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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0044423-25.2012.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado 
FERNANDO LUIS MELLO, é apelado/apelante GRENDENE S A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao agravo retido; conheceram em parte a apelação principal e deram 
provimento à parte conhecida; deram parcial provimento ao recurso adesivo. V.U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES 
(Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO GARBI E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 18 de setembro de 2017.

Ricardo Negrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 33.654 (EMP – FIS – V)
APEL. Nº : 0044423-25.2012.8.26.0196
COMARCA   : FRANCA
APTE./APDO. : FERNANDO LUÍS MELLO
APDO./APTE. : GRENDENE S/A

RECURSO  Apelação  Protocolo de duas peças recursais - 
Conhecimento apenas da primeira  Princípio da 
unirrecorribilidade  Preclusão consumativa  Indeferimento do 
pedido de conhecimento da segunda peça recursal protocolada
PROVA DOCUMENTAL  Documentos redigidos em língua 
estrangeira acompanhado de tradução não juramentada  
Irrelevância  Possibilidade de aferir informações essenciais  
Prejuízo concreto não indicado pelo autor, que sequer questionou a 
veracidade das traduções  Indeferimento do pedido de 
desentranhamento das traduções juramentadas  Agravo retido 
improvido
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA  Encerramento  Pretensão do 
autor à oitiva de testemunhas e ao depoimento pessoal do 
representante da ora agravada  Inutilidade  Matéria fática 
(contrafação) dirimida exclusivamente com prova pericial, 
realizada nos autos  Agravo retido improvido
RECURSO  Apelação  Contrafação de modelo de utilidade  
Ausência de similaridade reconhecida na sentença com lastro em 
prova pericial  Razões recursais afirmando tão somente que 
houve violação à boa-fé na fase de negociações  Matéria não 
deduzida na exordial  Inovação recursal  Ausência de 
impugnação do ponto fulcral da sentença  Inobservância ao art. 
514, II, do CPC73 (correspondente ao art. 1.010, II, do CPC15)   
Apelação principal não conhecida em parte
SENTENÇA  Julgamento extra petita  Procedência parcial dos 
pedidos reconvencionais  Condenação do réu à publicação da 
sentença na sua página de relacionamentos do Facebook  Tutela 
não pleiteada na exordial  Comando judicial, ademais, que 
corresponde ao art. 75 da Lei n. 5.250/67, não recepcionada pela 
Constituição Federal  Capítulo decisório extirpado da r. sentença 
 Apelação principal parcialmente provida para este fim

SENTENÇA  Obrigação de não fazer  Reconhecimento da 
inocorrência de plágio  Pedido inibitório deduzido em 
reconvenção  Tutela antecipada confirmada  Recurso adesivo 
parcialmente provido para este fim
RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  Difamação da 
reconvinte  Acusação de plágio de modelo industrial que se 
mostrou improcedente  Menção expressa ao nome da reconvinte 
em comentário feito à matéria divulgada em site e, também, em 
entrevista concedida a jornal eletrônico, bem como na rede social 
Facebook e no canal Youtube  Dano à honra e à imagem da 
reconvinte  Direito à manifestação do pensamento extrapolada  
Direito de resposta parcialmente concedido e direito de retratação 
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deferido  Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00  Recurso 
adesivo parcialmente provido para este fim
RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano material  Difamação da 
reconvinte  Acusação de plágio de modelo industrial que se 
mostrou improcedente  Pretensão à indenização por dano material 
no valor de R$ 100.000,00 pelos lucros cessantes decorrentes da 
devolução de calçados por clientes e de interrupção de compra por 
lojistas  Improcedência  Falta de prova do prejuízo material  
Indenizatória improcedente neste tocante  Recurso adesivo 
improvido neste tocante.

Dispositivo: negam provimento ao agravo retido; conhecem em 
parte a apelação principal e dão provimento à parte conhecida; dão 
parcial provimento ao recurso adesivo.

Recursos de apelação e adesivo interpostos, 
respectivamente, por Fernando Luís de Mello e Grendene S/A dirigidos à r. 
sentença proferida pelo Dr. Alexandre Semedo de Oliveira, MM. Juiz de 
Direito da E. 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Franca, que julgou 
improcedente a denominada “ação de obrigação de não fazer cumulada com 
pedido de indenização decorrente de ato ilícito”, bem como julgou parcialmente 
procedente a reconvenção.

Entendeu o i. Magistrado singular que a prova pericial 
corroborou que inexiste por parte da ré contrafação do mecanismo de troca de 
tiras criado pelo autor. Consignou que ideias, enquanto tais, não são tuteladas 
como propriedade industrial e que seria impossível atestar sua apropriação 
pela requerida, visto que se trata de ideia antiga e amplamente utilizada no 
mercado.

Quanto à reconvenção, o nobre julgador asseverou que a 
divulgação por parte do autor-reconvindo de suas alegações por meio da 
imprensa não constitui ato ilícito, tendo em vista a publicidade do processo, 
bem como não houve violação da imagem ou honra da ré-reconvinte no vídeo 
divulgado por meio do site www.youtube.com. No entanto, considerou que o 
reconvindo, em manifestações por meio de redes sociais, ampliou fatos que se 
comprovaram infundados, razão pela qual tem a reconvinte o direito à 
reparação ao menos da má impressão causada à sua imagem. Destarte, 
condenou o reconvinte a publicar o teor da r. sentença em sua página do 
Facebook (fl. 853-857).

