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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1032797-79.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALAN DE 
OLIVEIRA SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MERCADOLIVRE.COM 
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1032797-79.2018.8.26.0002

Apelante (s): Alan de Oliveira Simão (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA.
Comarca: 12ª Vara Cível do Foro Regional II  Santo Amaro
Juiz de 1º Grau: Carolina Pereira de Castro

Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO Nº 10651

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Ação de indenização por danos 
morais e materiais  Sentença de improcedência  Anúncio de 
computador encontrado no site da ré  Comunicação com o 
fornecedor feita fora da plataforma oferecida pelo Mercado Livre, 
mediante uso de whatsapp  Pagamento mediante boleto recebido 
por e-mail e não pelo sistema existente no site da ré  Culpa 
exclusiva da vítima  CDC, art. 14, §3º, II  Sentença mantida  
Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios 
(CPC/2015, art. 85, § 11).

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de 

fls. 234/238, proferida em 27/098/2018, de relatório adotado, que julgou improcedente a 

ação de indenização por danos morais e materiais, e condenou o autor a arcar com custas, 

despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 

observada gratuidade.

Apela o autor (fls. 240/253) afirmando, em síntese, que a ré é 

responsável pelos prejuízos material e moral suportados em razão de fraude perpetrada por 

terceiro, tendo em vista que concorreu para o evento danoso, uma vez que permitiu o 

cadastro do fornecedor em sua plataforma, não garantindo a segurança esperada. Pede 

provimento para modificação da sentença.

Contrarrazões às fls. 291/311.

É o relatório.

Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade 

recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do autor, interposta em 

24/10/2018, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça (fls. 34). 
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Alega o autor, ora apelante, que, ao encontrar no site da ré anúncio 

de computador que lhe interessou, entrou em contato por whatsapp com o fornecedor, com 

ele negociando o pagamento, cujo boleto foi enviado por e-mail, e, após pagamento, não 

recebeu o bem e não conseguiu mais contato com o fornecedor.

Destaca-se que já na inicial o autor deixa claro ter ele optado por 

negociar o valor fora da plataforma oferecida pela ré, bem como que o pagamento foi feito 

por boleto recebido por e-mail e não por meio do site Mercado Livre.

Afirma a ré, ora apelada, que o autor desrespeitou as orientações de 

uso disponibilizadas no site, realizando contato e pagamento do produto fora da plataforma 

virtual. Destaca que os pagamentos devem ser feitos dentro do site “Mercadopago” para 

que possa ser garantida a segurança esperada pelos consumidores.

A tela às fls.120 demonstra as informações oferecidas pela ré sobre 

os meios de pagamento à disposição do consumidor, quais sejam: cartão de crédito em até 

24 vezes, e à vista com boleto bancário.

Destaca-se que junto à opção à vista com boleto bancário consta 

um aviso com o seguinte teor: “Lembre-se, nunca pague um boleto enviado pelo vendedor. 

Ao finalizar a compra imprima o seu próprio boleto” (fls. 120).

E a tela de fls. 122 informa quais as práticas vedadas aos usuários 

do site Mercado Livre:

“Os usuários não poderão, entre outras atitudes previstas nestes 

Termos e condições gerais e seus anexos: a) manipular os preços dos produtos 

anunciados; b) interferir nas negociações entre outros Usuários; c) manter algum tipo de 

comunicação direta, por e-mail ou por qualquer outra forma, salvo através da sessão de 

perguntas e respostas dos Sites, com Usuário que potencialmente seja a sua contraparte 

em uma negociação, antes de manifestada a intenção na compra do respectivo item; d) 

divulgar dados pessoais de contato por qualquer meio, em qualquer espaço dos Sites, 

antes de manifestada a intenção de compra do item anunciado, salvo estipulado 

especificamente para a categoria Carros, Motos e Outros Veículos, Serviços e Imóveis; e) 

anunciar produtos proibidos pelas políticas do MercadoLivre e pela legislação; f) agredir, 

caluniar, injuriar ou difamar outros Usuários; g) adicionar em seus anúncios acréscimos 

de preço caso o comprador opte por realizar o pagamento pelo MercadoPago”.
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Tem-se que o autor, ora apelante, optou voluntariamente por não 

fazer uso da intermediação proporcionada pela empresa ré, negociando valor e forma de 

pagamento diretamente com o suposto fornecedor, do que resulta afastada a 

responsabilidade da plataforma ré pelos prejuízos suportados, pois caracterizada a culpa 

exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II do CDC.

Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo: “O autor efetuou 

o pagamento de um boleto que foi remetido pelo vendedor do objeto comprado, ao invés 

de gerar o boleto por meio do site Mercado Livre. [...] Dessa forma, o pagamento a 

terceiro estranho ao processo foi realizado pelo autor em virtude de sua própria incúria, 

incidindo à hipótese dos autos o quanto disposto no art. 14, §3º do CDC”.

A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

Nos termos do NCPC, art. 85, §11º, e ofertadas contrarrazões, 

majoro os honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade e a condição suspensiva 

do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não 

está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da 

Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram 

automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos. 

Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 

“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento 

mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra 

da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 

94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e 

majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura eletrônica)
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