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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1010255-65.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é 
apelante/apelado MIRA BARREIRO SERVIÇOS DE CABELEIREIROS LTDA, é 
apelada/apelante MARIANA BERMELHO MOREIRA.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação da 
autora/reconvinda e deram parcial provimento à da ré/reconvinte. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA 
PESSOA E DANIELA MENEGATTI MILANO.

São Paulo, 26 de março de 2018. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelações nº: 1010255-65.2015.8.26.0554 (processo digital)

Comarca: SANTO ANDRÉ  6ª Vara Cível

Apelantes/apelados: MIRA BARREIRO SERVIÇOS DE CABELEIREIROS LTDA. e 

MARIANA BERMELHO MOREIRA

MM. Juiz de primeiro grau: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Voto nº 29.729

Apelação  Prestação de serviços estéticos  “Dia da noiva”  Ação 

cominatória c.c. indenizatória com reconvenção  Sentença de 

rejeição da demanda primeira e de parcial procedência da 

reconvenção, com o acolhimento do pedido de indenização por 

danos morais, proclamada a sucumbência recíproca e equivalente – 

Elementos dos autos demonstrando a má prestação dos serviços a 

cargo da autora, consistente, principalmente, no atraso no 

atendimento  Autora, ademais, que não realizou os serviços de 

penteado a contento, ao se distanciar do quanto previamente 

aprovado  Dano moral caracterizado  Indenização arbitrada em 

primeiro grau, na quantia de R$ 10.000,00, não comportando 

redução  Postagens da ré/reconvinte em site de reclamações e em 

páginas de redes sociais não extrapolando o direito de crítica, 

apesar da natural carga emocional das mensagens  Fato não 

autorizando o reconhecimento de dano moral em favor da 

fornecedora de serviços autora  Necessidade de alteração da 

disciplina das verbas da sucumbência proclamada em primeiro grau, 

considerada a efetiva proporção entre a medida da derrota 

experimentada por cada litigante  Sentença parcialmente 

reformada, apenas para atribuir à autora a responsabilidade integral 

das verbas da sucumbência correspondentes à ação primeira e para 

distribuir, em proporção, as responsabilidades referentes às verbas 

do decaimento da reconvenção. 
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Dispositivo: Negaram provimento à apelação da autora/reconvinda 

e deram parcial provimento à da ré/reconvinte.

1. Trata-se de ação cominatória c.c. indenizatória 

proposta por MIRA BARREIRO SERVIÇOS DE CABELEIREIRO LTDA. em face de 

MARIANA BERMELHO MOREIRA.

Diz a autora, em síntese, que foi contratada pela ré 

para prestar serviços estéticos em pacote designado “dia da noiva”, abarcando 

também serviços de penteado e maquiagem para a mãe da ré. No dia 

designado, a ré chegou no estabelecimento da autora com quase trinta minutos 

de atraso e, ainda assim, os serviços foram prestados dentro do cronograma 

esperado. Contudo, após a celebração do casamento, a ré passou a exigir a 

restituição do valor pago e, diante da negativa, postou no “site” “Reclame Aqui” 

comentários difamatórios sobre a autora. Não bastasse, esta última criou uma 

página virtual no site “Flickr” e um “blog”, destinados a difamar a autora e seus 

funcionários. A repercussão negativa trouxe inúmeros danos à imagem da 

autora. Donde a demanda, objetivando, em caráter liminar, a retirada do ar de 

todas as postagens difamatórias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e, ao 

final, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, na 

importância de R$ 30.000,00.
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Mediante reconvenção, pretende a ré/reconvinte a 

condenação da autora/reconvinda à devolução do valor pago pelos serviços mal 

prestados, de R$ 1.355,00, além do pagamento de indenização por dano moral, 

na importância mínima de R$ 50.000,00 (fls. 180/195). 

A r. sentença julgou improcedente a ação primeira e 

parcialmente procedente a reconvenção, condenando a autora/reconvinda ao 

pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. 

Outrossim, proclamou a sucumbência recíproca e equivalente, 

responsabilizando a reconvinte pelo pagamento de honorários advocatícios em 

10% do valor da sucumbência, correspondendo à diferença entre o valor da 

causa e o da efetiva condenação, e a reconvinda, também na medida de 10% do 

valor da condenação (fls. 433/436). 

Apelam ambas as partes.

