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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0055354-87.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes/apelados MICROSOFT INFORMATICA LTDA e DOTSOFT 

TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, é apelado/apelante ISAPA 

IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 

recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E EDGARD ROSA.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016. 

Hugo Crepaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 0055354-87.2012.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Microsoft Informática Ltda. e Dotsoft Tecnologia e Sistemas Ltda.  
Apelada: Isapa importação e Comércio Ltda.  
Voto nº 14.053

RECURSOS DE APELAÇÃO  AÇÃO DE 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO C.C. 
INDENIZATÓRIA  Prestação de serviços  
Aquisição de software para melhorar o sistema 
interno da empresa autora  Preclusão da 
questão relativa à legitimidade da corré  
Ausência de cerceamento de defesa, pois não 
há motivos para desconsiderar a perícia 
realizada, que inclusive justifica porque não foi 
possível analisar o CD da ré, bem como porque 
necessária a realização de perícia indireta, 
conclusão que teve a concordância dos 
assistentes técnicos das partes  Aplicação do 
CDC, em atenção à teoria finalista mitigada - No 
mérito, comprovada a falha na prestação de 
serviços, notadamente no que diz respeito à 
obtenção de dados suficientes à compreensão 
da verdadeira demanda da autora  Contrato 
coligado com o de obtenção de licença com a 
Microsoft, o que justifica o desfazimento deste 
também  Pedidos indenizatórios bem 
analisados pelo Juízo a quo  Negado 
provimento a todos os recursos. 

Vistos.

Trata-se de Apelação interposta por 

MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. e DOTSOFT TECNOLOGIA E 

SISTEMAS LTDA., nos autos da ação de resolução contratual c.c. 

indenizatória que lhes move ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., 

objetivando a reforma da sentença (fls. 2402/2409) proferida pelo MM. Juiz 

de Direito, Dr. Alexandre David Malfatti, que julgou parcialmente procedente 

a ação, de modo a (i) declarar rescindidos os contratos ajustados entre as 
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partes; (ii) ratificar a tutela antecipada anteriormente concedida, para fazer 

cessar as atividades da ré DOTSOFT e da corré MICROSOFT; (iii) condenar 

as rés a restituírem, sem solidariedade, os valores desembolsados pela 

autora, montante sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária segundo a tabela prática do TJSP, ambos desde os 

respectivos desembolsos. As custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios foram igualmente repartidos entre as partes. 

Apelam todas as partes. 

A corré MICROSOFT sustenta, 

preliminarmente, (i) sua ilegitimidade passiva, pois quem fabrica o software 

cuja licença é discutida nos autos é a empresa Microsoft Corporation; e, no 

mérito, aduz que (ii) ausentes os requisitos configuradores da 

responsabilidade civil, notadamente o ilícito contratual  - porque o 

planejamento e implementação do programa foram feitos pela DOTSOFT , 

o nexo de causalidade (fls. 2413/2438).

A corré DOTSOFT, por sua vez, aduz 

preliminarmente que (i) se faz necessária a conversão do julgamento em 

diligência, pois o Sr. Perito deixou de analisar o conteúdo do CD ROM, o que 

implica cerceamento de defesa; no mérito, afirma que (ii) não houve 

subdimensionamento dos trabalhos, mas que sempre é feita uma análise 

superficial porque nunca as empresas consentem em apresentar dados 

sigilosos. Afirma que (iii) a apelada apagou base de dados que continha o 

trabalho da corré, o que prejudicou a perícia (fls. 2240/2451). 

 

Recebidos os apelos em seu duplo efeito 

(fls. 2455), houve contrarrazões (fls. 2495/2503 e 2505/2519).
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Após, houve a interposição de Recurso Adesivo 

pela autora, por meio do qual pretende obter a indenização pelos gastos que 

teve com a empresa BRW, que foi contratada para acompanhar os serviços 

da DOTSOFT, e pelos danos morais suportados (fls. 2521/2538).

Recebido também o recurso adesivo no duplo 

efeito (fls. 2540), houve contrarrazões (fls. 2542/2563 e 2565/2587).

É o relatório.

Na exordial, esclarece a autora ISAPA que é 

uma empresa voltada à importação e comercialização de peças para 

bicicletas e veículos e, a fim de melhorar o seu sistema de faturamento, 

contratou, em 7 de janeiro de 2011, a corré DOTSOFT para a 

implementação de um novo software (sistema Microsoft Dynamics AX 2009 

 cfr. contrato de fls. 42/52). 

Aduz que, para acompanhar a implantação do 

projeto, contratou a empresa BRW e que adquiriu as licenças necessárias 

para a utilização do software com a corré MICROSOFT (fls. 114/118). 

