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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 
2143771-80.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante PATREM 
DO BRASIL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., é agravado 
EDSON VIRGÍLIO ZEN FILHO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO 
GALBETTI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL BRANDI.

São Paulo, 29 de junho de 2016.

Rômolo Russo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 16798

Agravo de Regimental nº 2143771-80.2015.8.26.0000/50000
Comarca: Bauru  6ª Vara Cível
Ação: Indenizatória
Agravante: Patrem do Brasil Participações Comércio e Distribuição 
Ltda. 
Agravado:   Edson Virgílio Zen Filho
    
 

Agravo regimental. Pedido de antecipação de tutela 
para remover postagem no portal “Reclame aqui”. 
Teórica ocorrência de calúnia, injúria e difamação. 
Tônica do comentário no sentido de insatisfação 
com a qualidade do produto e intenção de desfazer 
a compra na forma do art. 49 do CDC, não se 
identificando intenção do consumidor de imputar a 
prática de crime. Agravante que recebeu outras 38 
reclamações nos últimos doze meses, o que obsta 
concluir que o descontentamento do agravado, por 
si só, seja capaz de lhe reduzir as vendas. 
Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora 
necessários à concessão de tutela antecipatória. 
Recurso desprovido.

Insurge-se a agravante contra a r. decisão 
monocrática, a qual, liminarmente, negou provimento ao agravo e 
instrumento.

Busca o provimento do recurso para que seja 
reformada a r. decisão de primeiro grau (fls. 56) que indeferiu o pedido 
de tutela antecipatória para que fosse determinada a remoção de 
reclamação postada pelo agravado no portal “Reclame Aqui”.

Assevera ter sido caluniada, face à acusação 
de pirataria. Alega somente comercializar produtos originais. Requer o 
provimento do recurso.
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É o relatório.

O pedido recursal foi liminarmente rejeitado em 
razão da ausência de periculum in mora, resultando em manifesta 
improcedência do recurso, na forma do caput do art. 557 do CPC, 
verbis:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior”. 

Ingressando, no exame de mérito do recurso, 
verifica-se que a agravante busca a exclusão da postagem da 
seguinte reclamação, verbis:

“Produto não oficial e de má qualidade

Fiz uma compra no site sofutebolbrasil no dia 07/06/15 
de 2 camisas (123887).

Fiquei impressionado com a agilidade com que foi 
entregue. Em 02 dias já estava comigo. Porém um medo que eu 
tinha aconteceu, uma das 2 camisas que comprei não é oficial, 
sendo uma replica de segunda linha, até de pessima qualidade. E a 
ainda a personalização fica longe da oficial utilizada pelo time. 
Imediatamente após receber tentei contato via telefone, que 
somente diz que o horario de atendimento é das 9:00 as 18:00, 
porém já tentei as 10;00, 11:00, 13:00, 15:00 e sempre a mesma 
mensagem. Tentei via sac virtual e autotendimento e nenhuma 
resposta até o momento. Gostaria de devolver somente a camisa 
com defeito e estornar o valor desta. Eu não estava muito confiante 
na loja, agora aguardo um parecer dos responsáveis”.

Nessa medida, verifica-se que o agravado 
afirmou que uma das camisas que lhe foram entregues era uma 
réplica.

É notório o comércio de réplicas de camisas de 
agremiações esportivas, prática que não caracteriza contrafação.

Com efeito, embora a réplica imite o original, 
não é comercializado como tal, e tampouco possuem a aparência 
suficientemente similar a ponto de caracterizar contrafação.
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Por conseguinte, imputar a um "e commerce" a 
venda de réplicas não traduz acusação de contrafação.

Ainda que a agravante sublinhe não vender 
réplicas, a aludida distinção é relevante, na medida em que revela que 
s comentários impugnados não possuem a natureza alegada pela 
agravante (imputação de prática de crime).

Além disso, a tônica do comentário é no 
sentido de insatisfação com a qualidade do produto e intenção de 
desfazer a compra na forma do art. 49 do CDC, não se identificando a 
intenção de lhe imputar a prática de crime.