Como fundamentos do pedido de reforma parcial, 

argumenta a autora/reconvinda o que segue, em síntese: (a) fossem verdadeiras 

as alegações da ré/reconvinte, não teria ela esperado a citação para só então 

pleitear o reembolso dos valores pagos e a indenização; (b) é mentirosa a 
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assertiva de que a má prestação dos serviços teria desencadeado problemas de 

saúde, haja vista que o prontuário aponta como data da primeira consulta 

9.9.11, anos antes do “dia da noiva”, além de que os medicamentos utilizados 

pela ré/reconvinte não têm relação com estresse ou ansiedade; (c) as 

fotografias mostram que o penteado aprovado é o mesmo realizado no dia, com 

exceção de detalhes solicitados pela própria ré/reconvinte; (d) é igualmente 

mentirosa a alegação de que os preparativos haveriam de terminar às 17h20, 

quase uma hora antes do horário do casamento; (e) a ré/reconvinte já estava 

pronta quando da chegada do fotógrafo; (f) a autora/reconvinda retirou as 

postagens difamatórias somente após a citação para este processo; (g) as 

testemunhas comprovaram o atraso da ré/reconvinte ao salão, a alteração do 

penteado e a ausência de reclamações no dia; (h) os depoimentos das 

testemunhas arroladas pela ré/reconvinte são tendenciosos e contraditórios; (i) 

o depoimento do motorista nega a afirmação de que teria ele infringido a 

sinalização semafórica; (j) a repercussão dos relatos mentirosos postados pela 

ré/reconvinte causou inúmeros danos à imagem da autora/reconvinda; (k) a 

ré/reconvinte não sofreu nenhum dano, não se justificando a condenação da 

autora/reconvinda ao pagamento de indenização (fls. 440/463). 

De seu turno, objetiva a ré/reconvinte seja a 

autora/reconvinda responsabilizada pelo pagamento integral das verbas da 
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sucumbência, com a imposição de honorários recursais, bem assim seja o valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais majorado (fls. 505/513). 

2. Recursos tempestivos (fls. 438, 440 e 505), 

preparados (fls. 503/504 e 514/516) e respondidos (fls. 520/523 e 524/527).

É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença 

quanto ao mais.

3. Merece ser prestigiada a solução atribuída ao 

litígio em primeiro grau.

Como bem assentado pela r. sentença, a prova dos 

autos não deixa dúvidas de que a ré/reconvinte se atrasou no estabelecimento 

da autora/reconvinda, tanto que de lá saiu às 18h01 do dia 7.6.14 (v. fl. 177), 

quando o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes previa 

como “horário da cerimônia” 18h (v. fl. 128).

É certo que o mesmo instrumento contratual previa 

como horário da prestação dos serviços “13:00”, ao passo que a própria 

ré/reconvinte reconhecera em reclamação postada no endereço eletrônico 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1010255-65.2015.8.26.0554 7

“Reclame Aqui” haver chegado ao estabelecimento da autora/reconvinte às 

13h30 (v. fl. 34, quinto parágrafo)  informação reiterada em contestação (v. fl. 

112, terceiro parágrafo).

O atraso da ré/reconvinte, contudo, não pode ser 

considerado como fator determinante de sua saída extemporânea do salão da 

autora/reconvinda, a se considerar que, tivessem os profissionais desta última 

dado início à prestação dos serviços tão logo se apresentou a ré/reconvinte, 

certamente teria sido o cronograma cumprido com folga.

Observe-se que, em contestação, a ré/reconvinte 

alegou ter “aguardado no mínimo uma (01) hora para ser atendida” (v. fl. 112, 

terceiro parágrafo).

Tal assertiva é corroborada pela prova documental, 

consistente nas fotografias juntadas a fls. 175/176, que demonstram terem os 

serviços de maquiagem e penteado se iniciado às 15h59 e 17h27, 

respectivamente.

Assim, porque a culpa pelo atraso tocou à 

autora/reconvinda, cumpre que responda ela pelos danos disso oriundos.
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4. Mas não é só.

As fotografias de fls. 178 e 179 atribuem foros plenos 

de credibilidade à alegação da ré/reconvinte, no sentido de que o penteado 

feito no dia do casamento não correspondeu ao quanto contratado, que haveria 

de se igualar à “prova” realizada em data antecedente.

Por outro lado, o depoimento da testemunha Bruno, 

conquanto afirme que a alteração no penteado tenha sido solicitada pela 

própria ré/reconvinte, deve ser visto com sérias reservas, haja vista ser ele 

funcionário da autora/reconvinda e ter sido o cabeleireiro que atendeu a 

ré/reconvinte no dia dos fatos.

Nenhum relevo há no fato de a ré/reconvinte não 

haver, aparentemente, manifestado descontentamento com os serviços no ato 

da realização, até a se considerar  como bem o fez o digno sentenciante  que, 

dado o avanço no horário programado, ainda que a ré/reconvinte questionasse 

a prestação dos serviços, não haveria tempo para alterações.

5. O quadro é mais que suficiente a gerar dano moral 
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à ré/reconvinte, seja pela aflição que lhe foi impingida no dia de seu casamento, 

seja porque o atraso não lhe permitiu cumprir integralmente o cronograma 

planejado com o fotógrafo contratado, que deixou de registrar cenas de praxe, 

previamente avençadas.

