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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3003278-10.2013.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante 
SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado BEATRIZ DONATO 
DA SILVA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso principal e deram provimento ao recurso adesivo, v.u.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
COSTA NETTO (Presidente) e ALEXANDRE LAZZARINI.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

MAURO CONTI MACHADO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 3003278-10.2013.8.26.0581

Apelante: Soletrol Industria e Comercio Ltda 
Apelado: Beatriz Donato da Silva
Comarca: São Manuel
Voto nº 34.233

Apelação. Responsabilidade civil. Indenização 
por dano moral c/c obrigação de fazer. 
Improcedência. Recurso adesivo. Provimento. A 
verba honorária fixada em primeiro grau é 
irrisória, o que permite sua majoração para 
R$2.500,00, por equidade. Recurso principal. A 
apelada alegou fatos inverídicos, segundo 
julgamento da Justiça do Trabalho. Contudo, 
importa que para a recorrida, o afirmado era 
verdade. A manifestação de seu inconformismo 
está de acordo com os propósitos das redes 
sociais. Mantido o entendimento de primeiro 
grau. A apelada não ultrapassou o seu direito 
de manifestação de pensamento. A empresa 
está há vários anos no mercado. Comentário 
incapaz de causar efetiva lesão à empresa.

Negado provimento ao recurso principal e dado 
provimento ao adesivo.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de 

fls.415/420, na qual a ação principal foi julgada improcedente e cujo relatório é 

adotado. O d. magistrado de primeiro grau entendeu que a requerida apenas 

exerceu seu direito de liberdade de manifestação de pensamento, sem que os 

comentários questionados ultrapassassem a razoabilidade. Assim, após citar 

trechos doutrinários, não encontrou justificativa da prática de ato ilícito.

Opostos embargos declaratórios às fls.426/428, no qual 

alegou omissão do magistrado por não se manifestar quanto à veracidade do 

comentário e do alcance e efetividade do art. 186 do Código Civil. Analisados 

pelo juízo, o recurso foi rejeitado às fls.430/431, pois os embargos seriam 

retrato de mero inconformismo da parte.
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Apelação interposta pela autora vencida, às fls.436/448. 

Em sede recursal, a empresa alegou que a recorrida manifestou-se em rede 

social com afirmações falsas sobre a empresa, sendo que esta falsidade já foi 

comprovada, inclusive pela Justiça do Trabalho. Desse modo, necessária a 

ponderação quando colidem direitos fundamentais, percebe-se que não há 

razoabilidade nas alegações da apelada, posto que inverídicas.

Ofertada contrarrazões às fls.467/474. A apelada 

responde o recurso e diz que sua manifestação está calcada no princípio da 

liberdade de expressão e manifestação, reconhecidos inclusive em âmbito 

internacional. Demais, aduz que o local de trabalho era insalubre, conforme 

laudo pericial e, apesar disso, a apelante deixou de realizar pagamento do 

adicional devido.

Por fim, houve recurso adesivo da apelada às 

fls.475/484, por meio do qual pretende ver majorada a verba honorária fixada 

na r. sentença, com base na lei e precedentes citados em suas razões.

Recebido, processado e respondido.

É a suma do necessário.

De fato, conforme a súmula 227 do C. Superior Tribunal 

de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais. Porém, ante o contexto 

da manifestação da apelada e os fatos que precederam sua insurgência 

revoltosa em rede social, o comentário não extrapolou os limites da liberdade 

de expressão. Ademais, deve-se esclarecer que a Justiça trabalhista exerce 

papel diverso daquele da Justiça Comum. Assim, o julgamento naquela sede 

não impõe ou predetermina o resultado do presente recurso, apenas possuindo 

valor de argumentativo.

Desde logo se pretende o julgamento do recurso 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 3003278-10.2013.8.26.0581 -Voto nº 34.233 – São Manuel - Arthur 4

adesivo, visto que o tema independe do ponto principal da controvérsia. O 

magistrado de primeira instância fixou em R$500,00 o valor dos honorários 

advocatícios. Como bem apontado em suas razões recursais, tal verba não 

corresponde aos preceitos básicos e princípios norteadores do exercício da 

advocacia, de sorte que nos termos do §4º do artigo 20, do Código de 

Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios, por equidade, devem ser 

elevados à quantia de R$2.500,00.

