicamente, deveria lançar o crédito correspondente ao débito, recolhendo
os  valores  ao PAGFÁCIL,  de forma a zerar  a  conta (encontro de  contas),
trazendo o saldo para zero. Observa-se que o saldo final ficou negativo em R$
4.771,40  em  29  de  dezembro  de  2010,  mas  as  diferenças  remontavam  a
operações bem anteriores, ocorridas entre abril e julho de 2010, como visto. 

Assim, a PAGFÁCIL, além de informar eventuais diferenças de
forma extemporânea, não indicou a origem das operações deficitárias, motivo
pelo qual, justamente, o franqueado questionou a cobrança, ficando impedido
de verificar/comprovar o acerto da conta que lhe foi apresentada. 

Inegavelmente, a PAGFÁCIL descumpriu cláusulas contratuais,
cobrando dívida sem a necessária transparência, gerando inúmeros prejuízos
ao  franqueado,  ora  apelante,  visto  que  suas  atividades  tiveram  que  ser
interrompidas ante o inadimplemento.

Durante  a  instrução,  o  franqueado  Édipo  César  Trajano
Oliveira  Martins-ME  trouxe  aos  autos  inúmeras  guias  de  transporte  de
valores – GTVs, a fim de demonstrar o acerto dos recolhimentos ao longo
daquele  ano  de  2010  (fls.  319/328).  Em  contraposição,  a  PAGFÁCIL  se
limitou a dizer que os valores contidos nas guias eram apenas enunciativos, ou
seja,  que  precisam  ser  confirmados  pela  conferência  dos  valores,  não
rebatendo  individualmente  quaisquer  deles.  Outrossim,  não  demonstrou
eficazmente que houve diferenças entre aquilo que era informado e os valores
efetivamente  contabilizados,  sendo  certo  que  os  extratos  consolidados  são
lançamentos realizados unilateralmente pelo franqueador. 

Portanto, entendo que não há provas suficientes da existência
da  dívida,  não  tendo  a  PAGFÁCIL  demonstrado  fatos  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do previsto no art. 373,
inciso  II,  do  CPC.  Ademais,  parece-me  clara  a  configuração  de  quebra
contratual por meio de cobrança de valores de forma extemporânea e sem a
devida comprovação de sua origem. 

Em conclusão, considero presente a quebra contratual, inclusive
com  cobrança  de  dívida  não  suficientemente  demonstrada,  motivo  para  a
rescisão pretendida pela parte autora do contrato.
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Quanto  aos  danos  materiais,  observo  que  o  valor  de  R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) indicado pelo autor corresponde à compra
de ponto comercial, com todos os seus equipamentos. Por óbvio, o fato da
quebra  contratual  importar  na  interrupção  das  atividades  de  seu
estabelecimento não implica no prejuízo/perda daquilo que foi investido, visto
que  o  fraqueado  poderia  simplesmente  revender  o  ponto  com  os
equipamentos, obtendo valores próximos ao investido. Nos autos não restou
demonstrado qualquer fato que impedisse ou se traduzisse em prejuízo quanto
ao ponto comercial.  Ademais,  para  que  o  dano material  se  configure,  este
precisa restar sobejamente demonstrado nos autos,  não se desincumbindo o
autor do ônus de provar, na hipótese, suas alegações, conforme preceitua o art.
373, I, do Código de Processo Civil.

No que tange  aos alegados lucros cessantes,  faz-se oportuno
destacar que esses correspondem à perda do ganho esperável, a frustração da
expectativa de lucro, configurando a diminuição potencial no patrimônio da
vítima. 

Para Sérgio Cavalieri, “o lucro cessante pode decorrer não só
da  paralisação  da  atividade  lucrativa  ou  produtiva  da  vítima,  como,  por
exemplo,  a cessação de rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua
profissão,  como,  também,  da  frustração  daquilo  que  era  razoavelmente
esperado”.  (FILHO, Sergio Cavalieri.  Programa de Responsabilidade Civil.
São Paulo: Malheiros, 2000, 97).

Vale  também registrar  que  o lucro  cessante não se presume,
nem pode ser imaginário, de forma que o autor deve demonstrar o real prejuí-
zo financeiro suportado, trazendo provas concretas aos autos,  não bastando
meras alegações. 

In casu, o autor também não comprovou suas alegações quanto
aos lucros cessantes, posto que não juntou documentação suficiente para com-
provar o efetivo prejuízo com bloqueio de seu sistema, a fim de demonstrar,
com a certeza que o caso requer, quais valores deixaram de ser mensalmente
auferidos. As provas apresentadas às fls. 39/40 se tratam de meras planilhas de
cálculos feitas manualmente pelo autor, sem qualquer documentação anexa, a
exemplo de extratos da empresa, que comprovassem os cálculos apresentados,
não se podendo aferir os lucros obtidos mensalmente pelo demandante, impos-
sibilitando, com isso, a condenação da PAGFÁCIL em lucros cessantes.