Fernando Luís Mello interpôs recurso de apelação em 15 de 
junho de 2015 (fl. 894). Pleiteia, preliminarmente, a apreciação e provimento 
do agravo retido de fl. 750-759, no qual se insurge contra decisão que manteve 
as traduções não juramentadas juntadas pela apelada e encerrou a fase 
instrutória.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0044423-25.2012.8.26.0196 -Voto nº 33.654 4

O recorrente argui, no mérito, que a recorrida deixou de 
observar o princípio da boa-fé durante fase pré-contratual ao não informar 
sobre a elaboração de modelo similar próprio e violar o dever de sigilo sobre as 
características do protótipo recebido. Destarte, conclui que a quebra da 
confiança na conclusão do contrato motivada pela conduta da suplicada 
fundamenta a obrigação de reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais 
causados ao suplicante.

No que concerne à reconvenção, alega que há julgamento 
extra petita, uma vez que, embora a r. sentença condene o recorrente à 
retratação, o pedido formulado pela Grendene foi de direito de resposta.

Com esses fundamentos, requer a anulação ou reforma da 
r. sentença (fl. 895-908).

Preparo e porte de remessa e retorno dos autos em fl. 909-
912.

Em 22 de junho de 2015, o patrono do apelante renunciou 
aos poderes conferidos por este (fl. 920).

Em 23 de junho de 2015, Fernando Luís Mello protocolizou 
novo recurso de apelação (fl. 868), interposto por patronos constituídos por 
procuração protocolizada em 19 de junho de 2015 (fl. 913). Preliminarmente, 
pleiteia a apreciação e provimento do agravo retido de fl. 750-759.

Argumenta o recorrente que, contrariamente ao exposto na 
r. sentença, o expert judicial concluiu pela existência de contrafação devido à 
identidade de formas entre o modelo de utilidade criado por aquele e o produto 
comercializado pela recorrida, havendo diferença apenas em relação ao 
mecanismo de encaixe das tiras no solado. Acrescenta que não procede a 
alegação da suplicada sobre a falta de novidade no modelo do suplicante, pois a 
própria Grendene admite que realizou pesquisas e registrou mecanismo com a 
mesma funcionalidade.

O apelante aduz que a apelada não agiu com a 
indispensável boa-fé ao receber o modelo de utilidade discutido para análise 
quando já tinha conhecimento de sua existência e desenvolvia projeto próprio, 
bem como ao promover o depósito de pedido de patente enquanto ainda tinha 
posse do protótipo do recorrente. Ademais, pouco tempo depois, a Grendene 
lançou produto no mercado com alterações mínimas em relação ao modelo 
previamente recebido. Destarte, sustenta ter direito à reparação dos danos 
materiais e morais suportados em razão do ato ilícito da apelada.

Por fim, pleiteia o apelante a reforma da decisão quanto à 
reconvenção, uma vez que suas declarações em redes sociais tiveram como 
objetivo apenas defender seu direito violado.
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Com esses fundamentos, requer a reforma da r. sentença 
(fl. 868-878).

Preparo e porte de remessa e retorno dos autos em fl. 
879-882 e complemento em fl. 938-939.

Em 21 de julho de 2015, o recorrente Fernando Luís Mello 
requereu a desconsideração e desentranhamento do recurso de apelação 
interposto em fl. 894-912.

Contrarrazões em fl. 944-962, pelo não provimento do 
recurso. A princípio, a suplicada requer que o agravo retido não seja conhecido 
ou que lhe seja negado provimento. Pleiteia que o segundo recurso de apelação 
interposto pelo suplicante não seja conhecido, tendo em vista a ocorrência de 
preclusão consumativa após a interposição do primeiro recurso, realizada antes 
mesmo da renúncia do antigo procurador e a constituição dos novos. Aponta, 
ainda, que o valor recolhido a título de preparo e de porte e remessa dos autos 
está incompleto, bem como assevera que a alegação de que não agiu de boa-fé 
durante as negociações trata-se de inovação processual não abrangida pelo 
efeito devolutivo.

No mérito, defende a Grendene que não houve violação da 
boa-fé objetiva, pois apenas tinha interesse em conhecer o modelo de utilidade 
criado pelo apelante sem não estabelecer qualquer pré-contrato com este. 
Sustenta que determinou a devolução do protótipo logo que teve ciência da 
ausência de registro, que não tinha dever de informar o recorrente sobre seus 
projetos por se tratar de segredo de negócio e que não se aproveitou de 
qualquer característica do modelo recebido para análise.

Ademais, a apelada alega que as conclusões da prova 
pericial são favoráveis às suas pretensões, visto que confirmam a presença do 
conceito de troca de tiras há muito tempo no mercado e reconhecem as 
diferenças existentes nos sistemas desenvolvidos pelas partes.

Pretende, por fim, a manutenção da r. sentença em relação 
à reconvenção. Aduz que não há julgamento extra petita, tendo em vista que 
seu pedido consistia justamente na reparação do dano causado pela conduta do 
recorrente.

Recurso adesivo de Grendene S/A requerendo a 
confirmação do pedido liminar e a procedência dos pedidos de abstenção de ato, 
direito de resposta e pagamento de indenização. 

A recorrente pondera que foi comprovada a ausência de 
fundamento das ofensas proferidas pelo requerente, que ultrapassaram o 
limite do razoável e atingiram direitos da personalidade daquela. Da prática 
de atos ilícitos decorre o dever do suplicado de indenizar por danos materiais e 
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morais causados à suplicante, bem como gera o direito de resposta desta como 
forma de reparação às manifestações infundadas proferidas na rede mundial 
de computadores.

Ao final, a apelante pleiteia, ainda, a majoração de multa 
fixada em decisão liminar ao apelado, pois este mantém publicadas matérias e 
comentários de terceiros que prejudicaram a imagem da Grendene.

Com esses fundamentos, requer a reforma da r. sentença 
(fl. 965-979).

Preparo e porte de remessa e retorno em fl. 980-983.

Contrarrazões em fl. 986-990, pelo não provimento do 
recurso. O apelado insiste em suas alegações sobre a má-fé na conduta do 
apelante e a conclusão favorável da prova pericial acerca da existência de 
contrafação por parte da Grendene, concluindo que não há dever de reparar 
qualquer dano.

