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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante : Édipo César Trajano Oliveira Martins e Édipo César Trajano
Oliveira Martins-ME.
Advogado : Vanessa Cristina de Morais Ribeiro (OAB/PB 9.534).
Apelada : Muitofácil Arrecadação e Recebimento Ltda (PAGFÁCIL).
Advogado : Raphael Felippe Correia Lima do Amaral (OAB/PB 15.535).

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.  FATOS  CONSTITUTIVOS  NÃO
DEMONSTRADOS.  ART.  373,  II,  DO  CPC.
RESCISÃO DO  CONTRATO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DA  DEMANDA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

-  No caso,  não  restou suficientemente  demonstrado
pela PAGFÁCIL a existência da dívida, bem como a
sua origem, não se desincumbindo do seu ônus quan-
to à existência de fatos constitutivos do seu direito,
nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Proces-
so Civil. Ademais, parece-me clara a configuração de
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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.

- Portanto, considerando presente a quebra contratual,
inclusive com cobrança de dívida não suficientemente
demonstrada, não há que se falar em devolução do va-
lor de R$ 4.771,40 (quatro mil, setecentos e setenta e
um reais e quarenta centavos) requerida pela parte au-
tora, mas tão só em rescisão do contrato celebrado en-
tre as partes.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, rejeitar a preliminar,  à unanimidade.  No mérito, por igual
votação,   negou-se provimento  ao recurso,  nos  termos do voto do  relator,
unânime. 

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  Édipo  César  Trajano
Oliveira Martins  e 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 c/c Cobrança c/c  Busca e  Apreensão e
Bloqueio de Contas movida por  Muitofácil  Arrecadação e Recebimento
Ltda (PAGFÁCIL).

Na inicial,  relatou a  parte  autora que  possui  contrato  com o
primeiro promovido,  Édipo César Trajano Oliveira Martins, por meio de
sua empresa, Édipo César Trajano Oliveira Martins-ME,  que de destina a
receber  pagamentos  de  títulos  diversos  e  repassá-los  a  demandante,
PAGFÁCIL.

Explicou  a  promovente  que  firma  convênio  com  várias
empresas para que as faturas sejam pagas em sua rede.  “Os operadores da
rede, como o ora promovido, recebem e autenticam as contas dos clientes,
repassando  todo  o  valor  para  a  PAGFÁCIL.  Recebido  os  valores  dos
clientes/consumidores  pela  PAGFÁCIL,  esta  os  repassa  às  empresas
conveniadas.”

Aduziu que todo o valor arrecadado pela empresa operadora,
durante o expediente de um dia, deve ser repassado à PAGFÁCIL até o último
dia subsequente ao recebimento, ocorrendo o repasse por meio de depósito.

Informou que o segundo demandado deixou de lhe repassar sem
qualquer justificativa, no dia 07.01.2011, a quantia de R$ 4.771,40 (quatro
mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), conforme verificado
por seu software, atestado pelo “Extrato Consolidado de Agente”.

Apelação Cível nº 0030290-35.2011.815.2001.           2  



Diante  disso,  ajuizou  a  referida  ação,  requerendo,  em  sede
liminar, a busca e apreensão ou bloqueio on line do valor que aponta não ter
sido repassado. No mérito, requereu a condenação do promovido a devolução
do valor de R$ 4.771,40 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta
centavos).

Contestação  apresentada  pelos  promovidos  (fls.  126/138),
alegando, preliminarmente, a ilegitimidade da pessoa física, que, na sua ótica,
não se confunde com o promovido microempresa. Requereram a reunião da
presente ação e do processo nº 2000.2011.019.659-5, já que comum o objeto e
a causa de pedir, devendo, pois, serem decididos simultaneamente.

No mérito, aduziram que o contrato entre as partes consistia no
recebimento  pelos  promovidos  de  pagamento  de  diversas  modalidades  de
títulos, os quais eram repassados a uma empresa contratada pelo Banco do
Brasil para efetuar depósito das quantias junto à instituição financeira.

Informaram que, anteriormente a parceria firmada com o Banco
do Brasil,  sempre  que havia  divergência entre  os  valores  depositados e  as
movimentações  financeiras  observadas  pelos  franqueadores,  existia  uma
comunicação com os franqueados com o objetivo de obter a regularização da
discrepância ou explicação de que não havia inconsistência entre os valores
depositados e as movimentações efetuadas. 

