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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004091-30.2015.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante 
MORETTO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, é apelada 
ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara Extraordinária 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 BERETTA DA 
SILVEIRA (Presidente) e ROSANGELA TELLES.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

Alvaro Passos
relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 30116/TJ – Rel. Álvaro Passos – 31a Câm. Extr. Direito Privado

Apelação cível nº 0004091-30.2015.8.26.0319

Apelante: MORETTO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

Apelada: ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES

Comarca: Lençóis Paulista  3ª Vara Cumulativa

Juiz(a) de 1º Grau: José Luis Pereira Andrade

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL  Pretensão, inserida 
em reconvenção, de receber indenização por danos 
materiais e morais em razão de falha na prestação de 
serviço e defeitos em produtos  Reclamação nas redes 
sociais que figura como um direito dos consumidores 
nos casos em que se sentirem lesados pela empresa 
contratada e que, na hipótese em apreço, não se 
apresenta infundada e nem excessiva  Danos morais 
pretendidos pela autora, na ação principal, indevidos  
Conjunto probatório que indica os diversos transtornos 
narrados, desde a demora na entrega dos bens, a 
posterior entrega incompleta e os defeitos dos produtos 
decorrentes de fabricação, sem rápida solução pela 
prestadora do serviço  Prova pericial que conclui pelas 
deformidades de fábrica e não decorrentes da 
instalação  “Quantum” indenizável fixado em R$ 
8.000,00  Suficiência  Montante mantido  Recurso 
improvido.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 252/257, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação 

indenizatória e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a parte 

reconvinda no pagamento de R$ 210,00 a título de danos materiais, conforme 

laudo do perito judicial, bem como no de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos 

morais, sob o fundamento de que a reclamação realizada em rede social pela 

consumidora não foi excessiva e sim decorreu de indignação com a falha na 

prestação do serviço.
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Inconformada, a autora reconvinda busca a 

reforma da decisão com base nos argumentos expostos nas razões de fls. 

264/276.

Com resposta, vieram os autos para reexame.

É o relatório.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados 

como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos 

em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 

recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido 

amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja 

para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente 

reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor 

firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal 

medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 

662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; 

REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; 

REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp 

1 Anote-se, dentre tantos outros: AI nº 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n° 
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, 
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo 
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, 
em 01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 
27/07/2010; Apelação nº 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação nº 99202031010-1, Rel. 
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, 
em 15/09/2010.
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n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

Consigna-se que, corretamente, a r. sentença 

assentou que não só não foi infundada a reclamação feita pela ré-reconvinte 

nas redes sociais sobre o serviço contratado com a autora-reconvinda, mas 

também que a conduta de reclamar em tais meios digitais figura como 

exercício regular de direito do consumidor, “cabendo ao fornecedor, nestes 

casos, em se sentindo injustiçado, esclarecer na mesma rede, em resposta à 

reclamação, quais são as medidas que estão sendo adotadas para resolver o 

problema ou as razões pelas quais não se considera responsável pelo 

problema”.

Bem acrescentou, ainda, que a indignação da 

consumidora encontra-se justificada, tendo restado demonstrado, nos autos, 

que, apesar de a autora, ora recorrente, afirmar que adotou as medidas 

necessárias para solucionar os problemas na compra de produtos feita pela ré, 

o fato é que elas somente foram iniciadas após a divulgação do inconformismo 

nas redes sociais. Ademais, consta que ficou comprovada em prova oral as 

constantes reclamações recebidas pela empresa por problemas em entrega e 

venda de mercadorias, e que foram vendidos, à demandada, produtos 

disponíveis na loja, mas que foram entregues de forma incompleta e com 

atraso, o que somou-se aos defeitos nos produtos consistentes em manchas 

no revestimento.