É o relatório.

I  PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inicialmente, cumpre indeferir o pedido de 
desentranhamento das razões recursais de fl. 894-908 (fl. 940).

A peça recursal de fl. 894-908 foi protocolada pelos antigos 
causídicos do autor no dia 15 de junho de 2015, na vigência do mandato (fl. 915-
917).

Os atuais advogados do demandante foram constituídos aos 
18 de junho de 2015 e interpuseram novo recurso de apelação em 23 de junho 
(fl. 914 e 868).

Porém, por força do princípio da unirrecorribilidade, 
somente o primeiro apelo deve ser conhecido.

O recurso interposto no dia 23 de junho, foi alcançado, pois, 
pela preclusão consumativa.

Será julgado, pois, apenas o recurso de fl. 894-908.

II  TEMPESTIVIDADE

Tempestividade das apelações anotadas. 

A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça 
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Eletrônico em 15 de abril de 2015 (fl. 858), sobrevindo embargos de declaração 
no dia 17 do mesmo mês (fl. 859), com decisão disponibilizada no DJE em 3 de 
junho de 2015, quarta-feira (fl. 867). 

O recurso de apelação foi interposto no dia 15 de junho de 
2015 (fl. 894), dentro do quindênio legal iniciado no dia 9 (terça-feira), dia 
seguinte à publicação da sentença (8 de junho, que recaiu na segunda-feira 
subsequente ao feriado de Corpus Christi). 

A intimação para apresentação de contrarrazões foi 
disponibilizada no DJE em 9 de setembro de 2015 (fl. 943) e o recurso adesivo 
foi interposto no dia 25 do mesmo mês (fl. 963), dentro do quindênio legal.

O agravo retido também é tempestivo: a decisão atacada foi 
publicada em 29 de agosto de 2013 e o protocolo se deu aos 6 de setembro (fl. 
749-750), dentro do decêndio legal.

III  DESERÇÃO

No tocante ao preparo e ao porte de remessa e retorno, 
observa-se que embora recolhidos a menor em fl. 909-912, os valores recolhidos 
em fl. 879-881 e 939 complementam o preparo de R$ 723,90 (fl. 936), 
ultrapassando até mesmo o valor devido, pois somam a quantia de R$ 829,45.

Destarte, por força do princípio da instrumentalidade das 
formas, acolhem-se as guias de fl. 879-881 e 939 como complemento do preparo 
do recurso do autor.

Rejeita-se, por estes fundamentos, a preliminar de 
deserção.

IV  AGRAVO RETIDO

O agravo retido foi interposto contra decisão que manteve 
nos autos tradução não juramentada e encerrou a fase instrutória (fl. 748).

Afirma que documentos de procedência estrangeira são 
oponíveis a terceiros apenas se traduzido por tradutor público, com sua firma 
reconhecida e registrada em Cartório de Títulos e Documentos. Somente assim 
é possível verificar sua validade e licitude, ou se foram traduzidos 
corretamente. Descumpridos os requisitos do art. 157 do CPC73, devem os 
documentos de fl. 530-681 serem desentranhados.

Ademais, ao encerrar a fase instrutória, o i. Magistrado 
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singular incorreu em cerceamento de defesa, pois o demandante pretendia a 
oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do representante da ora 
agravada (fl. 750-751).

Não há o propalado cerceamento de defesa.

A matéria ventilada na exordial  contrafação de modelo de 
utilidade em chinelo de tiras  é de fato e de direito.

Mas a matéria fática (a contrafação) somente poderia ser 
dirimida por prova pericial, que foi realizada nestes autos.

Ademais, como se verá adiante, o demandante não reiterou 
a tese de contrafação, inovando no recurso de apelação ao discorrer sobre a 
ausência de boa-fé da demandada na fase de negociações.

A prova oral, portanto, seria inútil.

Os documentos de fl. 530-681 correspondem a traduções 
não juramentadas dos documentos de alguns dos documentos de fl. 167-370.

Tratam-se de registros de patentes que, segundo a autora, 
demonstrariam que o dispositivo de troca de tiras de chinelos não é novidade.

Embora escritos em vernáculo estrangeiro, é possível aferir 
informações essenciais como data do depósito, da publicação e os mecanismos 
empregados para a troca de tiras, especialmente pelas ilustrações acostadas.

Por outro lado, não trouxe à lume o recorrente prejuízo 
concreto da juntada das traduções juramentadas, sequer questionando sua 
veracidade. 

Ora, vigora no ordenamento jurídico que sem a existência 
de prejuízo, não há nulidade a ser declarada. Assim, improspera a pretensão 
de desentranhamento das traduções não juramentadas.

Nesse sentido o entendimento pacificado na Corte Superior:

PROCESSUAL   CIVIL   E   ADMINISTRATIVO.   REVALIDAÇÃO   
DE  DIPLOMA ESTRANGEIRO. DOCUMENTO REDIGIDO EM 
LÍNGUA ESTRANGEIRA DESACOMPANHADO DA  RESPECTIVA  
TRADUÇÃO  JURAMENTADA.  ÓRGÃO  JULGADOR  QUE  NÃO VÊ 
OBSTÁCULO PARA A SUA COMPREENSÃO. VALIDADE NÃO 
CONTESTADA PELA PARTE ADVERSA. DOCUMENTO COM 
EFICÁCIA DE PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE 
NULITTÉ SANS GRIEF.

