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Vistos para sentença. 
 
 
 
BERNARDO BRAGA SIMÕES, qualificado, aforou, por intermédio de 

advogado legalmente habilitado pelo instrumento procuratório (fl. 14), Ação de 

Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais em face de VALÔNIA 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, igualmente qualificada 

(fl. 02), requerendo a restituição da quantia de R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove 

reais), além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais a ser 

fixada pelo juiz. Em sede de antecipação da tutela, requereu a restituição do valor 

pago, corrigido monetariamente. 

Para tanto, informou que adquiriu em 14 de fevereiro de 2012, pelo website 

http://clickon.com.br, uma televisão de 32' (trinta e duas) polegadas, H-Buster, com 

conversor digital e 3 (três) entradas HDMI e USB, Full HD, por R$ 889,00 (oitocentos 

e oitenta e nove reais). Entretanto, segundo ainda informou, até o momento a televisão 

não lhe foi entregue conforme o acordado.  

Aduziu o oferecimento, pela ré, de uma televisão diversa da adquirida, eis 

que esta última não estava mais disponível para venda.  

Invocou a ocorrência de gravame moral a ser compensado 

pecuniariamente segundo a discricionariedade do julgador, à vista dos artigos 5º, X 

da CF; 6º, VI e 18, § 1º, II, ambos do CDC; e, por fim, 186 e 927, caput do Código 

Civil.  

Requereu a procedência do pedido com seus consectários legais, a citação 

da parte adversa para oferecer resposta, a inversão do ônus da prova, a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça e a produção de provas. Valorou a causa em 

R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais) e juntou os documentos de fls. 14 a 37. 

Foi deferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo sido 

indeferida a antecipação da tutela, segundo a decisão interlocutória de fls. 39 a 41. 



Regularmente citada (fl. 42-v), a requerida apresentou contestação (fls. 45 

a 70), oportunidade em que arguiu sua ilegitimidade passiva para compor a relação 

jurídico-processual, porquanto o negócio jurídico entabulado com o requerendo foi 

acordado com a empresa denominada Apetrexo, cabendo-lhe tão somente a 

intermediação do negócio, na qualidade de corretora prevista no artigo 722 e 

seguintes do Código Civil. Assim, segundo ainda arguiu, o processo deve ser extinto 

sem a apreciação do mérito, consoante o artigo 267 (atual 485), VI do Código de 

Processo Civil. Adentrou o mérito alegando a inaplicabilidade da Lei n.º 8.078/1990, 

porque não compõe a cadeia produtiva na qual se alinha o consumidor como 

destinatário final do produto ou serviço. Apontou a ocorrência de culpa exclusiva de 

terceiro a afastar a responsabilidade civil que lhe é atribuída, pois a não entrega do 

produto somente pode ser invocada em face da verdadeira responsável, que é a 

Apetrexo. Além disso, aduziu que a parte requerente não comprovou a configuração 

do dano moral, o qual, se houver, deve ser fixado moderadamente. Requereu a 

improcedência do pedido, a produção dos necessários meios de prova e juntou 

documentos (fls. 71 a 118).  

Intimado (fl. 119), o autor replicou às fls. 121 a 131 e juntou o documento 

de fl. 132. 

Instada a se manifestar sobre o documento retro (fl. 133), a requerida 

deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 136).  

Vieram os autos conclusos para deliberação final.  

Relatado, em síntese. Por considerar caracterizada a hipótese de 

julgamento antecipado do mérito, consoante os termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo a decidir.  

 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 

Cuida-se de demanda indenizatória por meio da qual a parte requerente 

pugna pela restituição de quantia paga e pela condenação da empresa requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão do não recebimento de um 

produto adquirido no seu sítio virtual. 



De plano, convém assinalar que se evidencia desnecessária a realização 

de audiência de instrução e julgamento uma vez dispensável a produção de prova 

oral, quer porque a controvérsia envolve exclusivamente questões de direito, quer 

porque se apresentam suficientes os elementos de convicção colhidos a partir da 

análise da prova documental acostada. Por tal motivo, constatando que o feito está a 

exigir imediata deliberação, passo a julgá-lo antecipadamente, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, passo a enfrentar a questão preliminar processual arguída.  

 

I – A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ E A APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Conforme dito anteriormente, o arrazoado preliminar assenta-se no fato de 

que, durante a relação substantiva havida entre as partes, a requerida atuou  somente 

na qualidade de corretora, intermediando o negócio jurídico de compra e venda 

entabulado entre o requerente e a Apetrexo.  

