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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

4007509-03.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante 

ANDRÉ LUIS CIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LANCHONETE E 

SORVETERIA MICHELIM LTDA ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 

a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ EURICO 

(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MILTON CARVALHO.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Hugo Crepaldi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 4007509-03.2013.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: André Luis Cia
Apelada: Lanchonete e Sorveteria Michelim Ltda. ME
Voto nº 19.622

APELAÇÃO  AÇÃO INDENIZATÓRIA  Réu que 
alegadamente teria acusado o estabelecimento 
autor de discriminação contra portador de 
necessidades especiais em rede social  Situação 
que teria causado repercussão negativa ao nome 
da empresa  Sentença de parcial procedência  
Apelo do requerido  Ato ilícito do réu não 
demonstrado  Requisito necessário para que haja 
dever de indenizar  Publicação que não se mostra 
ofensiva à autora  Mera narrativa dos fatos 
segundo a ótica do demandado  Requerente que 
sequer comprovou que respondeu a publicação, o 
que serviria para contar a sua versão dos fatos e 
revelaria preocupação no resguardo do seu nome 
junto a clientes e terceiros que eventualmente 
tivessem conhecimento da postagem do réu  
Relato unilateral da má experiência vivida junto à 
empresa que se equipara à avaliação negativa do 
estabelecimento  Manifestação de insatisfação do 
consumidor quanto ao serviço prestado que faz 
parte da atividade desenvolvida pelos prestadores 
de serviço no mercado de consumo  Mero 
questionamento acerca de qualidade negativa 
atribuída à empresa que integra a atividade do 
fornecedor  Ausência de abuso no exercício do 
direito do consumidor de expressar insatisfação 
com o serviço que lhe foi prestado  Réu, ademais, 
que não pode ser responsabilizado por eventuais 
comentários ofensivos à honra objetiva da 
requerente feitos por terceiros em sua publicação 
ou quando do compartilhamento dela  
Condenação ao pagamento de indenização por 
danos morais afastada  Redistribuição dos ônus 
sucumbenciais  Recurso provido.

Vistos.
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Trata-se de Apelação interposta por ANDRÉ LUIS 

CIA, nos autos da ação indenizatória que lhe move LANCHONETE E 

SORVETERIA MICHELIM LTDA. ME, objetivando a reforma da sentença (fls. 

241/250) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo Prataviera, que 

julgou parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar 

inicialmente concedida e condenando o réu a pagar à autora indenização por 

danos morais no montante de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a publicação 

da decisão. Em razão da sucumbência cada parte foi condenada a arcar com o 

pagamento de metade das custas e despesas processuais, ressalvada à 

gratuidade processual concedida ao requerido (fls. 164). O réu foi condenado 

ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais foram 

fixados em 10% do valor atualizado da condenação, ressalvada a gratuidade 

processual concedida, e a requerente foi condenada ao pagamento da verba 

honorária do patrono do réu, fixada em 10% sobre a parte do pedido do qual 

restou vencida.

Apela o réu (fls. 254/262) sustentando a 

necessidade de reforma da decisão impugnada, já que não teria exposto 

publicamente a autora. Diz que não cometeu nenhum ato ilícito em face da 

empresa requerente a justificar a sua responsabilidade indenizatória. Defende 

a não configuração de danos morais, eis que estes não teriam sido 

devidamente comprovados pela demandante. Sustenta que os meros 

dissabores não poderiam ser caracterizados como dano moral. Afirma que teria 

demonstrado que poucos dias após os fatos a representante legal da autora 

teria feito postagens no Facebook comentando que o estabelecimento 

comercial encontrava-se em total movimento, com as reservas esgotadas, o 

que confirmaria que o estabelecimento não teria sofrido ofensa à sua honra 

objetiva. Aduz que a única testemunha ouvida em Juízo seria funcionária da 

autora, o que evidenciaria seu interesse na causa, sendo que tal situação não 
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teria sido observada pelo magistrado.