Sustenta, porém, que os serviços não foram prestados adequadamente: 

houve troca de consultores da corré DOTSOFT, o que atrasou a entrega dos 

serviços; necessidade de compra de outros softwares, por ter sido 

concluído, no curso da implementação, que o primeiro adquirido não servia 

às atividades da autora; demora na prestação dos serviços, entre muitos 

outros. 

Em razão de todas as variáveis apresentadas 

durante a implementação do projeto, acabou despendendo quantia muito 

maior do que pactuado inicialmente (cerca de R$ 1.500.000,00, quando a 
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contratação inicial era de R$ 698.772,00), e, até o ajuizamento da demanda, 

os serviços não tinham sido concluídos. 

Em razão disso, fez-se necessário o 

ajuizamento da presente demanda, que tem por escopo (i) a resolução do 

contrato firmado entre as partes, por culpa das rés; (ii) a devolução de todas 

as quantias pagas; (iii) indenização por danos materiais concernentes à 

necessária contratação de terceiro para implementação do sistema e (iv) 

indenização por danos morais. 

Em suas defesas, as rés alegaram, em síntese, 

o mesmo reiterado em sede recursal, uma vez que as teses defensivas não 

foram acolhidas em grande parte pela sentença, que julgou parcialmente 

procedente a demanda, deixando de condenar às rés à indenização por 

danos morais e materiais, porém decretando a resolução do negócio e o 

retorno das partes ao status quo ante, inclusive com devolução das quantias 

pagas. 

Insurgem-se todas as partes, porém sem 

razão. A sentença encontra-se bem fundamentada e expôs a resolução 

adequada ao caso concreto.

Primeiramente, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da corré MICROSOFT. Em verdade, o tema encontra-

se precluso, uma vez que às fls. 2208 o Juízo a quo afirmou que “a ré 

MICROSOFT tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. A 

petição inicial narra de maneira adequada e lógica a relação jurídica mantida 

entre as partes, na medida em que a autora faz referência à licença de 

software de titularidade daquela ré....”, e contra essa decisão não houve 

interposição de recurso. As demais discussões quanto à efetiva 
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responsabilidade da MICROSOFT são matérias de mérito. 

Igualmente, descabe converter o julgamento 

em diligência e realizar nova perícia, pois vício algum há na perícia realizada 

(fls. 2251/2280). Pelo contrário, restou consignado que a perícia indireta foi 

realizada em comum acordo com os assistentes técnicos presentes, e que 

assim não houve qualquer prejuízo, pois passível de análise toda a 

documentação acostada aos autos, bem como as entrevistas feitas com os 

profissionais técnicos indicados pelos litigantes. 

A aceitação do procedimento adotado no curso 

da perícia, para posterior discordância após a emissão do laudo com 

resultado contrário aos interesses das rés configura comportamento 

contraditório não admitido no ordenamento processual civil vigente, pautado 

na cooperação e boa-fé objetiva. 

E, por fim, o Sr. Perito não deu como 

justificativa apenas a data do CD-ROOM para deixar de analisar seu 

conteúdo, mas principalmente o fato de que “todos os arquivos não 

apresentam qualquer identificação que permita à perícia relacioná-los com 

desenvolvimentos do programa realizados para o sistema adquirido pela 

Autora” (fls. 2258). 

Ainda em caráter inicial, é certo que mesmos 

as normas de direito civil seriam suficientes à resolução da lide, tal como fez 

o Juízo a quo. Mesmo assim, válido esclarecer que a relação jurídica 

travada entre as partes pode ser qualificada como sendo de consumo. 

Quanto à possibilidade de incidência da lei 

consumerista em questões envolvendo contratos firmados por pessoas 
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jurídicas, se faz necessária uma análise mais detida sobre o conceito de 

destinatário final, trazido pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Note-se que, embora referido artigo seja 

expresso ao prever a possibilidade da pessoa jurídica figurar como 

consumidora no âmbito de uma relação negocial, sua caracterização como 

destinatária final do serviço é questão ainda não pacificada na doutrina. 

Neste aspecto, priorizando os ideais de 

pacificação dos conflitos, igualdade material e proteção da parte 

hipossuficiente, norteadores da política nacional das relações de consumo, 

entenderam os Tribunais Superiores pela adoção da teoria finalista 

aprofundada, ou mitigada, que possibilita o enquadramento do ente moral 

na condição de consumidor, ainda que os bens adquiridos sejam 

empregados em atividade econômica, desde que reste demonstrada a 

vulnerabilidade e hipossuficiência do adquirente.

