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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1028982-77.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MONIK GOMES 
BUDHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DENIS BUFFET LTDA - ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª Câmara 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 ARANTES THEODORO 
(Presidente sem voto), WALTER CESAR EXNER E MILTON CARVALHO.

São Paulo, 17 de julho de 2018.

Pedro Baccarat
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1028982-77.2017.8.26.0562

APELANTE: Monik Gomes Budha

APELADO: Denis Buffet Ltda - Me

COMARCA: Santos  4ª Vara Cível

Ação declaratória de cumprimento de obrigação contratual 
cumulada com pedido cominatório destinado a compelir o 
consumidor a se abster de inserir críticas ao prestador do serviço 
nas redes sociais e “sites” de proteção ao consumidor. Pedido 
cominatório extinto por falta de interesse de agir, eis que a 
pretensão deduzida contraria direito constitucionalmente 
assegurado. Ação declaratória improcedente, eis que demonstrado 
o vício na prestação do serviço. Recurso provido.

VOTO n.° 32.904

Vistos.

Trata-se de apelação interposta 

contra sentença que acolheu a pretensão da Autora de ver declarado 

satisfatoriamente cumpridas as obrigações decorrentes do Contrato 

de Prestação de Serviços de Buffet e impôs à Requerida que se 

abstenha de inserir críticas nas redes sociais e em “site” de proteção 

ao consumidor. O magistrado, Doutor Frederico dos Santos 

Messias, reputou comprovada a prestação do serviço, sem vícios, 

impondo à Requerida que se abstenha de inserir críticas nas redes 

sociais ou em “site” de proteção ao consumidor, sob pena de multa 

diária de R$100,00. Imputou à Ré as verbas de sucumbência, com 
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honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atribuído à 

causa.

Apela a Ré insistindo na 

comprovação dos vícios do serviço, consoante se extrai da prova 

oral. Insurgiu-se, ainda, contra a proibição de inserir comentários 

em redes sociais ou “sites” de proteção de consumidores por violar 

o direito constitucional de livre manifestação.

Recurso tempestivo, preparado e 

respondido.

É o relatório.

Deduziu a Autora a pretensão de ver 

declarado cumprido o Contrato de Prestação de Serviço de Buffet e 

a condenação da Ré a se abster de inserir críticas nas redes sociais e 

nos “sites” de proteção ao consumidor.

A pretensão da empresa Autora 

Denis Buffet Ltda apenas em parte podia ser admitida. Em razão da 

noticiada insatisfação da Requerida com a prestação do serviço e a 

pretensão, revelada na correspondência eletrônica, de se ver 

ressarcida em razão dos vícios do serviço, impunha-se reconhecer o 

interesse da empresa em, desde logo, ver declarado o cumprimento 

das obrigações pelas quais recebera o pagamento integral.
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Entretanto, não se podia admitir, em 

face da impossibilidade jurídica do pedido, a pretensão de obstar a 

Ré de inserir críticas nas redes sociais ou de formular reclamação 

nos “sites” de proteção ao consumidor. De fato, consoante se extrai 

dos incisos IV e V do artigo 5º da Constituição Federal, o 

Constituinte assegurou a todos, indistintamente, a manifestação do 

pensamento para, em seguida, fixar a responsabilidade pelos danos 

materiais, moral e à imagem resultantes das manifestações, isto é, o 

regime jurídico é o de liberdade de manifestação com subsequente 

responsabilização daqueles que fizerem mal uso deste direito.

Disto resulta que não se pode deduzir 

pretensão de impedir o consumidor ou qualquer contratante de 

inserir comentários ou críticas em redes sociais ou “sites” de 

proteção de consumidores, assegurado, entretanto, o direito de, em 

face de críticas efetivamente realizadas e injustas, reclamar a 

reparação pelos danos delas decorrentes, exigir retratação pelos 

mesmos meios usados para sua veiculação e até a exclusão das 

críticas das redes sociais e de queixas descabidas eventualmente 

inseridas em “sites” de consumidores.

A Autora sequer mencionou crítica 

inserida em redes sociais ou queixas em “sites” de consumidores, 

referindo-se apenas a troca de mensagens privadas por meio do 

“Whatsapp”. Portanto, quanto à proibição genérica de inserção de 

críticas ao serviço prestado ou de formulação de reclamação em 

“sites” de consumidores, imperativo reconhecer que a Autora é 
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carecedora da ação em face da manifesta impossibilidade jurídica 

do pedido.