Subsidiariamente, caso se entenda caracterizado 

o dano moral, requer a redução do valor da indenização, de modo a atender os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito 

da apelada.

Não apresentadas contrarrazões (fls. 267), o 

apelo foi recebido no efeito devolutivo no tocante ao capítulo da sentença que 

no tornou definitiva a liminar concedida a fls. 49 e nos efeitos devolutivo e 

suspensivo em relação à impugnação dos demais capítulos (fls. 272).

É o relatório.

Cuida-se de ação indenizatória movida pela 

autora em razão de o requerido ter feito postagem em rede social 

alegadamente ofendendo seu estabelecimento, acusando-a de discriminação 

contra deficientes físicos.

Relata a requerente que em 23/11/2013 recebeu 

ligação de uma mulher que solicitou informações sobre reserva de mesas para 

um grupo de pessoas, ao que sua preposta disse que não trabalhavam com 

reservas aos sábados e que após averiguar constatou que no momento havia 

aproximadamente vinte pessoas aguardando na fila.  Afirma que a mulher 

disse ser deficiente física e que teria exigido a reserva devido à sua condição, 

sendo que teria sido reiterada a impossibilidade de reservas aos sábados e 

assegurada a acomodação à portadora de necessidades especiais, mas que 

os acompanhantes teriam que aguardar até que houvesse desocupação de 

mesas suficientes para eles. Sustenta que teria dito que o ideal seria que o 

grupo chegasse mais cedo, por volta das 19h, para um menor tempo de 

espera. Diz que houve negativa apenas quanto à reserva e não ao 
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atendimento prioritário.

Aduz que minutos mais tarde recebeu novo 

telefonema, dessa vez do réu, que se identificou como filho da mulher que 

tinha ligado anteriormente, exigindo explicações sobre a suposta discriminação 

de sua mãe, ao que novamente ter-se-ia explicado que a casa não possuía 

reserva aos sábados, mas que o atendimento prioritário era realizado. Alega 

que o requerido teria, então, postado no Facebook uma mensagem com 

versão inverídica dos fatos, maculando publicamente o nome da Pizzaria 

Renascer e de sua sócia Marinalva, sendo que teria ainda divulgado a página 

do estabelecimento e seus vídeos institucionais e requerido o 

compartilhamento da postagem, na qual haveria diversas críticas e 

comentários maldosos voltados à pizzaria e à sua sócia. Diz que a publicação 

teria chegado à página do Facebook do princípio jornal da cidade (O Liberal) 

em 28/11/2013, afetando ainda mais seu nome. Pugnou pelo recebimento de 

indenização pelos danos materiais e morais alegadamente suportados e pela 

antecipação dos efeitos da tutela para a exclusão e indisponibilidade do 

conteúdo supostamente ofensivo.

Foi deferida a antecipação de tutela para 

determinar que o requerido se abstivesse de realizar novas publicações e 

manifestações ofensivas à honra objetiva da autora, sob pena de multa diária, 

oficiando-se o Facebook para retirada dos conteúdos postados pelo réu que 

fizessem referência à requerente (fls. 49).

Regularmente citado, o demandado apresentou 

contestação (fls. 121/147), a respeito da qual a autora se manifestou (fls. 

151/152).

Saneado o feito, foi deferida a produção de 

provas documentais e orais (fls. 169).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado

Apelação nº 4007509-03.2013.8.26.0019 
6

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas 

uma testemunha arrolada pela autora e duas arroladas pelo réu (fls. 205/212).

Sobreveio sentença de parcial procedência, 

tendo entendido o magistrado a quo que o requerido, a pretexto de exercer 

seu direito à livre manifestação do pensamento, atingiu direito da empresa 

autora à inviolabilidade da sua imagem, já que claro o teor ofensivo da 

mensagem publicada, imputando conduta discriminatória ao estabelecimento 

contra portador de deficiência física, indo além de relatar a recusa à realização 

da reserva, atribuindo à sócia da requerente afirmação que não demonstrou 

ser verídica. Entendeu, então, que a postura do réu se revestiu de ilicitude. 