Passa-se, agora, ao debate central. Em que pesem os 

vários documentos acostados aos autos, tem-se à fl.184 aquele que é 

determinante para o deslinde da causa, já que contém a íntegra da mensagem 

ensejadora da ação e do pedido de danos morais. Nesse sentido, foi acertado o 

entendimento do d. juízo “a quo”, ao compreender a manifestação da apelada 

como razoável e dentro dos limites que colocam o comentário como mero 

exercício de seu direito constitucional de manifestar seu pensamento. Diga-se, 

que as páginas de rede social se prestam, justamente, a declarações que 

independentes de sua veracidade, buscam traduzir o sentimento pessoal de 

seu autor, de modo que não é possível dizer que a apelada exacerbou o seu 

direito de manifestação. Casos semelhantes seguem esta mesma linha, a título 

exemplificativo, veja-se:

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS CRÍTICAS 

EXPOSTAS EM REDE SOCIAL CONFLITO ENTRE A 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

E A IMAGEM DA EMPRESA AFIRMAÇÕES QUE NÃO 

EXTRAPOLARAM O DIREITO DE NARRAR 

EXPERÊNCIA NEGATIVA TIDA COM A EMPRESA 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 

(Ap. nº 9168692-28.2008.8.26.0000, 5ª Câm. de Dir. 

Priv., rel. Erickson Gavazza Marques, j. de 23.1.13)

Não é possível tolher do cidadão a possibilidade de 
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expor seu inconformismo e sua insatisfação com determinada empresa. 

Depreende-se dos autos, que o marido da apelada, de fato, sofreu acidente de 

trabalho na empresa. Em reforço àquilo que já se expôs, o fato da demanda 

trabalhista ser tida como improcedente, não afeta esta decisão, de sorte que a 

culpa ou não do cônjuge da apelante ao sofrer o acidente, não altera o fato de 

que sob a perspectiva da apelada, a empresa era a verdadeira culpada. 

Portanto, o comentário explica-se, pois de seu ponto de vista: (i) A empresa 

trata mal os funcionários e não oferece o necessário à sua proteção, (ii) O 

acidente quase matou o seu cônjuge e (iii) A culpa (negligência) foi da empresa 

e não da vítima.

Ainda que o entendimento exarado por outra instância 

judicial não dê razão à apelada, sua manifestação corresponde ao seu 

sentimento pessoal. Em outras palavras, entende-se as afirmações realizadas 

no comentário como, por exemplo, a de que a empresa não fornecia 

equipamentos de proteção. Apesar dos documentos de fls.36/130, o seu 

cônjuge sofreu o acidente de trabalho quando era empregado da apelante. 

Assim, por sua perspectiva, a empresa não dava o respaldo necessário a seus 

funcionários.

Demais, é importante contextualizar que o comentário se 

deu na ocasião da comemoração de aniversário de 32 anos da apelante. Com 

isso, infere-se que a empresa já está consolidada no mercado, o que torna uma 

simples manifestação em rede social incapaz de causar-lhe dano efetivo. 

Muitas empresas, dos mais diversos ramos, sofrem toda sorte de “ataques” em 

redes sociais, todos os dias, por meio de comentários, imagens e até vídeos, 

que por vezes criam, inclusive, um estereótipo daquela empresa. Porém, se 

nem mesmo estes casos são considerados hipóteses de incidência de danos 

morais, quanto mais o presente, que se baseia em um único comentário.

Logo, ainda que ácido, o protesto da apelada é incapaz 

de causar dano à imagem da empresa. Igualmente, mesmo que se reconheça 

a não veracidade das afirmações da apelada, expressadas em sua irritação, é 
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necessário compreender que na visão da requerida suas alegações eram 

verdadeiras. Destarte, tendo em vista a razoabilidade, não é possível de 

vislumbrar hipótese para aplicação de danos morais ao caso concreto.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso principal 

e dá-se provimento ao recurso adesivo, para majorar o valor dos honorários 

advocatícios.

MAURO CONTI MACHADO

RELATOR
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