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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1002605-
90.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante 
MACAULAY AMORTECEDORES ESPORTIVOS LTDA., é apelado 
DOTSTORE SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA ME.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da 
ré e deram provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.

São Paulo, 9 de abril de 2018.

ROBERTO MAIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1002605-90.2017.8.26.0361
Apelante: Macaulay Amortecedores Esportivos Ltda. 
Apelado: Dotstore Soluções Para Internet Ltda ME
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto nº 16074

APELAÇÕES. Ação de cobrança e de indenização por 

danos morais. Empresa autora que afirma ser credora da 

pessoa jurídica ré em razão de contrato de prestação de 

serviços de informática. Dano moral devido à divulgação 

de textos críticos em rede social denominada “Facebook” 

para empregados e sócios da autora, bem como para 

terceiros. Sentença que julgou os pedidos parcialmente 

procedentes para condenar a empresa ré ao pagamento da 

quantia R$ 3.992,00, em razão do descumprimento 

contratual, sem qualquer indenização por danos morais. 

Apelos das duas partes. Com razão, merecendo 

provimento,  somente o da autora. Cobrança de fato 

procedente. Demandada que não se desincumbiu 

satisfatoriamente de seu ônus probatório. Suas alegações 

genéricas de irregularidades no serviço prestado pela 

requerente não restaram demonstradas. Dano moral 

também caracterizado.  Abuso do direito de livre 

manifestação do pensamento, maculando a honra objetiva 

da demandante. Demandada que inseriu links com os 

textos críticos à autora na rede social “Facebook” dos 

empregados, sócios e terceiros, com o único objetivo de 

ofender e divulgar sua visão unilateral da controvérsia 

contratual, já que a rede social escolhida em nada serviria 

para solucionar o impasse havido entre as partes. Empresa 

ré que criou verdadeiro meio de constrangimento 

utilizando mídia social que, como se sabe, é destinada ao 

entretenimento e a outras finalidades que não a execração 

de um antagonista. Solução de controvérsias que deve ser 

dirimida nas vias próprias. Autora que teve sua imagem 
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afetada perante o mercado, uma vez que terceiros 

receberam links com os textos críticos, gerando lesão, 

consequentemente, na honra objetiva. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 15.000,00. Demandada 

condenada aos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo da 

ré desprovido e recurso da autora provido.

VOTO n° 16074

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança cumulada com 

indenização por dano moral proposta por Dotstore Soluções Para 

Internet Ltda. em face de Macaulay Ltda. Alega a autora, quanto aos 

fatos, que “presta serviço de aluguel de plataforma E-commerce, a fim 

de que os lojistas e afins possam comercializar seus produtos na 

internet. Além da plataforma de E-commerce que possibilita a venda de 

produtos pela internet, a requerente cria todo layout da loja virtual. O 

modelo de negócios é o SaaS (Software como serviço) e a cobrança pelo 

serviço se dá em forma de planos, com limites de pageviews (acessos) 

mensais, quantidade de produtos cadastrados, etc. Feitas as premissas 

necessárias, em 07/07/2015, a requerida contratou os serviços da 

requerente no intuito de ativar duas lojas virtuais, sendo uma 

denominada MACAULAY e outra MYRIDESHOP. Para o projeto da loja 

virtual denominada MACAULAY, a requerida contratou inicialmente os 

seguintes serviços: 1) desenvolvimento e implantação de LAYOUT, 

também identificado como COMBO 2 e melhor discriminado na cláusula 

4.2.1; 2) Serviço de Otimização para sites de buscas (SEO), melhor 

discriminado na cláusula 4.3.2; 3) Aluguel de plataforma digital, plano 

PRO - Personalizado. Conforme consta no contrato firmado (doc.01), 

para criação da loja MACAULAY as partes ajustaram o preço de R$ 

7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais) em 10 parcelas fixas e 

iguais, referentes ao serviço de desenvolvimento e implantação de 
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Layout (Combo 2); R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 10 parcelas fixas e 

iguais, para o serviço de Otimização para sites de buscas (SEO); e, por 

fim, para o serviço de aluguel de plataforma digital, com duração de 12 

meses, o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), por mês, 

para os 06 (seis) primeiros meses, e R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e 

oitenta reais), por mês, para os 06 (seis) meses finais. Já para o projeto 

da loja denominada MYRIDESHOP, a requerida contratou os seguintes 

serviços: 1) desenvolvimento e implantação de Layout, também 

identificado como COMBO 2 e melhor discriminado na cláusula 4.2.1; 2) 