1.  De  acordo com julgado desta Corte, "Em se tratando de documento 
redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja 
tradução  não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0044423-25.2012.8.26.0196 -Voto nº 33.654 9

negar-lhe  eficácia  de  prova.  O  art. 157 do CPC, como toda regra 
instrumental,  deve  ser  interpretado  sistematicamente, levando em 
consideração,  inclusive,  os  princípios  que  regem  as nulidades, 
nomeadamente o de que nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (pas de 
nulitté sans  grief). Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta 
de tradução,  no  caso,  tenha  importado  violação ao art. 157 do CPC" 
(REsp  616.103/SC,  Rel.  Ministro  Teori  Albino Zavascki, Primeira 
Turma, DJ 27/09/2004, p. 255).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1328809/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO. 
PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 
283/STF. DOCUMENTO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE 
TRADUÇÃO. POSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL. PENSÃO. DANO 
MORAL. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 
7/STJ.

1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa 
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a 
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da 
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a 
controvérsia posta.

2. No tocante à alegação de que as testemunhas teriam sido arroladas 
fora do prazo legal, o aresto atacado não destoou da orientação desta 
Corte ao entender possível a diminuição do prazo, em observância ao 
princípio da instrumentalidade, tendo em vista que não acarretou 
prejuízo às partes.

3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido 
enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo 
Tribunal Federal.

4. É possível o exame de documento redigido em língua estrangeira e 
desacompanhado de tradução se, diante das circunstâncias do caso 
concreto, contiver informações relevantes e de fácil compreensão.

5. Impossível rever as conclusões a respeito da prática do ato e do nexo 
de causalidade, fundadas nos elementos fático-probatórios, por incidir o 
óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A revisão do valor do pensionamento e da indenização por dano 
moral requer o reexame de provas.

7. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no AREsp 489.426/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015)

Improvido, pois, o agravo retido.

V  APELAÇÃO PRINCIPAL

V.1. INOVAÇÃO RECURSAL

O recorrente discorre nas razões recursais sobre a ausência 
de boa-fé da Grendene na fase pré-contratual, que omitiu do apelante o 
desenvolvimento de projeto similar ao seu, devolvendo o protótipo solicitado 
(MU 8800678-6) ao recorrente depois de depositar seu próprio pedido de 
patente, sob a justificativa de que não possuía interesse em comercializá-lo.

A matéria não foi deduzida na exordial.

É, portanto, nova, não tendo sido submetida ao 
contraditório na fase de conhecimento.

Por isso, não se conhece a matéria.

V.2. MÉRITO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Por outro lado, a r. sentença julgou improcedente o pedido 
por reconhecer a inexistência de contrafação, posto que a prova pericial foi 
clara quanto à diferença entre o mecanismo utilizado pela ré e o inventado pelo 
autor (fl. 855).

Sobre isso o recorrente não deduziu uma linha sequer.

Não há exposição do direito e das razões de uma nova 
decisão.

Há evidente ausência de fundamentos de fato e de direito 
em suas razões recursais, acarretando a proclamação do não conhecimento do 
recurso por descumprimento do requisito formal de regularidade (artigo 514, 
inciso II, do CPC73, correspondente ao art. 1.010, II, do CPC15).

Neste sentido, pacífico entendimento pretoriano: 

“Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer 
recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas 
declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar 
precisamente os fundamentos que embasaram a decisão 
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recorrida (CPC, art. 514, II)” (STJ  Corte Especial  AgRg. na 
SL n.106/PB  Rel. Min. Edson Vidigal  julgado em 29.06.2005, 
DJ 26.09.2005 p. 158);

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é 
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao 
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e 
de direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece 
do referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis 
litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na 
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou 
a improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso 
especial a que se nega provimento.” (STJ  1ª Turma  Resp. n. 
553.242/BA  Rel. Min. Luiz Fux  julgado em 09.12.2003, DJ 
09.02.2004 p. 133);

“Não merece ser conhecida a apelação se as razões recursais não 
combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 
514 e 515 do CPC - Precedentes.” (STJ  2ª Turma  REsp. n. 
686.724/RS  Rel. Min. Eliana Calmon  julgado em 13.09.2005, 
DJ 03.10.2005 p. 203)

“1. Nos termos do art. 540 do CPC, aplicam-se ao recurso 
ordinário os requisitos de admissibilidade previstos no art. 514 
do CPC. 2. Nessa senda, não se admite recurso ordinário que 
devolva a matéria apreciada pelo Tribunal a quo à esta Corte, 
sem a apresentação das razões de fato e de direito e  sem os 
fundamentos que importem a reforma do acórdão recorrido. 
Precedentes.” (STJ  6ª Turma  RMS 19.879/RJ - Rel. Min. 
Paulo Medina  julgado em 06.10.2005, DJ 21.11.2005 p. 300).

Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado, pois 
este inexiste.

A instrumentalidade das formas e aproveitamento máximo 
dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem ser, em prol 
do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do Judiciário.

Ocorre que o apelante, por sua própria conduta, impede que 
o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração do decisório, sendo 
vedado ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca milagrosa', feliz expressão 
cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria necessário, efetivamente, a 
impugnação específica do recorrente a demonstrar que os argumentos 
esposados com propriedade pelo sentenciante não têm a força que demonstram. 

A esse respeito, o Professor Nelson Nery Júnior acentua a 
importância da regularidade formal:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade (...). 
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Segundo esse princípio, o recurso deverá ser dialético, 
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de 
reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-
arrazoar o recurso, formando o imprescindível contraditório em 
sede recursal”.

“O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de uma 
ação civil. A petição de recurso é assemelhável à peça inaugural, 
devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito e o 
pedido. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de inépcia a 
interposição de recurso sem motivação”.

“São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do 
contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de 
aplicação da jurisdição em grau de recurso”.

(...)

“As razões de recurso são elemento indispensável para que o 
tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em 
confronto com os motivos da decisão recorrida que lhe 
embasaram a parte dispositiva”.