Consignou, ademais, ser presumível a repercussão negativa advinda da 

postagem, ferindo a honra da requerente, de modo que condenou o 

demandado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano 

moral. Deixou, todavia, de acolher o pleito indenizatório por danos materiais, já 

que a autora não demonstrou a efetiva queda no seu faturamento e a sua 

correlação com o fato.

E a sentença comporta reforma.

Isso porque não houve demonstração de ato 

ilícito praticado pelo requerido, requisito necessário para a caracterização da 

sua responsabilidade civil, já que da postagem não se evidencia nenhuma 

conduta ilícita do réu.

Com efeito, da leitura da publicação (fls. 24) não 

se infere desconformidade do relato com o ordenamento jurídico, verificando-

se apenas uma narrativa dos fatos de acordo com a ótica do demandado: 

relatou o que sua mãe lhe disse ter ouvido da pessoa que atendeu ao telefone 

da pizzaria Renascer (“que deficientes físicos devem sair de casa mais cedo, 
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por volta das 19h e quando for 21h já deveriam estar em suas casas 

dormindo”) e como teria sido tratado ao ligar em seguida para o 

estabelecimento para relatar o ocorrido, buscando evidenciar a posição da 

proprietária do local.

É dizer: tratou-se a postagem de relato com a 

versão do réu acerca da situação, sendo que a requerente sequer se prestou a 

demonstrar que teria respondido a publicação, de modo a esclarecer o que 

teria dito à mãe do requerido  segundo a sua versão dos fatos , o que 

revelaria preocupação no resguardo do seu nome junto à clientela e a terceiros 

que tomassem conhecimento da publicação do demandado.

Ademais, respeitado o entendimento do 

magistrado a quo, entendo que não haveria como se exigir do requerido prova 

da veracidade do teor da postagem (de que a sócia da requerente teria dito, 

por telefone, que deficientes, às 21h, já deveriam estar dormindo) junto à 

publicação, já que tal comprovação apenas poderia ter sido produzida por 

meio de gravação da ligação.

A autora, de outro lado, não se desincumbiu do 

seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, já que não 

demonstrou que agiu de maneira diferente da relatada pelo réu na publicação, 

apenas negando veementemente a conduta a si atribuída, havendo que se 

ressaltar que o depoimento da testemunha por ela arrolada deve ser 

considerado com reservas, dada a condição do depoente de empregado da 

demandante.

De todo modo, o que se verifica no caso em tela 

é que a postagem feita pelo requerido não se caracteriza como um 

comportamento contrário ao Direito, tratando-se apenas de relato unilateral da 

experiência vivida por si e sua mãe no que se refere ao atendimento da 
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empresa autora, o que se equipara à avaliação negativa do estabelecimento, 

cabendo ressaltar que eventual manifestação de insatisfação de consumidor 

faz parte da atividade desenvolvida pelos prestadores de serviço no mercado 

de consumo, tal qual o questionamento sobre qualidade negativa que lhe foi 

atribuída por outro consumidor (o fato de os clientes questionarem a empresa 

sobre relato desabonador a que tiveram conhecimento integra a atividade do 

fornecedor, não implicando, em tese, em mácula à imagem do 

estabelecimento).

Ausente, portanto, abuso no exercício do direito 

do consumidor de expressar sua insatisfação com o serviço prestado pelo 

fornecedor de serviços, descaracterizada está a sua responsabilidade civil, 

havendo que se notar, além disso, que não pode o réu ser responsabilizado 

por eventuais comentários ofensivos à honra objetiva da requerente feitos por 

terceiros em sua publicação ou quando do compartilhamento dela.  

Assim, não evidenciada a atribuição de fatos 

ofensivos à reputação da autora, não há que se falar em configuração de ato 

ilícito, restando afastado, então, o dever de indenizar do requerido.