Nesse sentido, destaca-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFA PELAS PORTARIAS 

DO DNAEE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE. CONSUMIDOR 

INDUSTRIAL. CONGELAMENTO DE PREÇOS PELO "PLANO 

CRUZADO". ARTIGO 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA 

ASSOCIAÇÃO AUTORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. PRESCRIÇÃO.

INOCORRÊNCIA.

1. Ressente-se o recurso recurso especial do devido prequestionamento 

no que tange ao art. 359 do CPC, já que sobre tal dispositivo (e a tese a 

ele vinculada - impossibilidade de aplicação de multa cominatória em 

obrigação de exibição de documento) não houve emissão de juízo pelo 

acórdão recorrido, sendo que os embargos de declaração opostos na 
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origem não buscaram sanar tal vício de integração. Incidência da Súmula 

211 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte tem abrandado o conceito finalista de 

consumidor adotado pela legislação consumerista (destinatário final e 

econômico), para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre 

fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a 

sua vulnerabilidade frente a outra parte. Precedentes: AgRg no Ag 

1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des.

Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe 11/03/2011; REsp 

1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

13/10/2010; RMS 27.541/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 27/04/2011; REsp 1.084.291/RS, Rel. Min. Massamin Uyeda, 

Terceira Turma, DJe 04/08/2009; REsp 913.711/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/09/2008; REsp 476.428/SC, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 09/05/2005).

3. Sendo assim, considerando que as pessoas jurídicas industriais, 

únicas afetadas pelas portarias impugnadas, podem ser enquadradas 

como consumidores e que, como bem assentou a instância de origem, é 

"inequívoca a vulnerabilidade dos usuários industriais de energia elétrica 

do Estado do Sergipe" frente às concessionárias de tal serviço (fls. 600), 

não há que se falar em ilegitimidade da Associação dos Consumidores 

para representá-los em juízo.

4. A presente Ação Civil Pública mostra-se plenamente cabível, seja 

porque visa tutelar direitos individuais indisponíveis e homogêneos, ou 

porque não pretende os efeitos próprios de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Precedentes: REsp 609.329/PR, Rel. Min. Raul 

Araújo, Quarta Turma, DJe 07/02/2013; REsp 399.357/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Terciera Turma, DJe 20/04/2009; AgRg no Ag 

1249559/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

02/02/2012; REsp 294.021/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, 

DJ 02/04/2001.

5. Esta Corte já julgou em repetitivo que o prazo para as ações de 

repetição de indébito em decorrência da majoração da tarifa de energia 

elétrica pelas Portarias 38/86 e 45/86 é vintenário, sendo que, dada a 

natureza do objeto da demanda, o fato da pretensão ter sido veiculada 

por via de Ação Civil Pública não tem o condão de alterar tal 
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entendimento.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido.

(REsp 1321501/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 23/04/2014)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. FABRICANTE. ADQUIRENTE. 

VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE 

CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar 

o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min.  

Barros Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou 

finalista de consumidor. 2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, 

admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores 

profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica. 3. Nos presentes autos, o que se verifica é o 

conflito entre uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de 

softwares, suprimentos, peças e acessórios para a atividade 

confeccionista e uma pessoa física que adquire uma máquina de bordar 

em prol da sua sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua 

vulnerabilidade econômica. 4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação 

das regras de proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da 

cláusula eletiva de foro. 5. Negado provimento ao recurso especial. 

(REsp 1010834/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 13/10/2010)

Na mesma linha, leciona Cláudia Lima 

Marques:

“Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos 

para a sua produção, mas não em sua área de expertise ou com uma 

utilização mista, principalmente na área dos serviços; provada a 

vulnerabilidade, concluiu-se pela destinação final de consumo prevalente. 

Assim, por exemplo, um automóvel pode servir para prestar os serviços 

da pequena empresa, comprado ou em leasing, mas também é o 

automóvel privado do consumidor. Ou, de forma semelhante ao caso 

francês do sistema de alarme, uma empresa de alimentos contrata 
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serviços de informática, que não serão usados em sua linha de 

“produção” a não ser indiretamente, e a jurisprudência tende a considerar 

estes usuários mistos, ou consumidores finais diretos, como 

consumidores, uma vez que a interpretação da dúvida sobre a 

destinação final e sobre sua caracterização é resolvida, de acordo com 

os arts. 4º, I e 47 do próprio CDC, a favor do consumidor. Esta nova 

linha, em especial do STJ, tem utilizado, sob critério finalista e subjetivo, 

expressamente a equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando de 

pessoa jurídica que comprova ser vulnerável ou atua fora do âmbito de 

sua especialidade, como hotel que compra gás.” (in “Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor”, 4ª ed., Ed. RT, p. 117)  

In casu, não obstante se tratar de pessoa 

jurídica, presente a hipossuficiência técnica quanto ao conteúdo 

informacional acerca da prestação de serviços pelas rés. A empresa autora 

não exerce qualquer atividade ligada ao ramo de softwares  pelo contrário, 

como já ressaltado, é especializada em importação e comércio de peças 

para bicicletas e veículos (fls. 31) , sendo manifesta sua hipossuficiência 

técnica. 