Aluguel de plataforma digital, plano Standart  1 (sic). Diante da 

magnitude do projeto/contrato voltado à loja MACAULAY, as partes 

convencionaram que o serviço de desenvolvimento e implantação de 

Layout da loja MYRIDESHOP, por ser de menor complexidade, seria 

realizado como cortesia, ou seja, sem nenhum custo. No entanto, como 

se extrai da cláusula 6.2 (doc. 02 - contrato loja myrideshop), referida 

cortesia sempre esteve diretamente ligada à concretização do projeto da 

loja MACAULAY. Para o serviço de aluguel de plataforma digital, no plano 

Standart  1 (sic), referente a loja MYRIDESHOP, foi ajustada 

mensalidade no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). 

Pois bem, iniciados os trabalhos, vários foram os empecilhos criados 

pelo requerido e toda sua equipe na concretização dos projetos, tais 

como demora na entrega de documentos e fornecimento de informações 

solicitadas, testes, etc. Não bastasse, em 21/03/2016, perto da 

conclusão dos projetos, os requerentes encaminharam e-mail à 

requerida, informando que não tinham acusado o pagamento da parcela 

vencida no dia 16/03/2016, referente aos serviços de desenvolvimento 

de layout (COMBO 2) e otimização para sites de buscas (SEO), ambos 

oriundos do projeto MACAULAY. A requerida se manteve inerte aos 

contatos de cobrança, permitindo, inclusive, o atraso de mais uma 

parcela, vencida no dia 16/04/2016. (doc. 04) Indo além, em total 

desprestigio aos contratos firmados, a requerida solicitou o 

cancelamento do projeto da loja MACAULAY (de maior investimento), 
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desejando prosseguir apenas com o projeto da loja MYRIDESHOP (de 

menor investimento). E mais, solicitou que todo trabalho feito no projeto 

da MACAULAY fosse transferido ao projeto da MYRIDESHOP. (doc. 04) 

Mesmo com a frustração decorrente do cancelamento unilateral do 

projeto de maior investimento, a requerente prosseguiu com o projeto 

da MYRIDESHOP, desde que a requerida efetuasse o pagamento das 

parcelas atrasadas, no valor total de R$ 2.752,00 (dois mil, setecentos e 

cinquenta e dois reais), bem como arcasse com a diferença apurada no 

valor de R$ 1.240,00 (Um mil, duzentos e quarenta reais), referente à 

adaptação de Layout da Loja MACAULAY à loja MYRIDESHOP, 

totalizando, portanto, o débito de R$ 3.992,00 (três mil, novecentos e 

noventa e dois reais). Depois de muita negociação (doc.04), ficou 

ajustado que o débito remanescente para a implantação do projeto 

MYRIDESHOP seria pago em três parcelas iguais de R$ 1.330,66 (mil 

trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), sendo a primeira 

para o dia 28/07/2016 e as demais para o mesmo dia dos meses 

subsequentes. No prazo prometido, a loja foi entregue e ativada (o que 

compreende a entrega de todos os serviços contratados, respeitando-se 

todas as solicitações feitas) - doc. 05 - , todavia, valendo-se de 

pretextos completamente descabidos, a requerida deixou de cumprir sua 

parte na negociação e, além de não efetuar o pagamento da primeira 

parcela, passou a exigir a devolução dos valores pagos, referentes a 

serviços já prestados. E se não bastasse o débito no valor de R$ 

3.992,00 (três mil, novecentos e noventa e dois reais), a requerida, por 

intermédio de perfil criado em rede social e sites de reclamação, iniciou 

verdadeira perseguição contra a requerente e seus sócios, veiculando 

mensagens de conteúdo inverídico, difamatório e injurioso, com nítido 

propósito de denigrir a honra e imagem da empresa, além de seus 

prepostos realizarem ligações telefônicas frequentes, com conteúdo 

ameaçador, informando que comparecerão na sede da requerida para 

reaver o dinheiro de qualquer jeito. Conforme se depreende dos 

documentos anexos (doc.06), a requerida difundiu as mensagens de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1002605-90.2017.8.26.0361 -Voto nº 16074 6