Por outro lado, em face da dissenção 

fixada sobre o cumprimento do contrato, impunha-se reconhecer o 

interesse da Autora em ver reconhecido o cumprimento do contrato.

O acolhimento da pretensão da 

Autora estava, todavia, subordinado à comprovação da prestação 

do serviço consoante as regras fixadas no contrato e observadas, à 

evidência, as normas de proteção do consumidor, especialmente no 

que se refere à interpretação das regras contratuais e exame da 

prova.

O conflito teve origem na 

organização dos serviços de “buffet” em dois pavimentos do prédio 

reservados para o casamento da Apelante. No andar superior foram 

postas as mesas e cadeiras, cem lugares, enquanto a parte inferior 

fora reservada para a banda, para um bar, e duas mesas de apoio.

Diz a Apelante que o “buffet” não 

serviu os convidados que estavam no andar inferior, aquele onde 

estava a pista de dança e o bar, como ficara ajustado. A Autora, na 

petição inicial, reconhece que, obedecendo a uma regra cuja fonte 

não fora revelada, não era possível servir os convidados na pista do 

andar inferior, restringindo-se o serviço de “buffet” ao andar 

superior onde estavam as mesas e cadeiras, admitindo, pois, 
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expressamente, que o serviço não fora prestado no andar inferior. O 

representante comercial da Autora, embora não tenha comparecido 

ao evento, confirmou que não era o caso de servir os convidados no 

andar reservado à pista de dança. A inexistência do serviço fora 

confirmada pela encarregada do bar instalado no andar inferior, 

Ariadne, e pelas convidadas Barbara e Natalia que asseguraram que 

comida alguma fora servida no andar inferior.

A sentença recorrida reputou bem 

prestado o serviço atribuindo especial força probante ao 

depoimento da assessora de casamento contratada pela noiva 

exatamente para acompanhar os serviços. Andreia assegurou que 

tudo saiu a contento e que efetivamente os convidados que se 

achavam no andar da pista de dança foram servidos, mas 

reconheceu que uma convidada, que se acomodou em uma das 

mesas do andar inferior, pediu que sua mesa fosse instalada no 

andar de cima, condição para desfrutar o “buffet”, como 

descreveram as testemunhas Barbara e Natalia. Admitiu, também, 

que se não era recomendável servir os convidados que estavam na 

pista de dança, nada obstava o serviço no andar inferior, em ponto 

próximo da pista. A testemunha Elizabete, cujo depoimento deve 

ser recebido com reservas, posto que exercia a função de “maitre”, 

a quem cabia exatamente zelar pela boa prestação do serviço, 

desprestigiou a regra invocada pela Autora segundo a qual não é 

possível servir convidados na pista, porque afirmou, embora de 

forma isolada, que serviram os convidados também no andar 

inferior.
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Para que o serviço ficasse restrito ao 

salão superior sem configurar o vício era preciso que esta restrição 

à prestação do serviço estivesse claramente fixada no contrato, e 

porque não há restrição alguma, a Apelante, consumidora, estava 

autorizada a presumir que o serviço alcançaria todos os convidados, 

independentemente do lugar da festa em que estivessem. Não havia 

efetivamente qualquer óbice ao serviço no andar inferior, segundo 

expressamente admitiu a “maitre” Elizabete, fato também 

evidenciado pelo cardápio em que não há refeições empratadas ou 

servidas à francesa, antes o cardápio era composto de quitutes que 

podiam ser comidos com as mãos ou em pequenos pratos, ou 

servidos em pequenas vasilhas, tudo de forma a permitir que os 

convidados que não estivessem sentados nas mesas pudessem 

aproveitar o serviço.

As críticas à qualidade da comida 

não ficaram comprovadas, mas ainda assim não se pode reconhecer 

que o serviço fora prestado sem vícios, razão pela qual impunha-se 

a improcedência da ação declaratória e a extinção do pedido 

cominatório, porque ausente o interesse processual no qual se 

insere a impossibilidade jurídica do pedido.

Ante o exposto, dou provimento ao 

recurso para julgar extinto sem julgamento do mérito o pedido 

cominatório, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC e 

improcedente a ação declaratória, imputando exclusivamente ao 
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Autor as verbas de sucumbência, com honorários advocatícios 

arbitrados em 20% do valor atribuído à causa.

Pedro Baccarat
Relator
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