Todavia, alegaram que, após a parceria, deixou de haver essa
comunicação, sendo os promovidos surpreendidos com uma notificação, em 7
de janeiro de 2011, na qual informava que restou verificado um débito de R$
4.771,40,  decorrente  da  diferença  entre  o  valor  arrecadado  e  o  valor
efetivamente repassado.

Asseveraram  que  não  foi  dada  qualquer  explicação  pela
PAGFÁCIL  quanto  à  diferença  no  repasse,  ressaltando  que  seria  de
responsabilidade  do Banco do  Brasil  tal  comunicação quando verificada  a
divergência dos numerários.

Alegaram que, no dia 28 de dezembro de 2010, foi bloqueado o
seu sistema operacional, impedindo de efetuar qualquer transação inerente ao
contrato de prestação de serviços, o que culminou com o ajuizamento pelo
promovido, Édipo  César  Trajano  Oliveira  Martins-ME,  de  Ação
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais  e
Morais (processo nº 2000.2011.019.659-5).

Sustentaram  que  se  trata  de  prova  unilateral  produzida  pela
empresa  autora,  não  servível  para  demonstrar  suposta  ausência  de  repasse.
Requereram, pois, a reunião das ações e a improcedência do pleito autoral. 

Impugnação à contestação (fls. 218/229).

Audiência  de  conciliação  inexitosa,  sendo  determinada  a
redistribuição  dos  autos  para  3ª  Vara  Cível  da  Capital,  em  face  de  sua
prevenção para o julgamento das causas conexas (fls. 236).
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Nova audiência realizada, agora, pelo juízo da 3ª Vara Cível da
Capital, não havendo conciliação entre as partes (fls. 269). Na oportunidade,
foram ouvidas as testemunhas da parte ré (fls. 266/268).

Razões  finais  apresentadas  pela  parte  autora  (fls.  271/274)  e
pelos promovidos (fls. 276/279).

Decidindo a querela (fls. 281/285), a magistrada de base julgou
procedente o pleito autoral, para declarar a resolução dos contratos firmados
entre  as  partes  e  condenar  os  promovidos  ao  pagamento  da  quantia  de
4.771,40 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos).

Inconformado,  os  promovidos  interpuseram  Apelação  Cível
(fls. 289/298), defendendo, preliminarmente, a ilegitimidade de Édipo César
Oliveira  Trajano Martins para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda.  No
mérito,  alegaram,  em  síntese,  ter  restado  demonstrado  nos  autos  que  os
repasses dos valores arrecadados eram feitos mediante a entrega dos valores a
empresa de segurança de valores contratada pela PAGFÁCIL, que era quem
realizava  a  conferência  e,  caso  houvesse  divergência,  na  mesma  hora
comunicava o fato aos franqueados.  Todavia,  defenderam que,  em nenhum
momento houve comunicação aos promovidos por ausência de repasse, a fim
de se verificar a falha no sistema. Alegaram que foi solicitada à PAGFÁCIL as
filmagens da contagem do dinheiro, no entanto a solicitação não foi atendida,
causando  estranheza  aos  demandados  deixar  transcorrer  todo  o  mês  de
dezembro  para  só  então  enviar  notificação  em  7  de  janeiro  de  2011,
reclamando suposta ausência de repasse. 

O Ministério Público não se manifestou nos autos, por ausência
de interesse no mérito recursal (fls. 304).

Contrarrazões apresentadas pelo autor (fls. 311/320).

É o relatório.

VOTO.