“O princípio tantum devolutum quantum appellatum, estatuído 
no sistema processual vigente, deverá ser respeitado. Não se 
admite apelação genérica, isto é, mero protesto ou declaração de 
insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto 
laboraria contra o princípio tantum devolutum e transformaria o 
Poder Judiciário em defensor de interesses da parte”. (Teoria 
Geral dos Recursos, 5ª ed., 2000, p. 319-320).

A questão já era, inclusive, objeto da Súmula nº4 do extinto 
E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil: 

“Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do 
fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão.”

Destarte, pela ausência da exposição jurídica do 
inconformismo, não é o caso de se conhecer o recurso quanto à ação principal 
(art. 1.010, II, do CPC15, correspondente ao art. 514, II, do CPC73).

V.3. RECONVENÇÃO

Afirma o recorrente que a r. sentença julgou extra petita ao 
condená-lo a publicar em sua página de relacionamentos no Facebook o teor da 
sentença após seu trânsito em julgado. 

Afirma que o pedido da Grendene foi o de direito de 
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resposta, ao passo que o juiz determinou verdadeira retratação.

De fato, houve julgamento extra petita.

A reconvinte postulou o direito de resposta e o direito de 
retratação, mas o i. Magistrado sentenciante determinou a publicação da 
sentença no perfil do reconvindo no Facebook (fl. 19-20 dos autos da 
reconvenção, apensos ao primeiro volume dos autos n. 
0002327-58.2013.8.26.0196).

Para o ex-Ministro do STF Carlos Ayres Britto, o direito de 
resposta  ou direito de retificação  consiste na ação de replicar ou de retificar 
matéria publicada, sendo exercitável por parte daquele que se vê ofendido em 
sua honra objetiva, ou então subjetiva (ADPF 130).

E, ao contrário do que se possa arguir, o direito de resposta 
não viola a liberdade de expressão:

O direito de resposta/retificação traduz, como sabemos, expressiva 
limitação externa, impregnada de fundamento constitucional, que 
busca neutralizar as consequências danosas resultantes do exercício 
abusivo da liberdade de expressão, especialmente a de imprensa, pois 
tem por função precípua, de um lado, conter os excessos decorrentes da 
prática irregular da liberdade de informação e de comunicação 
jornalística (CF, art. 5º, IV e IX, e art. 220, § 1º) e, de outro, restaurar e 
preservar a verdade pertinente aos fatos reportados pelos meios de 
comunicação social.

Vê-se, daí, que a proteção jurídica ao direito de resposta permite 
identificar, nele, uma dupla vocação constitucional, pois visa a 
preservar tanto os direitos da personalidade quanto assegurar, a todos, 
o exercício do direito à informação exata e precisa. 
Mostra-se inquestionável que o direito de resposta compõe o catálogo 
das liberdades fundamentais, tanto que formalmente positivado na 
declaração constitucional de direitos e garantias individuais e coletivos, 
o que lhe confere uma particular e especial qualificação de índole 
político-juridíca.

(...)

Desse modo, longe de configurar indevido cerceamento à liberdade de 
expressão, o direito de resposta, considerada a multifuncionalidade de 
que se acha impregnado, qualifica-se como instrumento de superação 
do estado de tensão dialética entre direitos e liberdades em situação de 
conflituosidade." (RE 683.751/RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Como se vê, o direito de resposta constitui-se em ato 
praticado pelo próprio ofendido, não abarcando, portanto, a publicação de 
sentença.

Tampouco a publicação de sentença confunde-se com direito 
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de retratação.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha, retratar-se “não 
significa apenas negar ou confessar a prática da ofensa. É muito mais. É 
escusar-se, retirando do mundo o que afirmou, demonstrando sincero 
arrependimento” (Direito Penal  Parte Especial; 3ª ed.; São Paulo; Revista dos 
Tribunais; 2010; p. 99; art. 143, 5.1).

O direito de retratação consistiria, pois, na retirada do 
comentário postado pelo reconvindo na página virtual Zelo, do título e 
subtítulo do vídeo postado no Youtube, e em algumas publicações feitas no 
Facebook, seja em sua página de relacionamentos, seja na página de 
relacionamentos da reconvinte.

Em verdade, a ordem judicial para publicação da sentença 
ora combatida não tem respaldo jurídico, dada a não recepção, pela 
Constituição Federal, da Lei n. 5.250/67, cujo art. 75 previa, in verbis: 

Art. 75. A publicação da sentença cível ou criminal, transitada em 
julgado, na íntegra, será decretada pela autoridade competente, a 
pedido da parte prejudicada, em jornal, periódico ou através de órgão 
de radiodifusão de real circulação, ou expressão, às expensas da parte 
vencida ou condenada.

Nas palavras de Márcio André Lopes Cavalcante:

Trata-se de instituto parecido com o direito de resposta, mas que com 
este não se confunde. Repetindo: esse art. 75 da Lei de Imprensa não é 
o mesmo que direito de resposta, que estava disciplinado nos arts. 29 a 
36 do mesmo diploma.

Vimos acima que, mesmo com a decisão do STF declarando inválida a 
Lei de Imprensa, o direito de resposta continuou existindo porque ele 
tem previsão na própria Constituição, não necessitando de lei para ser 
exercido (norma de eficácia plena).

A dúvida que surge é a seguinte: mesmo com o fim da Lei de Imprensa, 
é possível que o ofendido continue a exigir do veículo de comunicação 
social que publique, na imprensa, a sentença condenatória criminal ou 
cível decorrente da notícia ofensiva? Em outras palavras, o instituto 
previsto no art. 75 da Lei de Imprensa continuou existindo?

NÃO. A jurisprudência entende que, com o julgamento da ADPF nº 
130/DF, pelo STF, no qual foi reconhecida a não recepção da Lei nº 
5.250/67 (Lei de Imprensa), o art. 75 daquele diploma deixou de existir. 
Isso porque, ao contrário do direito de resposta, a sanção do art. 75 era 
trazida apenas pela lei, não tendo previsão autônoma na Constituição.