Em casos análogos assim já se decidiu neste 

Egrégio Tribunal de Justiça:

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. COMENTÁRIOS NEGATIVOS PUBLICADOS EM 

SITE “RECLAME AQUI”. Insurgência da ré contra sentença de procedência, 

condenando-a a excluir a publicação Do site bem como a indenizar as 

autoras em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

1. Obrigação de Fazer. Exclusão da publicação do site. Reclamação 

realizada como solicitação para negociação de um conflito de interesses 

entre as partes. Exercício regular de direito. Ausência de obrigação da 

apelante para a retirada da reclamação do site. 

2. Danos morais. Afastamento. Ausência de ilicitude na conduta da 
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apelante. Não configuração de ato ilícito, por ausência de abuso de direito 

(arts. 186 e 187, CC). Ademais, reclamação não desproporcional e sem se 

valer de expressões desabonadoras e desrespeitosas. Ausência de violação 

moral ou à reputação das apeladas. Ademais, não comprovação de ampla 

divulgação das reclamações, ônus das autoras (art. 373, I, CPC). 

Indenização afastada. Sentença reformada para julgar improcedentes os 

pedidos. Sucumbência invertida. Recurso provido. 

Trecho do voto: [...] Compulsando-se os autos (ps. 43/58), nota-se que as 

reclamações foram simples exposições objetivas dos fatos ocorridos, bem 

como o entendimento distinto da apelante de que o tributo municipal deveria 

ter sido recolhido em São Paulo, e não em Cotia, de forma que pretenderia 

o reembolso do pagamento tributário na capital. 

Não há qualquer exposição exagerada para desabonar a imagem e a 

reputação das apeladas, inclusive em razão de ter podido as apeladas 

apresentarem resposta [...]

(Apelação nº 1015058-95.2015.8.26.0100, 3ª Câmara de Direito Privado do 

TJSP, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJ: 05/11/2016; grifou-se).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de obrigação de fazer e indenizatória - 

Consumidor corréu que adquiriu produtos fabricados pela empresa 

fornecedora, cujo quadro social é integrado pela autora - Descontentamento 

acerca do serviço de entrega e da qualidade dos materiais motivou o 

comprador a postar mensagem de reclamação nos sites da internet 

“reclameaqui.com.br” e “denuncio.com.br”, hospedados pelas empresas 

também demandadas, na qual narra os fatos incorridos e tece comentários 

depreciativos à fornecedora, identificando, ao final, todos os seus sócios 

Insurgência da autora contra sentença de improcedência - Descabimento - 

Ausência de abuso do direito de reclamação pelo consumidor, que 

simplesmente tratou de externar seu descontentamento com o produto 

adquirido e com o serviço prestado - Utilização de expressões depreciativas 

que se dirigem, em realidade, ao proceder da fornecedora, não se dirigindo 

individualmente aos sócios, os quais são atingidos de forma reflexa pela 

indignação do consumidor para com a empresa - Dados divulgados acerca 

da pessoa jurídica e de seus sócios que são públicos, sendo livremente 

obtidos junto à Junta Comercial de São Paulo, conforme demonstrado - 

Inexistência de dano relevante aos direitos da personalidade da 

demandante - Dissabor, oriundo da crítica negativa, inerente à vida 

cotidiana e perfeitamente assimilável pelo homem médio - Dano moral não 
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caracterizado - Sentença mantida - Recurso desprovido. (Apelação nº 

1016619-28.2013.8.26.0100, 1ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Des. Rui Cascaldi, DJ: 03/11/2015; grifou-se).

Em razão da inversão do julgado, condeno a 

autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 11% do valor atualizado da causa para o 

patrono do requerido, conforme as diretrizes do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, anotando que na quantia fixada já foi considerada a majoração 

recursal estabelecida no diploma processual.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para 

afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de 

danos morais à autora, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

HUGO CREPALDI
Relator
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