Pelo que se depreende do depoimento da 

testemunha Tiago, fotógrafo, ao menos dois momentos que haveriam de ter 

sido registrados não o foram, à falta de tempo: a noiva em frente ao carro 

contratado e a chegada à igreja (v. fls. 393/401, em especial fl. 395/397).

A circunstância de a ré/reconvinte não haver 

ingressado anteriormente com ação autônoma de indenização não tem o relevo 

que lhe quer emprestar a autora/reconvinda. Interessa que vinha a 

ré/reconvinte manifestando profundo descontentamento com os serviços 

prestados pela autora/reconvinda, tanto que passou a divulgar o fato 

amplamente em redes sociais  o que motivou a propositura desta demanda.

Não há como se perder de vista, porém, que o temor 

da ré/reconvinte em perder o horário da cerimônia religiosa ou de que seu 

casamento fosse postergado para a última celebração do dia cessou ao chegar 

na igreja, momento em que as solenidades tiveram início, retornando a 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1010255-65.2015.8.26.0554 10

ré/reconvinte à normalidade do cronograma estabelecido.

De outra parte, diversamente do que pretendeu a ré 

em reconvenção, não há provas de que os problemas psicológicos por ela 

experimentados até então advenham do específico fato danoso.

Muito ao contrário, o relatório médico de fl. 153 

aponta problema crônico, de “enxaqueca com alterações vestibulares”, 

apresentando como “data de primeira consulta ou abertura do prontuário” 

9.9.11, quase três anos antes do casamento da ré/reconvinte.

6. Sobre o dano moral supostamente experimentado 

pela autora/reconvinda, cabe anotar que as postagens feitas pela ré/reconvinte 

no site “Reclame Aqui” e nas redes sociais não contêm ofensas, limitando-se a 

narrar o ocorrido (com aparente fidelidade ao que se passou), como alerta a 

terceiros.

O texto e o tom daquelas mensagens, embora 

revelando forte carga emocional, nada têm de tão despropositado ou 

infundado, a ponto de fazer enxergar injusta agressão à imagem da empresa 

autora e, com isso, autorizar o reconhecimento de direito desta última a 
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indenização por dano moral. 

7. Quanto à indenização arbitrada em favor da 

ré/reconvinte, cabem as seguintes considerações.

A indenização por danos morais, como é cediço, deve 

ser fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado, 

lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de outro, pelo 

prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à repetição do fato, 

considerada a capacidade econômica das partes envolvidas, principalmente da 

autora do ilícito, não devendo, contudo, representar fonte de enriquecimento 

indevido.

Por tal prisma, é de se ter em conta, de um lado, que 

o episódio em exame certamente abalou o brilho de importante momento da 

vida da reconvinte, embora represente algo tênue se comparadas às 

verdadeiras dores da alma, como as decorrentes do aleijão, da morte de um 

ente querido etc.

É de se ter presente, ainda, a condição econômico-

financeira dos envolvidos, sobretudo da autora/reconvinda, que explora salão 
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de beleza estabelecido em bairro nobre do Município de Santo André.

Sopesados todos esses fatores, considero satisfatória 

a quantia de R$ 10.000,00, arbitrada em primeiro grau a título de indenização 

por dano moral, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

8. Num único ponto, a r. sentença merece reparo.

Efetivamente, no que concerne à demanda primeira, 

ajuizada pela autora/reconvinda, a ré/reconvinte sagrou-se vencedora, por 

rejeitados os pedidos cominatório e indenizatório. A sucumbência recíproca, 

conquanto não equivalente, apenas se deu no que concerne à reconvenção, 

rejeitado que foi o pedido de restituição do valor contratado pelos serviços.

É irrelevante a circunstância de não ter sido acolhido 

o valor proposto pela reconvinte a título de indenização, conforme a orientação 

cristalizada na Súmula 326 do STJ.

Desse modo, a r. sentença será parcialmente 

reformada, para se responsabilizar integralmente a autora/reconvinda pelo 

pagamento das verbas da sucumbência relacionadas à demanda primeira, 
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arbitrada a honorária em 11% sobre o valor atualizado da causa (fl. 96), já nisso 

considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal. Quanto à 

reconvenção, recíproca a sucumbência, embora não equivalente, a reconvinda 

arcará com 85% das respectivas despesas e a reconvinte com os 15% 

remanescentes; os honorários devidos aos advogados de cada uma das partes, 

estes não se compensando, observarão os mesmos percentuais e terão por base 

de cálculo 15% sobre o montante global e atualizado da condenação, nisso 

também computado o “plus” recursal.

 

Meu voto, portanto, nega provimento à apelação da 

autora/reconvinda e dá parcial provimento à da ré/reconvinte.

 RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator


		2018-04-03T15:12:28+0000
	Not specified