Assim, o ofendido não pode exigir que o veículo de imprensa publique a 
sentença condenatória considerando que não existe previsão na 
legislação para esse tipo de sanção. Sobre o tema, confira recente 
julgado do STJ:
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(...) 5. É assente na jurisprudência da Segunda Seção que o direito de 
impor ao ofensor o ônus de publicar integralmente a decisão judicial 
condenatória proferida em seu desfavor, que não se confunde com o 
direito constitucional de resposta, não encontra fundamento direto na 
legislação vigente e tampouco na Constituição Federal, não sendo 
abrangido também pelo princípio da reparação integral do dano, 
norteador da legislação civil brasileira.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.297.426-RO, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, julgado em 03/11/2015

No mesmo sentido, existe decisão, inclusive, da 2ª Seção do STJ: AgRg 
na AR 4.490/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador 
convocado do TJ/RS), julgado em 25/08/2010.

(http://www.dizerodireito.com.br/2015/11/comentarios-lei-131882015-
direito-de.html; disponível em 25 de agosto de 2017).

Como se vê, além de “conceder” tutela não pleiteada na 
exordial, houve aplicação por analogia de dispositivo legal não recepcionado 
pela Constituição Federal.

Assim, forçoso o reconhecimento do julgamento extra petita 
com exclusão da condenação do reconvindo à publicação da sentença em seu 
perfil do Facebook.

VI  APELAÇÃO ADESIVA

Conquanto não conhecido o recurso principal no que tange 
à ação principal, foi ele conhecido em relação à tese de julgamento extra petita. 
Admissível, pois, o recurso adesivo.

VI.1. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E 
MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA

A tutela antecipada foi concedida em fl. 394-395 da 
reconvenção (4º vol. Apenso ao 4º vol. dos autos n. 0002327-58.2013.8.26.0196) 
para determinar ao réu que, no prazo de vinte e quatro horas, retirasse “todas 
as expressões que possa macular a honra da reconvinte em qualquer rede 
social, tais como 'Youtube', 'Facebook' e 'Twitter', entre outros, ou mídia”, bem 
como “para que o autor se abstenha de utilizar qualquer meio de comunicação 
para denegrir a imagem da reconvinte”. Fixou multa diária de R$ 1.000,00 em 
caso de atraso na retirada do nome da reconvinte das redes sociais, jornal, 
televisão, rádio etc, e multa de R$ 5.000,00 para o caso do autor descumprir a 
ordem de abstenção, para cada utilização.

http://www.dizerodireito.com.br/2015/11/comentarios-lei-131882015-direito-de.html
http://www.dizerodireito.com.br/2015/11/comentarios-lei-131882015-direito-de.html


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0044423-25.2012.8.26.0196 -Voto nº 33.654 16

Cumpre observar que em fl. 638 da reconvenção a 
reconvinte informou o descumprimento parcial da ordem judicial, pois 
permanecia no endereço virtual “Zelo” e no Twitter as ofensas lançadas, mas 
em razões recursais esclareceu permanecer on line apenas a postagem lançada 
no domínio “Zelo”.

Do reconhecimento da inexistência de plágio, é forçoso o 
provimento da tutela inibitória postulada na reconvenção (sobre o quê se 
omitiu o i. Juiz sentenciante); e da procedência do pedido inibitório decorre a 
forçosa confirmação da tutela antecipada naquilo que for compatível com a 
sentença ou acórdão.

Embora não se tenha vislumbrado ato ilícito no simples 
compartilhamento de notícia divulgada pela imprensa (o que se viu em 
postagem de Facebook, em fl. 703, 798, 801-802 e no Twitter, em fl. 706), bem 
como a inexistência de qualquer menção ao nome da reconvinte no vídeo 
postado no Youtube (que, anota-se, não tem som), há que se confirmar a tutela 
antecipada para determinar que o réu se abstenha de lançar conteúdos 
ofensivos em face da reconvinte.

No tocante à rede social Facebook, verifica-se que o 
reconvindo lançou comentário denegritório na postagem do produto “Ipanema 
Troca Tira”, no perfil da Grendene, acusando-a de “roubar sua ideia” (fl. 
683-685). Não fosse o bastante, compartilhou a publicação da Grendene, 
oportunidade em que lançou os mesmos comentários, o que gerou comentários 
de solidariedade feitos por seus amigos (fl. 687-690).

E também escreveu uma publicação com a história narrada 
na exordial, acusando expressamente a equipe da Grendene de haver 
“roubado” sua ideia (fl. 343-348).

Ainda, compartilhou em sua página de relacionamento 
vídeo comparativo postado no Youtube com a anotação de que “a Grendene 
copiou o projeto (sic) de sandália, troca tira que pertence ao Design Fernando 
Mello”, e que “até o formato e tempo do vídeo tutorial da Grendene foi copiado 
do que enviei” (fl. 358 e 800).

Vê-se, assim, que se o vídeo comparativo não contém, em si, 
nenhuma informação desabonadora à reconvinte, o mesmo não se diz quanto 
ao seu título e subtítulo (fl. 800).

Também na revista digital “Zelo” o reconvindo lançou 
comentário difamatório contra a Grendene (fl. 393-365 e 691-701).

Confirmada, pois, a tutela antecipada concedida.

Contudo, comprovado em 691-701 que depois de dois meses 
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da concessão da tutela de urgência o comentário ofensivo postado pelo réu na 
revista Zelo ainda permanecia, imperiosa a majoração da multa diária para R$ 
2.000,00, com o objetivo de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial.

Quanto à ordem de abstenção, uma que não demonstrado 
seu descumprido pela reconvindo, mantém-se o valor da multa imposta.

