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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1009847-44.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

ATENAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

EPP, é apelado WIDEA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara 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 

A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 17 de abril de 2017.

Fábio Podestá

Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1009847-44.2016.8.26.0100

APELANTE: ATENAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA EPP 

APELADO: WIDEA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 15017

RESPONSABILIDADE CIVIL - DIREITO DE 
IMAGEM – Pretensões cominatória e indenizatória – 
Sentença de improcedência - APELO DA AUTORA - 
Pretensão à inversão do julgado – Requisitos da 
responsabilidade civil subjetiva não demonstrados – Ré 
que apenas disponibiliza site para troca de informações e 
experiências entre consumidores, possibilitando às 
empresas alvo de reclamação o direito de resposta – 
Comentários lançados por consumidores que não 
extrapolaram, ademais, do direito de crítica - Ausência 
de ato ilícito - Requisitos do art. 186, do CC, não 
preenchidos – Inaplicabilidade, ao caso, do preceito 
insculpido no art. 19, do Marco Civil da Internet, pois o 
provimento antecipatório foi cassado. Sentença mantida 
– RECURSO DESPROVIDO.

ATENAS DO BRASIL COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP ajuizou “ação de 

obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais” em face de WIDEA 

SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, a afirmar que foi alvo de 

acusações infundadas e/ou solucionadas no site Reclame Aqui, de 

propriedade da ré (fls. 02). 

A r. sentença a fls. 368/371, cujo relatório é adotado, 

julgou improcedente o pedido, condenando a autora nos ônus 
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sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. 

Irresignada, apela a autora, a sustentar: a) a 

existência de declarações ofensivas, mentirosas e prejudiciais à sua 

imagem é clara nos autos e gera o dever de indenizar (fls. 379); b) o site 

não utiliza critérios lógicos para avaliar empresa, pois a avalia como 

“ruim” ou “regular”, a despeito de ter atendido 100% das reclamações 

(fls. 379); c) invoca o art. 19, do Marco Civil da Internet (fls. 380); d) 

cabimento da pena de revelia (fls. 381); f) deve ser determinada a 

exclusão das reclamações que foram respondidas, sob pena de multa 

(fls. 385); g) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais 

(fls. 387).

O recurso é tempestivo, preparado (fls. 388) e foi 

contra-arrazoado (fls. 391/402).

É o relatório.

O recurso não comporta acolhimento.

Não há falar-se em revelia, pois citação formal não 

houve. No caso, o mero protocolo de ofício junto à ré (fls. 269), por 

parte da autora-apelante, ensejou seu comparecimento espontâneo nos 

autos, porquanto não houve, como apontou o magistrado a fls. 370, 

prática de ato processual de citação.

Nada obstante, ainda que se considerasse revel a 
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requerida, tal não teria o condão de alterar o desfecho da demanda, por 

não ensejar o acolhimento automático da pretensão, e a prova dos 

autos militar em sentido desfavorável ao pedido da autora.

Pretendeu a autora, ora apelante, pessoa jurídica de 

direito privado exploradora de atividade econômica do ramo de varejo 

de calçados, a condenação da ré, detentora do site “Reclame Aqui”, a se 

abster de mencionar seu nome ou excluir todas as reclamações por ela 

contraditadas (fls. 17), em função da divulgação de conteúdo 

supostamente ofensivo à sua imagem.

Pois bem.

É caso, portanto, de pretendia responsabilização 

civil subjetiva, de modo que, para que a autora obtivesse provimento 

jurisdicional favorável, teria de demonstrar a existência dos seguintes 

elementos, segundo esclarece Sergio Cavalieri Filho:

“Há primeiramente um elemento formal, que é a violação 

de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo que 

pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano 

e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela 

doutrina francesa como pressupostos da reponsabilidade civil subjetiva, 

podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante 

simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que significa patente 
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pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, 

revelado nas expressões 'violar direito ou causar dano a outrem'.”1

Logo, para a procedência do pedido inicial, a 

autora deveria demonstrar a existência concomitante dos três 

elementos: ato ilícito (conduta culposa ou dolosa) por parte da ré, o 

dano e o nexo de causalidade.

Todavia, não logrou demonstrá-los.

Isso porque, o cotejo probatório dos autos não 

revela o cometimento de ato ilícito por parte da ré.

As provas produzidas pela própria autora revelam 

a disponibilização, no site da requerida, de reclamações formuladas por 

consumidores (fls. 23/266), identificadas, com dados sobre os contratos, 

e sem qualquer extrapolação do direito de crítica à empresa.

E, inobstante a isso, infere-se das reclamações, que 

no site da ré é facultado à empresa objeto de reclamação que esclareça o 

ocorrido, acrescentando a sua versão dos fatos que originaram a 

reclamação.

Tudo a indicar que a ré oferece uma ferramenta de 

diálogo entre consumidores e fornecedores, e, mais, dados para auxiliar 

consumidores a eleger a melhor empresa para realização de futuros 

1 In: Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, p. 33.
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negócios.