Vale ressaltar que, diferentemente de casos já 

analisados pelo STJ, a aquisição do software pela autora não teve por 

escopo direto de incrementar a atividade empresarial exercida (tal como 

quando se contrata software para vendas online), mas apenas auxiliar na 

realização de suas funções e organização interna, como “solução de gestão 

empresarial que integra e controla todas as operações da empresa, 

facilitando e unificando o fluxo de informações entre os diversos 

departamentos da companhia”. 

E, no mérito, justamente a perícia apta a 

influenciar a formação do convencimento deste órgão julgador constatou 

que o principal problema da execução dos serviços foi a inobservância 
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inicial, na fase de elaboração do projeto, das reais necessidades da 

empresa contratante:

“Quanto ao aspecto inicial, observa-se que não ocorreu excesso de 

customizações solicitadas pela Autora, e sim houve excesso de 

necessidade de customizações não previstas originalmente. Isso porque 

tal fato não foi verificado pela Dotsoft à época da comercialização do 

programa em face da análise de aderência “superficial” realizada à 

época. Segundo esclarecimentos dos prepostos da Requerida Dotsoft 

durante a entrevista dos técnicos apresentados pelas partes, pode-se 

constatar que a empresa não realizou detalhado mapeamento prévio, 

acreditando que sua experiência em trabalhos anteriores seria suficiente 

para estimar o volume de desenvolvimento específico (customizações), 

mesmo sem realizar uma análise de forma detalhada” (fls. 2259  grifou-

se). 

Em outras palavras, diante da elaboração de 

um projeto sem uma análise suficientemente aprofundada das necessidades 

da autora, foram verificadas as exigências somente na fase de 

implementação, o que acabou por gerar demora, gastos não previamente 

previstos, e ineficiência dos serviços prestados:

“Em face da quantidade de horas necessárias à customização do 

programa Dynamics AX e levando-se em conta levantamento detalhado 

das regras de negócios da Autora após a comercialização do sistema, 

conclui-se que este programa tem pouca aderência às necessidades de 

informação da Autora. Ademais, após o decurso de 4 (quatro) meses do 

início dos trabalhos, a requerida Dotsoft percebeu que o módulo WM que 

fora originalmente ofertado para endereçar a área de logística da 

empresa era inadequado às necessidades da Autora. Então, a Requerida 

Dotsoft propôs substituição de tal módulo por um programa de terceiros, 

qual seja, WMD da To Increase, este ao custo de R$ 182.000,00. Ao 

final, este também se mostrou inadequado.” (fls. 2260). 
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Quando da comercialização de softwares, a fim 

de se garantir a adequada prestação do serviço, é indispensável conhecer 

as necessidades do adquirente, bem como informar eventuais limitações e 

deficiências. Nesse contexto, a ré mostrou-se imperita ao deixar de prestar 

as informações quanto às limitações do software adquirido, o que configura 

atitude omissiva capaz de responsabilizá-la pelos danos observados à luz 

do diploma civilista, mas ainda assim incidente a responsabilidade objetiva 

do CDC. 

Disso se conclui que houve falha na prestação 

de serviços, o que justifica a resolução do contrato e respectiva devolução 

das quantias pagas pela autora. E Isso inclui também aquelas quantias 

pagas em razão da licença para utilização do software. 

Em primeiro lugar, porquanto, incidentes as 

normas consumeristas, a corré MICROSOFT posiciona-se como integrante 

da mesma cadeia de prestação dos serviços defeituosos, de modo que, 

perante o consumidor, é igualmente responsável, independentemente da 

parcela de atuação na cadeia (art. 18 do CDC). 