VI.2. DIREITO DE RESPOSTA E DE RETRATAÇÃO

A reconvinte pretende, ainda, o reconhecimento do direito 
de resposta, a fim de reparar integralmente os danos causados à sua imagem. 
Pleiteia que lhe seja concedido o direito de publicar em todas as mídias e redes 
sociais utilizadas pelo réu que: (a) a reconvinte já havia desenvolvido o sistema 
de troca tiras da Ipanema quando recebeu o material do autor; (b) que não 
manifestou interesse em adquirir, licenciar ou comprar o produto do 
reconvindo; (c) o sistema de troca de tiras é antigo; e (d) o sistema de troca de 
tiras desenvolvido pelo autor é manifestamente diferente do sistema do réu (fl. 
21-22).

Postulou, ainda, que o réu retire da reportagem da revista 
eletrônica Zelo e de seu Facebook e Twitter, de modo definitivo, comentários 
denegritórios à imagem da reconvinte, bem como o vídeo postado no Youtube.

Observa-se, contudo, que na rede social Twitter, e em 
algumas postagens do Facebook, o réu apenas retuitou e compartilhou  notícias 
veiculadas.

Não há, nestes casos, direito de resposta ou de retratação.

Entretanto, a Grendene tem direito de retratação em 
relação aos comentários denegritórios na página de relacionamentos do 
reconvindo  que compartilhou a publicação da Grendene sobre o lançamento 
da Ipanema Troca Tiras (fl. 687-690), e também na publicação com a história 
narrada na exordial, acusando expressamente a equipe da Grendene de haver 
“roubado” sua ideia (fl. 343-348).

No vídeo comparativo publicado no Youtube tampouco há 
qualquer ato ofensivo à honra e à imagem do autor, não sendo mencionado seu 
nome, mas o título e subtítulo atribuídos ao vídeo contém conteúdo ofensivo.

Assim, deverá o reconvindo também extirpar o título e 
subtítulo ofensivo que nomeiam o vídeo postado no Youtube.

Também assim deverá proceder em relação à revista digital 
Zelo, excluindo o comentário lançado sobre a notícia do lançamento da 
Ipanema Troca Tiras.
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No tocante à matéria jornalística de fl. 329, embora não se 
possa impedir a imprensa de divulgar a existência de ação judicial  de 
conhecimento público  a reportagem colocou entre aspas as seguintes 
afirmações: “Dois meses depois, para a minha surpresa e angústia, descobri 
que eles tinham roubado minha ideia”; e “Foi angustiante ver a injustiça que 
fizeram, descobrir que fomos usurpados, saber que roubaram, descaradamente, 
uma ideia, plagiaram”.

As aspas, como se sabe, dentre outras utilidades, são 
usadas para atribuir uma fala a alguém.

Evidente, pois, que o suplicante deu tal declaração ao 
jornal digital GCN.

Assim, tem o suplicante direito de declarar sua versão dos 
fatos ao citado jornal, que deverá dar igual destaque à matéria.

Destarte, procedentes os pedidos de direito de resposta e de 
retratação, nos termos aqui citados, anotando-se que a resposta da Grendene 
deverá permanecer disponível pelo período mínimo de um ano.

VI.3. DANO MORAL

A recorrente busca reparação pela violação ao seu direito 
de imagem e identidade.

Inquestionável que as pessoas jurídicas podem sofrer dano 
moral (STJ, Súmula n. 227).

 “Na responsabilidade civil por dano moral causado à 
pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente 
demonstrado” (Enunciado n. 189 da III Jornada de Direito Civil).

Sobre a existência de dano moral no caso concreto já se 
pronunciou a Turma Julgadora nos autos n. 0002327-58.2013.8.26.0196 
(apenso), julgado nesta data, in verbis:

Diversamente do que afirma o recorrente Fernando, o laudo pericial 
não reconheceu o plágio.

Ao revés, afirmou que a troca de tiras é antiga, datada da década de 
1950, e que o mecanismo de trocas de tiras criado pelo recorrente 
principal é diferente do sistema desenvolvido pela Grendene (fl. 
514-525).

De fato, das ilustrações constantes no laudo pericial é possível aferir 
que os sistemas de encaixe das tiras desenvolvidos pela Grendene e 
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pelo réu são diferentes.

É, sim, possível, que a Grendene tenha lançado seu próprio chinelo com 
troca de tiras depois de haver entrado em contato com o réu, atenta à 
demanda do mercado.

Ideias, porém, não são objeto da propriedade intelectual.

Ademais, a ideia de troca de tiras não é nova.

Ora, não sendo nova a ideia de troca de tiras em chinelos e constatados 
os diferentes mecanismos de troca de tiras em um e outro produto, não 
poderia o suplicante ter acusado o recorrido  responsável pela área de 
design da Grendene  de “roubar sua ideia”, como expressamente fez (fl. 
532-534 e 543).

Consigna-se, oportunamente, que o formato do produto é protegido por 
patente de desenho industrial, e não por modelo de utilidade. Assim, se 
o réu entendia que o desenho do produto por ele idealizado era inovador 
e foi copiado pela Grendene, deveria ter pedido registro de patente de 
desenho industrial e buscado ressarcimento com esse fundamento.

Mas não foi isso que aconteceu.

A divulgação de sua versão dos fatos, imputando expressamente ao 
autor o “roubo de sua ideia”, ofendeu gravemente a honra e imagem do 
demandante, conhecido nacional e mundialmente pelo trabalho 
desenvolvido na Grendene, conforme se verificou na farta 
documentação acostada com a exordial.

Registre-se ser livre a manifestação do pensamento, desde que ofenda 
direito de terceiro, hipótese em que o ofendido terá direito à 
indenização pelo abalo à sua imagem e honra, bem como direito de 
resposta proporcional ao agravo (CRFB, art. 5º, IV e V)

Também dispõe o art. 14 do Pacto de São José da Costa Rica:

Artigo 14  Direito de retificação ou resposta

1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas 
em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que 
se dirijam ao público em geral tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei.