Por fim, quanto ao dano moral, observo que a parte autora é
pessoa  jurídica  (microempresa).  É  cediço,  igualmente,  que  uma  pessoa
jurídica, ente dotado de personalidade própria, pode sofrer danos de ordem
moral, considerando-se a ideia de honra objetiva de que é dotada, sendo um
atributo de suma importância, especialmente para aquelas que exercem suas
atividades  sociais  no  mercado  econômico.  A propósito,  inclusive,  existe  o
Enunciado  n°  227  da  Súmula  de  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, reconhecendo expressamente que “a pessoa jurídica pode sofrer dano
moral”.
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Pois bem, a despeito do reconhecimento quanto à possibilidade
de a pessoa jurídica sofrer dano moral, há de restar devidamente delineado o
prejuízo à honra objetiva, no caso em análise, da microempresa demandante,
não havendo que se cogitar em danos hipotéticos, presumidos.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL.
FACEBOOK.  OFENSAS.  PESSOA  JURÍDICA.
HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA.
HONRA  OBJETIVA.  LESÃO.  TIPO  DE  ATO.
ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS.
BOM  NOME,  FAMA  E  REPUTAÇÃO.  DIREITO
PENAL. ANALOGIA.
DEFINIÇÃO  DOS  CRIMES  DE  DIFAMAÇÃO  E
CALÚNIA.
1.  O  propósito  recursal  é  determinar  se  as
manifestações da recorrida na rede social Facebook
têm o condão de configurar dano moral indenizável
à pessoa jurídica recorrente.
2.  Ao  disponibilizarem  informações,  opiniões  e
comentários  nas  redes  sociais  na  internet,  os
usuários  se  tornam  os  responsáveis  principais  e
imediatos pelas consequências da livre manifestação
de seu  pensamento,  a  qual,  por  não ser  ilimitada,
sujeita-lhes  à  possibilidade  de  serem  condenados
pelos abusos que venham a praticar em relação aos
direitos  de terceiros,  abrangidos  ou não pela rede
social.
3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos
aspectos  mais  íntimos  da  personalidade  ou  à
valoração social do indivíduo no meio em que vive e
atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva,
a segunda à honra objetiva.
4.  A  pessoa  jurídica,  por  não  ser  uma  pessoa
natural,  não  possui  honra  subjetiva,  estando,
portanto, imune às violências a esse aspecto de sua
personalidade, não podendo ser ofendida com atos
que  atinjam  a  sua  dignidade,  respeito  próprio  e
autoestima.
5.  Existe  uma  relação  unívoca  entre  a  honra
vulnerada  e  a  modalidade  de  ofensa:  enquanto  a
honra  subjetiva  é  atingida  pela  atribuição  de
qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e
o  decoro,  a  honra  objetiva  é  vulnerada  pela
atribuição  da  autoria  de  fatos  certos  que  sejam
ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua
reputação no meio social  em que atua. Aplicação
analógica das definições do Direito Penal.
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6.  Na  hipótese  em  exame,  não  tendo  sido
evidenciada  a  atribuição  de  fatos  ofensivos  à
reputação  da  pessoa  jurídica,  não  se  verifica
nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e,  assim,
nenhum dano moral passível de indenização.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp  1650725/MG,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/05/2017, DJe 26/05/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  RESCISÓRIA.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.  DANO  MORAL.  PESSOA
JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
-  Recurso  especial  interposto  em  19/05/2014  e
atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.
- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se
os embargos de declaração.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
- Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno
distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não
se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é,
como uma decorrência intrínseca à existência de ato
ilícito.  Necessidade  de  demonstração  do  prejuízo
extrapatrimonial.
- Na hipótese dos autos, não há demonstração apta
de prejuízo patrimonial  alegadamente sofrido pela
recorrida.
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido.
(REsp  1497313/PI,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
07/02/2017, DJe 10/02/2017).

No caso, em que pese a ilicitude da conduta do franqueador ao
cobrar  dívida  de  forma  inadequada,  descumprindo  cláusula  contratual,  e
sobretudo ao  interromper  as  atividades  do  franqueado, verifica-se  que  não
restou  demonstrado  nos  autos a  mácula  à  imagem  e  à  reputação  da
microempresa  perante  seus  clientes,  fornecedores  e/ou  colaboradores,  nem
mesmo restou comprovando os danos extrapatrimoniais, porventura, sofridos
pela parte autora. Logo, incabível a reparação por danos morais.

Assim,  por  tudo  o  que  foi  exposto,  ACOLHO  A
PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, excluindo o  Banco do Brasil S/A
da  lide e DOU PROVIMENTO  PARCIAL à  apelação,  para  julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim unicamente de
declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes.
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Considerando  que  houve  sucumbência  recíproca,  condeno
ambas  as  partes  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais),  na
proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a parte ré e 75% (setenta e
cinco por cento) para o promovente, observando-se ainda que a exigibilidade
fica suspensa com relação ao autor, por estar litigando sob o pálio da justiça
gratuita.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, o Exmo. Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa,08 de maio de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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