Em que pese a argumentação despendida pela ré, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, porquanto a intermediação, por si só, é insuficiente para o 

afastamento do dever de indenizar, quando ocasionado um dano ao consumidor.  

Ao contrário do alegado pela requerida (fls. 52 e 53), há relação jurídica de 

consumo entre as partes, estando de um lado a prestadora de um serviço, qual seja, 

a disposição de ofertas de produtos ou serviços aos usuários do seu website, 

compreendidos como consumidores. Dessarte, a requerida atuou além de uma mera 

corretora, porque disponibilizou um produto ao requerente auferindo vantagem 

econômica com o negócio jurídico tido, ao final, como fraudulento (já que o produto 

não foi entregue).  

Para fulminar de vez tal argumento, transcrevo a seguinte ementa oriunda 

da e. Corte Catarinense, porque análoga ao contexto dos autos: "PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.   AGRAVO RETIDO. 

PEDIDO EXPRESSO DE CONHECIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS. 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.   APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. 

EMPRESA MANTENEDORA DE SITE DE INTERMEDIAÇÃO, RESPONSÁVEL PELA 



REPARAÇÃO DE DANOS COMETIDOS ATRAVÉS SEU SISTEMA. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVAS SUFICIENTES NÃO DERRUÍDAS PELA 

APELANTE. CULPA EXCLUSIVA DO APELADO AFASTADA. MINORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a realização de prova pericial se os 

elementos trazidos aos autos são suficientes para o convencimento do magistrado 

relativamente aos fatos e à procedência ou improcedência do pedido do autor.   A 

empresa mantenedora de site de intermediação de compra e venda de produtos, na 

rede mundial de computadores, que aufere benefícios financeiros em razão de 

contratação entre as partes interessadas, é parte legítima para figurar como ré nas 

ações de reparação de danos cometidos através de uso, ainda que fraudulento, de 

seu sistema, pois trata-se de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 

Não merece guarida o pedido de redução da quantia arbitrada à título de honorários 

advocatícios se a aludida verba foi definida com respeito aos parâmetros insertos no 

§ 3º e alíneas do art. 20 do CPC". (TJSC, Apelação Cível n. 2009.041480-4, de 

Joinville, rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. 20-10-2011). 

Ora, eventual acolhimento da irresponsabilidade da ré sob o argumento de 

que é mera corretora dos negócios jurídicos realizados entre os usuários do seu sítio 

virtual e os fornecedores e prestadores que disponibilizam os respectivos produtos e 

serviços, notadamente se fraudulentos (há varias reclamações às fls. 32 a 34), 

motivaria a prática de atos ilícitos, inclusive na esfera criminal (crime de estelionato, 

por exemplo). Nesse sentido, "A empresa, que mantém sítio eletrônico para 

intermediar venda pela internet e fornece informações no sentido de que os 

vendedores ali certificados são confiáveis, responde pelos danos materiais 

suportados pelos usuários que confiaram nas informações prestadas e foram vítimas 

de ações de falsários" (TJSC, Apelação Cível n. 10071080385462001. Rel: Des. 

Marcelo Rodrigues, j. 22-9-2010). 

A ré, como intermediadora do negócio, deveria acautelar-se perscrutando 

acerca da procedência dos serviços e produtos disponibilizados a fim de zelar pela 

concretização dos princípios da probidade e boa-fé contratuais (artigos 422 do Código 

Civil e 4º, III do Código de Defesa do Consumidor). Do contrário, favorece a prática 

de condutas ilícitas participando da disponibilização de produtos ou serviços 

inexistentes, sendo, inclusive, remunerada por isso.  



Portanto, concluo pela legitimidade passiva da ré, devendo permanecer no 

polo passivo da relação de direito processual.  

Secundariamente, direcionando a análise ao mérito, após proceder ampla 

análise dos fatos alegados pelas partes e do respectivo contexto probatório, concluo 

que o pleito deve ser acolhido. Vejamos. 

 

II – A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA  

 

Razão assiste à parte requerente quando pleiteia a restituição da quantia 

paga, porquanto a disponibilização de produto inexiste pela ré caracteriza ato 

fraudulento passível de censura pelo Poder Judiciário. Dessarte, tal qual despendido 

no tópico anterior, a requerida deveria acautelar-se ao dispor produtos e serviços no 

seu website. A internet é um universo livre no qual o imediatismo é o percursor do seu 

movimento, porém, não está isenta da incidência de normas acerca da 

responsabilidade civil para quem pratica atos ilícitos, favorecido, na maioria dos casos, 

por estar atrás de uma simples identidade virtual. Nessa senda, "No mundo real, como 

no virtual, o valor da dignidade da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que 

os agressores transitam nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem 

transmudar ou enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível 

e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro" (Superior Tribunal de Justiça, 

REsp 1117633 / RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 9-3-2010).  