Em tese, certo é que seria possível 

responsabilizar algum consumidor que eventualmente abuse do seu direito de 

reclamar, porém não é o que se verifica na hipótese vertente, em que a 

indignação se mostrou pertinente e foi indicada uma série de transtornos 

decorrentes de falhas no serviço prestado e no produto vendido, sem indicação 

de rápida solução, sendo certo que sempre há oportunidade para a empresa 

se retratar e/ou se manifestar, na própria rede social, indicando eventual não 

ocorrência dos fatos narrados pela consumidora.
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Insta observar que, da leitura integral do 

processo, nota-se que a compra não foi efetuada no mês de maio e sim no 

mês de abril de 2015 (fls. 130 e 145), bem como que as eventuais conversas 

internas, somente entre empresas, sem envolvimento da aqui apelada, foram 

realizadas após a ciência dos problemas apontados pela consumidora com o 

procedimento da venda dos produtos, não constando provas contundentes no 

sentido de que não houve atraso na entrega, venda de produtos ainda não 

disponíveis e defeitos nas mercadorias, nem mesmo de que eventuais medidas 

já estavam sendo adotadas antes mesmo da reclamação feita nas redes 

sociais.

Ao contrário do aduzido nas razões do apelo, a 

prova pericial realizada pelo profissional nomeado em juízo, a qual foi 

produzida no âmbito do processo com contraditório e ampla defesa, concluiu 

que as manchas dos produtos decorrem de falha na fabricação e não da forma 

de instalação pelo pedreiro contratado pela ré, sendo certo que não foram 

apresentados indícios e/ou fundamentos contundentes para desacreditar neste 

trabalho técnico.

Oportuno transcrever, neste aspecto, correta 

anotação de que “a prova pericial produzida em juízo comprovou que de fato 

“as manchas de peças do revestimento foram causadas por falha na 

fabricação” (fl. 237), não podendo tal prova ser contestada com base em um 

laudo unilateral produzido pela própria fabricante do produto defeituoso, que 

também é totalmente contrário à prova oral dos autos no sentido de que nos 

locais em que foram constatadas as manchas não tinha tubulação de água e 

também ainda não passava água em tal tubulação pelo fato de o imóvel ser 

novo e ainda estar desabitado por ocasião das obras”.

Outrossim, consignou que “nesse contexto, de 

atraso de mercadorias, venda de mercadorias como já existentes na loja (sic) 

mas não as tendo (ou, tendo, vendendo-as a terceiros embora já estivessem 
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prometidas ao cliente), atraso na obra da parte ré/reconvinte por conta disso e 

surgimento de manchas no revestimento, a parte autora/reconvinda ainda teve 

a indevida postura de ajuizar a presente ação judicial, usando de seu maior 

poder econômico para constranger esta consumidora (e, por via transversa, 

outros consumidores) a não exercer seu direito de reclamação nas redes 

sociais, sob o risco de ter que enfrentar um feito judicial, com a perda de tempo 

e dinheiro daí decorrente”

Da mesma forma, nenhum reparo merece o 

quantum indenizatório.

Tem-se que, com o valor da condenação, deve 

ser contemplada, de forma equânime, a dupla finalidade do instituto 

indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar 

enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.

Desse modo, do exame de todos os fatos aqui 

apontados e as suas consequências, desde a data da aquisição dos produtos 

até a propositura da ação principal em face da ré-reconvinte, afigura-se 

razoável e proporcional a fixação do montante indenizatório em R$ 8.000,00 

(oito mil reais).

Relativamente aos danos materiais, indicados 

no valor de R$ 210,00, a condenação também deve ser mantida, sobretudo em 

razão de o cálculo ter sido elaborado pelo perito nomeado em juízo e não se 

verificar inexatidão ou erro em sua conclusão. 

E outros fundamentos são dispensáveis, diante 

da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui 

expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015, 

ficam majorados os honorários em 5%, totalizando 15% do valor da 
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condenação, com análise dos parâmetros legais do § 2º do mesmo dispositivo 

legal, observando-se a gratuidade concedida.

Na hipótese de oposição de embargos de 

declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a 

se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao 

julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão 

Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

ÁLVARO PASSOS
          Relator
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