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras 
responsabilidades legais em que se houver incorrido.

3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou 
empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter 
uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem 
goze de foro especial.

A esse respeito bem destacou o Exmo. Sr. Desembargador Claudio 
Godoy na Apelação n. 1001381-38.2013.8.26.0271:
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A um tempo em que, felizmente, se assentam direitos individuais e 
sociais básicos, releva compreender a responsabilidade que, de outra 
parte, o seu exercício encerra. Quer dizer, não há liberdade jurídica que 
não seja por si limitada, porquanto assim se garante igual liberdade a 
todos. Liberdade natural, por isso, não se confunde com liberdade 
jurídica, a esta indissociavelmente ligadas restrições que asseguram a 
convivência da liberdade de todos (cf. Luigi Ferri, La autonomia 
privada, Trad.: Luis Sancho, Madri, Ver. Dir. Privado, 1969, p. 
245-249).

Tão importante quanto garantir o direito à livre expressão, à 
manifestação do pensamento, o direito de opinião e de crítica é 
entender que o seu exercício não é, por si só, um espaço livre ao 
maltrato de direito alheio. É, seja dado reiterar, a responsabilidade que 
o exercício daquelas liberdades supõe, corolário da admissão, pelo 
sistema (art. 187 CC.), da própria teoria do abuso de direito, e mesmo 
de direitos essenciais, todavia com que convivem outros de igual 
dignidade.

Assim, tendo o réu extrapolado o exercício de seu direito de 
manifestação do pensamento, deve suportar as consequências de sua 
conduta danosa.

É desnecessária a prova do dano, pois demonstrado o ato ilícito.

Este é o ensinamento do Ministro César Asfor Rocha: “a concepção 
atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do 
agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da 
violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a 
necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do 
prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a 
responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (Resp n. 23.575-
DF, publicado em 01/09/97, p. 40.838).

Não há, portanto, que se cogitar da ausência de prova quanto aos danos 
morais. Está demonstrado documentalmente que ao autor foi imputada 
a prática de plágio. Assim, suficiente para caracterizar dano 
indenizável a prova da acusação indevida, como também confirmado 
recentemente pelo E. STJ:

“A orientação deste Pretório está consolidada no sentido de que, na 
concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 
responsabilização do agente por força do simples fato da violação.” (STJ 
 4ª Turma  REsp. n. 696.964/RJ - Rel. Min. César Asfor Rocha  j. em 

21/6/2005, DJ 10/10/2005, p. 388);.

Sua conduta, ainda que não dolosa, é reprovável e merece reprimenda, 
como se verá a seguir (tópico III.2).

Estes fundamentos são adotados para reconhecer a 
existência de dano moral indenizável em favor da Grendene, cuja imagem e 
honra objetiva foram severamente atingidas pelas acusações infundadas do 
reconvindo.
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Para caracterização da responsabilidade civil são 
necessários três elementos: ato ilícito, nexo causal e dano.

A responsabilidade civil independe, pois, de dolo.

Basta a culpa lato senso, como ocorreu no caso concreto.

Tormentosa, porém, é a quantificação em pecúnia de um dano 
extrapatrimonial sofrido. Sabido que o abalo da imagem e da boa fama da pessoa jurídica 
perante o consumidor, especialmente no ambiente virtual, não possui preço e que os reflexos de 
um ato ilícito são, do ponto de vista monetário, irreparáveis, a indenização atualmente vem 
sendo amparada pelas vigas da atenuação dos prejuízos e da prevenção para que o causador 
não mais volte a agir de maneira repreensível.

Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que não apenas o 
prejuízo objetivo que se visa indenizar presta-se de norte do quantum. Também o caráter 
punitivo-preventivo da indenização deve ser prestigiado, evitando-se tanto o enriquecimento 
sem causa e prestígio da denominada “indústria do dano moral”, como a sensação de 
impunidade daquele que age em desconformidade com os preceitos legais, sociais e morais.

Entende esta Câmara que o valor de R$ 15.000,00 a título 
de indenização por dano moral se mostra adequado.

Esse montante leva em conta o princípio da razoabilidade, 
e considera o porte do reconvindo (pessoa física) e da reconvinte, a repercussão, 
e o tempo de permanência das informações difamatórias.

Destarte, julga-se procedente o pedido de indenização por 
dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00,

VI.4. DANO MATERIAL

O suplicante busca indenização no valor de R$ 100.000,00 
visando recompor os prejuízos materiais decorrentes da devolução do produto 
“Ipanema Troca-Tira” por diversos clientes, bem como pelos lucros cessantes 
correspondentes aos produtos que deixaram de ser adquiridos pelos lojistas em 
decorrência do ato difamatório.

A sociedade empresária não trouxe qualquer indício da 
existência do prejuízo material.

Não comprovou, portanto, o dano.

Daí porque improcedente o pedido reconvencional.
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VII. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo retido, 
conhece-se em parte o recurso principal e, na parte conhecida, dá-se 
provimento ao recurso para reconhecer o julgamento extra petita, expurgando 
da sentença a ordem de publicação da sentença na página de relacionamento 
virtual do autor-reconvindo, no Facebook.

Dá-se parcial provimento ao recurso adesivo para: (a) 
julgar procedente o pedido inibitório e confirmar a tutela antecipada e 
aumentar o valor da multa para R$ 1.000,00 por dia de atraso na retirada do 
comentário feito na revista Zelo; (b) julgar procedente o pedido de indenização 
por moral, fixando a verba indenizatória em R$ 15.000,00; e conceder 
parcialmente o pedido de resposta e de retratação, nos casos em que ainda não 
tenham sido retirados da rede virtual os conteúdos ofensivos descritos neste 
acórdão.

RICARDO NEGRÃO

      RELATOR
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