Com efeito, muito embora a ré não se trate de órgão 

público, os princípios insculpidos no art. 44, do Código de Defesa do 

Consumidor revelam a licitude do serviço por ela prestado, pois a lei 

jamais permitiria que um órgão público realizasse uma atividade ilícita.

Assim, esse tipo de divulgação que, na hipótese, 

não extrapola o direito de crítica e não possui, evidentemente, o escopo 

de denegrir a imagem de qualquer empresa, não há de ser reprimida.

Nesse sentido é a orientação deste E. Tribunal de 

Justiça:

“Responsabilidade civil  Ação de obrigação de fazer de 

remoção de reclamação em "site" de consumidores, c.c. indenização por dano 

moral  Críticas e opiniões do réu a respeito dos serviços executados pela 

autora  "Site" que oferece direito de resposta aos fornecedores, veiculado em 

espaço equivalente  Falta de provas a respeito da qualidade dos serviços  

Cerceamento de defesa afastado - Prova exclusivamente testemunhal 

imprestável  Exegese do art. 402, inciso I, do CPC de 1973, vigente à época  

Ônus da prova a cargo da autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito 

(art. 333, inciso I, do CPC de 1973)  Descontentamento do réu dotado de 

embasamento fático  Liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV, da 

Constituição Federal)  Limites não extrapolados  Ânimo de tentar solucionar 

os impasses e advertir os demais consumidores  Ato ilícito não configurado  

Dano moral afastado - Veiculação da reclamação na "internet", por si só, que 
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não gera dano  Resposta da fornecedora  Direito de escolha dos demais 

consumidores, sopesadas as manifestações  Improcedência da pretensão  

Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 

20, § 4º, do CPC, em cifra aquém do mínimo de 10% - Razoabilidade e 

proporcionalidade  Recurso desprovido.” (Apel 0010877-10.2011.8.26.0003, 

12ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Cerqueira Leite, j. 13.06.2016).

“Responsabilidade civil. Pedidos cominatório e 

indenizatório. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Reclamações 

publicadas em plataforma com finalidade específica de informar consumidores 

a respeito da qualidade dos serviços de empresa (ReclameAqui). Ausência de 

provas de que as reclamações sejam inverídicas. De qualquer modo, o art. 19 do 

MCI retira da ré qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Recurso 

desprovido.” (Apel 1024067-18.2014.8.26.0100, 9ª Câm. Direito Privado, 

rel. Des. Piva Rodrigues, j. 15.03.2016).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Comentários depreciativos de aluno contra 

estabelecimento de ensino em site da internet. Insurgência contra sentença de 

procedência que determinou que o réu se abstivesse das reclamações e o 

condenou ao pagamento de indenização. Reforma parcial. PEDIDO 

PRINCIPAL. Ausência de abuso no exercício regular do direito do consumidor 

de expressar seu descontentamento com o serviço prestado. Direito de 

reclamação que está abrigado no princípio de defesa do consumidor, consagrado 
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na ordem econômica nacional (art. 170, V, CF). Empresa que deve estar 

aparelhada para atender ao consumidor, sem revidar em juízo seu ataque. 

Condenação afastada. Pedido acolhido. RECONVENÇÃO. Pedido do réu 

reconvinte à condenação da autora ao pagamento de indenização por danos 

morais. Sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de danos. Recurso 

parcialmente provido.” (Apel 0012549-10.2012.8.26.0006, 3ª Câm. Direito 

Privado, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 24.09.2015).

Quanto à pretendida aplicação do art. 19, caput, do 

Marco Civil da Internet, assinala-se que o provimento antecipatório foi 

cassado na sentença, oportunidade em que examinados embargos 

declaratórios interpostos pela ré (fls. 369).

Não há falar-se, pois, em desatendimento a ordem 

exclusão de conteúdo não atendida, pois a decisão foi revogada em 

exame de embargos declaratórios (coincidentemente apreciados na 

sentença, oportunidade em que, ademais, em cognição exauriente, o 

magistrado entendeu pela legalidade das publicações).

Assim, não preenchidos os requisitos legais, 

notadamente a ocorrência de ato ilícito, não há falar-se em reparação 

civil ou mesmo em determinação de exclusão de conteúdo reputado 

ofensivo ou censura prévia a eventuais futuras postagens.

Não comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença.

Impende, ainda, serem fixados honorários 
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advocatícios sucumbenciais recursais, cuidando-se de sentença 

publicada sob a égide do CPC/2015, razão pela qual se majora a verba 

honorária fixada em primeiro grau para o importe de 20% sobre o valor 

atualizado da causa.

Anota-se, a propósito, que não é necessário que o 

julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais 

invocados pelos apelantes para que tenham acesso aos Tribunais 

Superiores, pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, 

pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva 

tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão 

impugnado”2.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator

2 EDCL nº 0001698-06.2006.8.26.0075, 7ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j. 31.05.2010