conteúdo ofensivo a clientes, funcionários e amigos pessoais dos sócios 

da requerente, potencializando ainda mais os danos causados à honra e 

imagem da empresa. Diante das inúmeras e graves ofensas, a requerida 

foi notificada extrajudicialmente para cessar imediatamente sua conduta 

ofensiva, contudo, tal notificação não surtiu efeito e a 'perseguição' 

perdura até os dias atuais. Diante dos fatos acima narrados, não restou 

alternativa à requerente senão se socorrer das vias judiciais” (fls. 

01/05). À vista disso, pugnam pela procedência dos pedidos “para o fim 

de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.992,00 (três 

mil, novecentos e noventa e dois reais), devidamente corrigidos e 

acrescidos dos juros legais, bem como ao valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) à título de danos morais” (fls. 11). Atribuiu à causa a quantia 

de R$ 18.992,00 (fls. 12).

Sobreveio sentença a fls. 268/276 julgando 

parcialmente procedentes os pedidos “para o fim de condenar a parte ré 

a pagar à autora o valor de R$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa 

e dois reais), devidamente corrigido de acordo com a tabela prática do 

TJ/SP a partir da distribuição da ação e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Sucumbentes ambas as partes, pois, a meu ver, houve 

sucumbência recíproca, arcarão proporcionalmente com as despesas 

processuais e com honorários advocatícios da parte adversa, da seguinte 

forma: a parte autora pagará honorários correspondentes a 10% do 

valor no qual sucumbiu (valor da causa menos o valor da condenação) e 

a parte ré pagará 10% do valor da condenação, diante do trabalho 

realizado e do tempo exigido para o serviço” (fls. 275).

Apela a empresa autora (fls. 279/288) pleiteando a 

reforma parcial da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “conforme 

se depreende dos documentos anexos (doc.06), a recorrida difundiu as 

mensagens de conteúdo ofensivo a clientes, funcionários e amigos 

pessoais dos sócios da recorrente, potencializando ainda mais os danos 
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causados à honra e imagem da empresa” (fls. 282); (B) “se a recorrida 

tivesse se limitado a registrar reclamações no site 'reclameaqui', ainda 

que divorciadas da verdade, concordaríamos com tal conclusão. Ocorre 

que a recorrida difundiu suas inverdades a inúmeras pessoas, nas 

páginas pessoais da requerente e de seus sócios, com o nítido propósito 

de denigrir a imagem e boa reputação da requerente” (fls. 283); (C) 

“conforme se depreende dos documentos acostados às fls. 153/162, a 

requerida também 'assediou' funcionários da recorrente, clientes e 

amigos dos sócios” (fls. 285); e (D) “inegável a violação à imagem da 

empresa recorrente, já que lhe é atribuída qualificações extremamente 

negativas e fatos ofensivos à sua reputação, tais como 'pior plataforma',  

'dotstore, pagou, perdeu', 'péssimo atendimento', 'Dotstore só visa 

dinheiro', de maneira que extrapola os limites do direito de manifestar o 

descontentamento de uma relação jurídica” (fls. 285). Assim sendo, 

requer “a reforma da sentença para o fim de condenar a recorrida nos 

danos morais pretendidos na inicial” (fls. 288).

Recorre também a empresa ré (fls. 294/297) 

pleiteando a reforma parcial da r. sentença alegando, em síntese, que 

“concordou com o pagamento da diferença desde que o projeto fosse 

concluído, contudo, a Apelada que não cumpriu com o pactuado, pois é 

impossível efetivar qualquer tipo de venda de produtos pelo site, sendo 

certo, que o mesmo sempre apresenta erros” (fls. 296). À vista disso, 

requer “que seja excluído da condenação do Apelante a quantia 

determinada pelo MM Juiz de primeiro de grau, no importe de R$ 

3.992,00 (três mil, novecentos e noventa e dois reais), por ser indevido” 

(fls. 296).