Noutro aspecto, verifica-se que a agravante 
pôde exercer seu direito de resposta, verbis:

“Sim, seus questionamentos foram devidamente 
respondidos por minha colega Amanda, mediante protocolo gerado 
automaticamente por nosso sistema. Por gentileza verifique sua 
caixa de spam e cheque se o endereço sac@sofutebolbrasil.com 
está liberado.

Como suas palavras foram fortes, acusadoras e 
requerem fundamentação, amanhã será transcrito por mim neste 
mesmo canal a resposta, que como lhe disse, já foi enviada ao seu 
e-mail na última sexta-feira, 12/05/2015” 
(http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-
nao-oficial-e-de-ma-qualidade/- fls. 33).

“Sua acusação é grave. Cabe a você o ônus da prova 
quando diz publicamente via internet que nossos produtos são de 
"fabricação duvidosa"; poderá, inclusive, ser acionado na Justiça 
pela Só Futebol Brasil.Com por injúria, calúnia e difamação.

Além disso, você aceitou o Contrato (com validade 
jurídica) ao finalizar o Pedido. O layout da personalização foi 
exatamente o mesmo mostrado em imagem no ato do pedido. A 
fonte é oficial da Adidas. No contrato que você validou, consta que 
para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao termo, fica eleito o foro 
da comarca da capital paulista” 
(http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-
nao-oficial-e-de-ma-qualidade/- fls. 33).

“Reiteramos a posição da empresa referente a este 

http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-nao-oficial-e-de-ma-qualidade/
http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-nao-oficial-e-de-ma-qualidade/
http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-nao-oficial-e-de-ma-qualidade/
http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-nao-oficial-e-de-ma-qualidade/
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lamentável episódio e reforçamos que:

1. Sim, o Cliente foi contatado conforme registro via 
Ticket 155279 com data e hora gravados nos logs de nosso sistema 
de SAC, documentado e armazenado via e-Cloud;

2. Para concluir a compra, foi necessário que o Cliente 
fizesse a leitura do contrato / compromisso de compra e venda de 
produtos personalizados e o assinasse digitalmente, mediante aceite 
das regras e condições estipuladas pela empresa;

3. O layout da referida personalização, foi exatamente 
o mesmo que foi apresentado em imagem detalhada no ato da 
compra do produto;

4. Nosso SLA de resposta em atendimento ao Cliente 
é de até 24 horas; vide nosso histórico, nota de avaliação e tempo 
médio de atendimento através desta ferramenta.

5. Foi lavrado um Boletim de Ocorrência junto à 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo na data 
de hoje, sob número 751272/2015, onde baseado no mesmo serão 
tomadas as devidas providências jurídicas previstas no artigo 138 do 
Código Penal Brasileiro para infâmias de calúnia, injúria e difamação 
uma vez que houveram gravíssimas acusações e danos à reputação 
da nossa empresa” (http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-
futebol-brasil/produto-nao-oficial-e-de-ma-qualidade/ - fls. 33).

Observa-se que a agravante, ao invés de 
estornar a compra na forma do art. 49 do CDC, optou por efetuar 
postagem imputando ao agravado a prática dos crimes de calúnia, 
injúria e difamação.

Por conseguinte, a conduta da agravante  não 
estornar a compra e buscar processar criminalmente o cliente por 
manifestar sua insatisfação  é mais prejudicial a sua boa imagem do 
que a própria manifestação do consumidor.

Ademais, verifica-se que a agravante recebeu 
outras 38 reclamações nos últimos doze meses (fls. 33), o que obsta 
concluir que o descontentamento do agravado, por si só, seja capaz 
de lhe reduzir as vendas.

Ausentes, pois, o fumus boni iuris e o 
periculum in mora.

http://www.reclameaqui.com.br/13437786/so-futebol-brasil/produto-nao-oficial-e-de-ma-qualidade/
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Ante tais peculiaridades, não se identifica o 
fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da 
tutela antecipatória.

Por esses fundamentos, meu voto nega 
provimento ao recurso.

RÔMOLO RUSSO 
Relator
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