Em segundo lugar, porquanto evidente a 

coligação entre o contrato de prestação de serviços e o de aquisição de 

licença do software, que não se apresentam no caso em tela como negócios 

jurídicos distintos e independentes, mas sim como verdadeiros contratos 

conexos ou coligados, celebrados um em função do outro, em clara hipótese 

de união por dependência unilateral, conforme leciona Orlando Gomes:

“Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um 

todo. Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, 

seria desinteressante. Mas não se fundem. Conservam a individualidade 

própria, por isso se distinguindo dos contratos mistos. A dependência 
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pode ser recíproca ou unilateral. Na primeira forma, dois contratos 

completos, embora autônomos, condicionam-se reciprocamente, em sua 

existência e validade. Cada qual é a causa do outro, formando uma 

unidade econômica. (...) A união com dependência unilateral verifica-se 

quando não há reciprocidade. Um só dos contratos é que depende do 

outro. Tal coligação requer a subordinação de um contrato a outro, na 

sua existência e validade. Os contratos permanecem, no entanto, 

individualizados”. (Orlando Gomes, In “Contratos”, 26ª Edição, Forense, 

pp. 121/122).

A realidade fática retratada nos autos explicita 

de forma clara a interconexão existente entre os negócios, visto que o de 

aquisição da licença só foi celebrado em razão do de aquisição do software.

Verificada a coligação, é preciso se atentar 

para os efeitos que isso traz à interpretação das relações jurídicas, 

notadamente para as hipóteses em que há rescisão de um dos contratos 

coligados. 

Ao tratar do tema específico do financiamento 

de venda para consumo, Francisco de Crescenzo Marino leciona que:

“O segundo caso de coligação com escopo existencial corresponde à 

venda financiada de bens para consumo, provavelmente a mais célebre e 

estudada hipótese de coligação contratual entre partes distintas 

(vendedor e financiador). (...) Menos frequente, e mais interessantes do 

ponto de vista da teoria da coligação são os casos de resolução dos 

contratos coligados por conta do inadimplemento do vendedor, com a 

devolução das quantias pagas ao fornecedor. (...) A principal 

conseqüência do coligamento em questão será a possibilidade de o 

consumidor opor ao financiador o descumprimento do contrato de 

compra e venda ou prestação de serviços por parte do respectivo 

fornecedor.” (Francisco Paulo de Crescenzo Marino, In “Contratos 

Coligados no Direito Brasileiro”, Saraiva, pp. 215-222  destacou-se).
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Portanto, é consequência inexorável da 

resolução do contrato de aquisição de software a resolução também da 

aquisição da licença, com a respectiva devolução dos valores pagos. 

O recurso da autora, igualmente, não deve 

prosperar. Não há comprovação do nexo causal entre os serviços mal 

prestados das corrés e a contratação de terceira empresa. Ao que tudo 

indica, e pelas próprias alegações da autora na exordial, tal contratação se 

daria de qualquer forma, ainda que não tivesse havido qualquer vício do 

serviço, ou seja, foi uma opção da autora a contratação, sem qualquer 

vínculo direto com os serviços das rés. 

Os danos morais, igualmente, não restaram 

evidenciados. 

Certamente, é possível se falar em sofrimento 

de danos morais pela pessoa jurídica (cfr. Súmula 227 do STJ), ressaltando-

se que, nessa hipótese, eles devem estar relacionados à sua honra objetiva, 

ou seja, a causa de pedir deve demonstrar afronta à sua boa reputação ou 

imagem.

Nos ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho:

“A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e 

autoestima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na 

reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à 

pessoa natural e à jurídica. Quem pode negar que uma notícia 

difamatória pode abalar o bom nome, o conceito e a reputação não só do 

cidadão, pessoa física, no meio social, mas também de uma pessoa 

jurídica, no mundo comercial? Indiscutivelmente, toda a empresa tem que 

zelar pelo seu bom nome comercial” (In “Programa de Responsabilidade 
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Civil”, 9ª edição, Atlas, p. 101). 

Quanto à necessidade de comprovação, 

importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria 

conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio, 

conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais 

prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente 

se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no 

próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na 

reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado, 

provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que 

se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção absoluta ou 

“iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova 

em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o 

entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral.” ( in 

“Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

Ed., pp. 202/204)  

In casu, sequer as alegações da autora 

afirmam a existência de afronta à sua honra objetiva, e não há qualquer 

comprovação de circunstâncias nesse sentido, o que justifica a manutenção 

da sentença também nesse ponto. 

Por fim, para que não haja confusões 

posteriores sobre o tema, o Juízo a quo condenou ambas as rés, porém de 

forma não solidária. E, apesar de nossas afirmações sobre a aplicação do 

CDC, não houve recurso impugnando a não solidariedade, de modo que a 

sentença também se mantém nesse ponto  mantém-se, pois, em sua 

integralidade. 
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Pelo exposto, nego provimento aos recursos.

HUGO CREPALDI
Relator
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