Apenas a empresa autora apresentou contrarrazões 

(fls. 303/305), tendo transcorrido in albis o prazo para a requerida 

apresentar as suas (cf. certidão de fls. 306). Os recursos foram 

regularmente processados.
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FUNDAMENTAÇÃO:

Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos e 

os preparos foram recolhidos (fls. 289/290 e 298/299).

No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida 

em parte.

Quanto ao pedido de cobrança formulado pela 

empresa autora, corretamente consignou o douto juízo monocrático, in 

verbis (fls. 269/271):

A celeuma versa sobre inadimplemento contratual 

pela parte ré.

Na contestação de fls. 202/207, a parte ré alega 

que foi a parte autora quem descumpriu com o 

contrato entabulado, deixando de entregar o 

produto contratado de forma adequada, ou seja, 

havia imperfeições técnicas na loja virtual. Ou seja, 

a parte ré não negou a existência do débito, apenas 

vício de qualidade do objeto da avença e atraso na 

entrega pela parte requerente, contudo, tal alegação 

não foi corroborada por quaisquer provas.

A parte autora demonstrou a existência do vínculo 

contratual (aliás não controvertido pela parte ré) e a 

conclusão do trabalho conforme a avença às fls. 

148/152.

Quanto débito remanescente (R$ 3.992,00), este 

também é incontroverso, já que a própria parte ré 

sustenta que “...foi feito um acordo para pagamento 

do valor supramencionado de forma parcelada, ou 
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seja, em 03 (três) prestações...” (fls. 204).

Ora, se a parte ré diz que há vício na loja virtual 

elaborada pela parte autora, cabia a ela demonstrá-

los de forma efetiva e não se limitar à cômoda 

posição de apenas alegar. Qual é a prova que há 

provando o mau funcionamento? Nenhuma. A parte 

ré sequer especificou os pontos nos quais há vícios 

de qualidade.

Sendo assim, em relação ao débito apontado na 

inicial, tenho por demonstrado o direito invocado 

pela parte autora, sem que se possa entrever algum 

fator impeditivo, modificativo ou extintivo desse 

mesmo direito.

Assim, a resposta é inócua e não logra êxito em 

descaracterizar o direito da parte autora à 

procedência da ação. Sabe-se que vige no 

ordenamento jurídico o ônus de impugnação 

específica de todos os fatos aduzidos na inicial.

É o que prevê a redação clara do art. 341 do Novo 

Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, constata-se que a parte ré não se 

desincumbiu do ônus de refutar os fatos descritos 

na súplica.

Ora, diante da distribuição dos ônus da prova, cabia 

à parte ré demonstrar, cabalmente, que a parte 

autora não faz jus ao provimento invocado, 

consoante dispõe o art. 373, II, CPC. Contudo, a 

prova sobre tal fato não sobreveio nos autos.

Ou seja, não obstante a contestação apresentada, 

seria necessário, para elidir a mora, a prova do 

pagamento que se faz mediante a apresentação do 

recibo. Como não há recibo acostado aos autos pela 
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parte ré, é patente que o débito não foi quitado.

Aqui vale a lição no que tange ao pagamento de 

dívidas, sendo que aquele que paga uma dívida tem 

o direito à quitação, sendo o recibo o comprovante 

do fato.

(...)

Nesse diapasão, nem mesmo através de um esforço 

hercúleo poder-se-ia crer que houve qualquer 

modalidade de pagamento à parte autora, em 

relação ao débito apontado, justificando, portanto, o 

acolhimento do pleito desta.

Em suma, alegado pela parte ré não pode ser alçado 

como motivo suficiente para descumprimento do 

seu ônus decorrente do vínculo jurídico em questão.

Desta forma, é perceptível que a mora está 

cabalmente caracterizada, posto que não purgada 

no momento adequado, impondo-se o acolhimento 

do pleito vestibular, porém, apenas em relação ao 

pleito de cobrança.

A demanda, por sua vez, em suas razões de 

apelação, afirma que (fls. 296):

Após a aceitação, a Apelada impôs ao Apelante o 

pagamento de uma diferença, no importe de R$ 

3.992,00 (três mil, novecentos e noventa e dois 

reais) em 3 parcelas iguais e sucessivas, com a 

condição de ser a loja virtual colocada no ar, sem 

qualquer problema técnico. Ocorre, entretanto que 

mesmo sabendo que nada devida a Apelada, o 

Apelante aceitou a imposição, contudo, até o 

momento o projeto não foi concluído, consoante 
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exaustivamente demonstrado nos autos através dos 

documentos juntos pela própria Apelada.