Na espécie, através do oferecimento dos serviços de venda de produtos e 

cadastro prévio de usuários, a requerida aufere vantagem econômica das 

intermediações efetivadas, o que não poderia ser diferente, eis que assim regra o 

artigo 724 do Código Civil: "A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, 

nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos 

locais". Também assim, extraio o seguinte trecho da página "Termos e condições de 

uso" disposta no sítio virtual da requerida: "O CLICKON reserva-se o direito de 

descontinuar a disseminação de qualquer informação, alterar ou eliminar métodos de 

transmissão, alterar velocidade de transmissão de dados ou quaisquer outras 

características de sinal. O CLICKON reserva-se o direito de, a qualquer tempo, 

descontinuar ou alterar o Contrato, sem necessidade de prévia notificação ao Usuário, 

podendo, inclusive, optar por cobrar eventuais taxas de inscrição e/ou eventuais 



remunerações, sendo que neste caso, a mudança só terá efeito e será aplicável às 

aquisições futuras dos Usuários" (grifei). 

Portanto, com fundamento no artigo 884 do Código Civil – "Aquele que, 

sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários –, a requerida deve 

ser condenada a restituir, em favor do requerente, a quantia de R$ 889,00 (oitocentos 

e oitenta e nove reais), paga em razão de produto adquirido sem, contudo, haver a 

entrega. 

 

III - A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL 

 

Para a caracterização do dano de ordem moral é imprescindível a vivência, 

pelo ofendido, de desgoto, tristeza e mágoa incomuns quando cotejadas com as 

situações rotineiras da sociedade contemporânea e a psique do homem médio. Ao 

contrário, meros dissabores normais, por exemplo, inadimplência, são insuscetíveis 

de compensação pecuniária. Sobre a matéria, transcrevo o entendimento pacífico do 

Superior Tribunal de Justiça: "Não há dano moral quando os fatos narrados estão no 

contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Ainda mais, os 

aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão 

no mundo exterior" (STJ - AGRG no AGRG no AG 775.948/RJ, rel. Ministro Humberto 

Gomes de Barros, j. em 12/02/2008).  

Na espécie, o requerente suportou incômodo decorrente da não entrega de 

produto, não obstante o pagamento efetivado conforme o acordo. Entretanto, a 

inadimplência, por si só, não deve servir como base para a configuração de um dano 

moral, sendo, a bem da verdade, mero dissabor inerentes às relações comerciais. 

Novamente, compõe o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, órgão 

encarregado de uniformizar a interpretação e aplicação das normas 

infraconstitucionais: "O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, 

indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que coloque o 

contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. 

Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de 

inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não 

implica lesão à honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ, 

relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, unânime, DJe 19.12.2011)" (STJ, AgRg 



no AgRg no Ag n. 546608/RJ, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 3-

5-2012).  

Logo, descaracterizada a ocorrência do dano moral, inexiste o dever de 

indenizar insculpido nos artigos 186 e 927, caput do Código Civil, sendo a 

improcedência do pedido, nesse aspecto, medida inarredável. 

  

    DECISÃO 

 

DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para o 

fim de condenar a ré VALÔNIA SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA a restituir, em favor do requerente, BERNARDO BRAGA 

SIMÕES, a quantia de R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais), corrigida 

monetariamente (INPC/IBGE) a partir da data do desembolso (15.02.2012 - fl. 22) 

e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da data d a citação (21.05.2012 

– fl. 42v). 

Julgo improcedente, portanto, o pedido de compensação pecuniária 

por danos morais.   

Por força da sucumbência recíproca, vez que as partes restaram vencidas 

numa parte e noutra vencedoras, condeno-as ao pagamento igualitário das custas 

processuais (50% cada) e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil 

reais) em favor de cada profissional causídico. Todavia, simultaneamente suspendo 

o pagamento pelo requerente enquanto perdurar a hipossuficiência financeira 

declarada à fl. 15, observado o prazo prescricional quinquenal para a propositura da 

competente ação (artigo 12 da Lei n.º 1.060/1950).  

Derradeiramente, determino o traslado de cópia integral dos autos ao 

Ministério Público, conforme o artigo 40 do Código de Processo Penal, porque 

presentes indícios da prática de infração penal fraudulenta.  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Blumenau (SC), 21 de fevereiro de 2017_ 

 
 
 

Quitéria Tamanini Vieira Peres  
Juíza de Direito 

 



 