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso,
conheço a presente apelação cível.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Como  visto,  inicialmente,  defenderam  os  recorrentes  a
ilegitimidade de Édipo César Oliveira Trajano Martins, pessoa física, para
figurar no polo passivo da demanda, alegando que o contrato foi realizado
com a pessoa jurídica,  Édipo César Oliveira Trajano Martins-ME, não se
confundido com a pessoa do seu representante legal. Sem razão, conduto. Na
hipótese,  há  confusão  patrimonial  e  de  interesses  entre  a  pessoa  física  do
primeiro promovido e a empresa individual da qual é titular, sendo, pois, a
pessoa física do empresário parte  legítima para figurar no polo passivo da
demanda. 
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Em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - MICROEMPRESA - PESSOA
FÍSICA  -  CONFUSÃO  PATRIMONIAL-
LEGITIMIDADE  ATIVA  -  PROVA  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DO  AUTOR  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  I,  DO  CPC  -
SENTENÇA  MANTIDA.  1.  Não  há  distinção  de
personalidade entre a pessoa natural do empresário
e  a  respectiva  microempresa.  2.  Assim,  em  se
tratando de microempresa, legítimo é o ajuizamento
da ação pela pessoa natural do empresário, que é
sua personificação. 3. Demonstrados os pagamentos
realizados  pelo  requerente,  tendo  este  se
desincumbido do ônus que lhe é imposto pelo art.
333,  I,  do  CPC,  impõe-se  a  manutenção  da
sentença.
V.V.  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  -  MICROEMPRESA  E
MICROEMPRESÁRIO  -  PERSONALIDADES
JURÍDICAS,  DIREITOS  E  OBRIGAÇÕES
DISTINTOS  -  SUB-ROGAÇÃO  OU  CESSÃO  DE
CRÉDITO  ENTRE  A  MICROEMPRESA  E  O
MICROEMPRESÁRIO  -  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  -  SENTENÇA  PARCIALMENTE
REFORMADA.  A  personalidade  jurídica  da
microempresa não se confunde com a personalidade
jurídica  do  microempresário.  Assim,  por
constituírem pessoas distintas, distintos são, também,
seus direitos e obrigações, sendo vedada a defesa de
direito alheio em nome próprio, nos moldes do art.
6º,  do  CPC.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0024.12.100542-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto
Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
22/09/2015, publicação da súmula em 30/09/2015)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.

Do Mérito

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
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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.”

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  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva
suscitada pelo primeiro promovido e, no mérito, julgou procedente o pedido
veiculado pela PAGFÁCIL, declarando a rescisão contratual e condenando os
promovidos  ao  pagamento  do  valor  de  4.771,40  (quatro  mil,  setecentos  e
setenta e um reais e quarenta centavos). Contudo, a meu ver, esta merece ser
modificada pelos motivos que passo a expor.
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No  caso,  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. 

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
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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, com a certeza que o caso
requer, os fatos constitutivos do seu direito, 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. 

Portanto, considerando presente a quebra contratual, inclusive
com cobrança de dívida não suficientemente demonstrada, não há que se falar
em devolução do valor de R$ 4.771,40 (quatro mil, setecentos e setenta e um
reais e quarenta centavos) requerida pela parte autora, mas tão só em rescisão
do contrato  celebrado entre  as  partes,  pedido este  também formulado pelo
segundo promovido nos autos da ação nº 0019659-32.2011.815.2001, anexa à
presente demanda.

Sobre  o  tema,  já  decidiu  esta  Corte  de  Justiça  em  caso
semelhante:

PROCESSO CIVIL E CIVIL - Apelação Cível - Ação
declaratória c/c cobrança e pedido liminar de busca
e apreensão e bloqueio de contas e bens - Contrato
de franquia - Retenção de valores - Improcedência -
Irresignação  -  Ausência  de  prova  de  direito
constitutivo. Desprovimento do recurso. - O Código
de Processo Civil,  em seu art.  373,  estabelece que
incube  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos  de seu  direito,  enquanto  que cabe ao
réu  a  prova  dos  fatos  extintivos,  impeditivos  e
modificativos do direito do autor. - Assim, caberia ao
apelante fazer prova dos fatos constitutivos  do seu
direito (art. 373, I, do CPC), vez que "quod non est
in actis, non est in mundo" (aquilo que não está nos
autos,  não existe  no  mundo),  razão pela  qual  não
procede  a  sua  irresignação.  PROCESSO  CIVIL  E
CIVIL  -  Recurso  adesivo  -  Ação  declaratória  c/c
cobrança e pedido liminar de busca e apreensão e
bloqueio de contas e bens - Contrato de franquia -
Retenção  de  valores  -  Improcedência  -  Vencedor
condenado  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios e custas processuais - Afronta ao artigo
82,  §  2º,  do  CPC/2015  -  Sentença  reformada  -
Provimento.  -  A  legislação  processual  civil
estabelece  no  art.  82,  §  2º,  do  CPC/2015  que  o
magistrado condenará o vencido a pagar as custas e
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honorários  advocatícios.  V I  S  T O S,  relatados e
discutidos estes autos acima iden
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002208520128150421,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM  LINCOLN  DA
CUNHA RAMOS , j. em 14-11-2017) 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR 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.

Por fim, distribuo os ônus de sucumbenciais de forma que cada
parte suporte 50% das custas, inclusive recursais, despesas processuais e hono-
rários advocatícios, estes fixados em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

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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