O Apelante concordou com o pagamento da 

diferença desde que o projeto fosse concluído, 

contudo, a Apelada que não cumpriu com o 

pactuado, pois é impossível efetivar qualquer tipo de 

venda de produtos pelo site, sendo certo, que o 

mesmo sempre apresenta erros.

Ora, diante das alegações da requerida, 

incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e o valor da 

dívida cobrada, uma vez que a defesa se limita a arguir o 

descumprimento da autora na avença.

Por outro lado, há comprovação de que o projeto 

“Myride” foi concluído, conforme documento a fls. 148/152, inclusive 

com indicação das formas de pagamento que os clientes da ré poderiam 

utilizar para adquirir os produtos.

Além disso, a ré não especifica quais seriam as 

irregularidades no site, bem como não traz nenhuma prova apta a 

sustentar suas afirmações.

Vale destacar que os e-mails colacionados pela 

requerente a fls. 58/147 apenas demostram as divergências entre as 

partes ao logo da relação contratual, o que não comprova, 

inexoravelmente, a inexecução do serviço por parte da autora ou que o 

site foi concluído com “irregularidades”.

Diante do quadro que se descortina, de rigor o não 

provimento do apelo da requerida.
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O contrário se diz do recurso da autora. Quanto aos 

danos morais o desfecho, data venia, merece ser outro.

Assevera a autora, em suas razões recursais, que 

“se a recorrida tivesse se limitado a registrar reclamações no site 

'reclameaqui', ainda que divorciadas da verdade, concordaríamos com tal 

conclusão. Ocorre que a recorrida difundiu suas inverdades a inúmeras 

pessoas, nas páginas pessoais da requerente e de seus sócios, com o 

nítido propósito de denigrir a imagem e boa reputação da requerente” 

(fls. 283).

Neste diapasão, conforme se observa dos 

documentos fls. 154/187, a requerida publicou queixa no site “Reclame 

Aqui” com os seguintes títulos: “Dotstore pagou perdeu pior plataforma 

que existe péssimo atendimento” e “Dotstore VISÃO (sic) DINHEIRO e 

depois enrolação total”. Ao depois, a demandada começou a divulgar o 

link com as referidas reclamações na rede social “Facebook” dos 

empregados e sócios da autora, inclusive inserindo o link nos 

comentários de terceiros para que estes tivessem acesso às reclamações 

contra a demandante.

Insta salientar, conforme se verifica a fls. 157/158, o 

teor do texto da reclamação de título “Dotstore VISÃO (sic) DINHEIRO e 

depois enrolação total”:

Só é enganado quem quer após ver essa empresa 

aqui no reclameaqui eu infelizmente não vi antes e 

fui um sorteado em por enquanto estar com prejuízo 

de mais de 11 mil por essa tal de Dotstore onde 

Rafaela Martins e Felipe Martins se escondem atrás e 

e-mails e não atende o telefone não dá retorno não 

devolvem o dinheiro até treinaram os funcionários a 
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não dar o suporte necessário aos clientes que já 

pagaram eu tinha é vergonha se fosse eles de agir 

desse jeito é muito chique divertido pegar amigos 

funcionários fazer uma confraternização levar para 

uma bela churrascaria sair com dinheiro de clientes 

que pagaram e não teve se quer retorno de nada são 

pequenos demais avaliem até onde querem chegar 

desse jeito não deixa subir para a cabeça o que 

fazem hoje com tanta arrogância e falta 

comprometimento com os clientes nunca é tarde 

para corrigir os erros e começar de novo.

A requerida, por sua vez, em sua contestação, 

afirma que (fls. 205  sem destaques no original):

A atitude da Requerida em enviar o link da 

reclamação feita junto ao “reclame aqui”, foi uma 

atitude de desespero e necessidade, pois, pagou 

mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para criação 

de uma loja virtual, em um momento precário que o 

país esta vivendo, apenas para tentar aumentar suas 

vendas e manter de pé a sua empresa, tornando se 

impossível em decorrência da irresponsabilidade da 

Requerente.

É de bom grade lembrar que parte mais prejudicada 

nessa relação jurídica foi a Requerida, que por certo 

deixou de fazer muitas vendas, outrossim, de 

divulgar o seu trabalho através da internet. 

Por fim, cumpre ainda salientar que as mensagens 

postadas não vislumbram qualquer excesso por 

parte da Requerida, mas apenas o exercício do seu 

direito de opinião, ou seja, a Requerida se valeu 
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de uma rede social para manifestar o seu 

descontentamento com a relação contratual 

havida com a Requerente, sem, contudo, 

ultrapassar os limites permitidos e do bom senso.

Pois bem.

Não se pode negar que a ré goza de liberdade de 

expressão do pensamento (artigos 5º, inciso IV, e 220, caput, da 

Constituição Federal). Por outro lado, deve-se lembrar que esse direito 

fundamental não é absoluto, de sorte que deve ser exercido sem ofender 

ou agredir direitos básicos alheios.

No caso em tela, verifica-se que houve abuso do 

direito de livre manifestação do pensamento, maculando a honra 

objetiva da demandante. Isto porque a demandada inseriu os links com 

os textos críticos à autora na rede social “Facebook” dos empregados, 

sócios e terceiros, com o único objetivo de ofender e divulgar a 

controvérsia contratual, já que a rede social escolhida em nada serviria 

para solucionar o impasse havido entre as partes.

Deste modo, como se depreende do feito, a conduta 

da requerida não se restringe ao âmbito das normas de educação e de 

etiqueta, mas ingressa na seara jurídica, por utilizar um meio de grande 

penetração (“Facebook”) apenas para atacar a antagonista, sem buscar, 

pelos meios devidos, solucionar a controvérsia. Há meios legais próprios 

para se buscar a adequada solução do conflito, que passam longe das 

ofensas em redes sociais.

Assim, na hipótese vertente, a demandada criou 

verdadeiro meio de constrangimento utilizando mídia social destinada a 

entretenimento e outras finalidades que não a execração de um 
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antagonista. 

Por isso, a autora teve sua imagem afetada perante 

o mercado, uma vez que terceiros receberam links com os textos críticos 

em rede social, gerando lesão, consequentemente, na honra objetiva.

Importante consignar que o dano moral advindo da 

divulgação de críticas por meio de rede social destinada ao 

entretenimento notoriamente afeta a imagem da requerente perante 

seus clientes e dispensa a comprovação nos autos, eis que emerge de 

forma latente dos fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a 

doutrina costuma denominar dano in re ipsa.

Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral 

devem ser levadas em consideração as condições do ofendido, as 

condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos 

efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja 

insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem 

represente enriquecimento indevido da vítima.

No caso em tela, inexistem maiores informações 

sobre a situação econômica da autora, a não ser a sua condição de 

pessoa jurídica que atua no ramo de serviços de informática. Já a ré é 

pessoa jurídica atuante no mercado de peças automotivas, sendo de 

medianas proporções as consequências do ato danoso.

Por estas razões, é caso de condenar a ré ao 

pagamento de uma indenização por danos morais na quantia de R$ 

15.000,00. Sobre tal valor incidirão juros de 1% ao mês desde a citação 

(haja vista que a responsabilidade é contratual). Já a correção monetária 

fluirá desde a data da propositura, uma vez tal valor se mostrou 

adequado para a época e, por isso, constou expressamente da petição 
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inicial, em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consequentemente, a ré deve ser condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, com correção monetária 

desde o efetivo desembolso pela parte contrária, em conformidade à 

Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, além de honorários advocatícios fixados em 

20% do valor total da condenação (material e moral), com fulcro no 

artigo 85, §2º, do CPC, tendo em vista a natureza e a importância da 

causa; o que já inclui o trabalho adicional nesta fase via recursal.

Por derradeiro, buscando dar efetividade aos 

princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo, e, na 

tentativa de evitar uma já costumeira oposição indiscriminada de 

embargos declaratórios, têm-se por prequestionados neste grau de 

jurisdição todos os dispositivos constitucionais e legais citados na 

apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los um a 

um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do 

apelo da ré e pelo provimento do recurso da autora.

     ROBERTO MAIA
            Relator
  (assinado eletronicamente)
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