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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008465-14.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante VIP 
AUTO POSTO DE MOGI LTDA, são apelados CECILIA OLÍVIA GUIMARAES SILVA 
e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 1ª 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 Exmos. Desembargadores RUI 
CASCALDI (Presidente) e CHRISTINE SANTINI.

São Paulo, 17 de abril de 2018

FRANCISCO LOUREIRO

PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação no 1008465-14.2013.8.26.0361

Comarca: MOGI DAS CRUZES

Juiz: GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL BELUZZO

Apelante: VIP AUTO POSTO DE MOGI LTDA.

Apelada: CECÍLIA OLÍVIA GUIMARÃES SILVA E FACEBOOK DO 

BRASIL LTDA.

VOTO Nº 32.974

DANO MORAL. Publicações supostamente ofensivas na rede 

social Facebook. Relato crítico da ré a respeito de serviço 

automotivo prestado por prepostos da autora, que a teriam 

ludibriado com o fim de lhe vender óleo lubrificante automotivo. 

Possibilidade de dano moral a pessoa jurídica. Ausência de ato 

ilícito e dano, no caso concreto. Postagem crítica, que não chega 

a ultrapassar o direito de livre manifestação. Conjunto 

probatório a indicar a veracidade do relato da requerida. 

Ausência de prova, ademais, de dano suportado pela autora. 

Sucumbência da requerente também com relação à corré 

Facebook do Brasil Ltda. Princípios da causalidade e 

sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 588/604, que julgou improcedente a ação indenizatória 

movida por VIP AUTO POSTO DE MOGI LTDA. em face de CECÍLIA 

OLÍVIA GUIMARÃES SILVA e FACEBOOK DO BRASIL LTDA.

Fê-lo a r. sentença, basicamente, pelo fundamento da 

ausência de ato ilícito a ensejar indenização. A ré publicou em seu perfil da 

rede social Facebook críticas contundentes a respeito do serviço prestado 
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pela autora, que não chegam a desbordar dos limites da manifestação lícita 

de sua opinião.

As críticas dirigiam-se ao serviço prestado por frentista 

da autora, que teria persuadido a ré a adquirir e trocar sem necessidade o 

fluido lubrificante de motor.

Segundo o MM. Juiz, a requerente deveria demonstrar 

que as críticas eram infundadas, do que não se desincumbiu. As provas 

testemunhais providenciadas por ela são desencontradas e revelam falta de 

cuidado no momento da troca de óleo, em que não se oportunizou à ré a 

possibilidade de verificar que o veículo realmente continha baixa 

quantidade do fluido.

Diante da falta de cuidado da requerente, é 

compreensível que a requeria, sentindo-se enganada, desabafe em rede 

social. Ademais, a prática do chamado “golpe do frentista” não é novidade, 

e é legítimo que a requerida tenha se sentido vítima desse golpe.

A apelante sustenta, em síntese, que: i) é caso de 

nulidade do julgado por suspeição do juiz; ii) a ré publicou em seu perfil do 

Facebook postagem ofensiva a sua honra e imagem; iii) a publicação 

atacava injustamente os serviços prestados por seus frentistas; iv) a prova 

produzida nos autos elucida a adequada prestação de serviços; v) 

subsidiariamente, deve ser isenta dos ônus sucumbenciais relativos à ré 

Facebook, que foi compulsoriamente incluída no polo passivo por ordem do 

MM. Juiz.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls. 

588/604, pede o provimento do recurso.

O apelo foi contrariado às fls. 609/618 e 630/635, com 
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preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

1. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso 

por ausência de dialeticidade.

Afere-se sem dificuldades que as razões recursais 

impugnam a rejeição do pedido indenizatório, bem como o argumento 

segundo o qual as publicações não se podem considerar ofensivas.

Assim, o recurso preenche os requisitos legais, pois 

refuta tendo expressamente os fundamentos da sentença que embasaram 

a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. 

REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA 

CONTESTAÇÃO. ART. 514 DO CPC. APTIDÃO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, a reprodução, na 

apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na 

contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar 

conhecimento ao recurso.

2. No caso dos autos, o que se percebe é que, muito embora a 

recorrente tenha se limitado a repetir os argumentos que já 

haviam sido expostos na contestação, não houve prejuízo ao 

princípio da dialeticidade recursal. Isso porque apesar da 

incorreção técnica, ainda é possível compreender a 

irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, 

de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da 

sentença recorrida.

3. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de 
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modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos.

4. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1268413/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, j. 17.04.12).

Rejeito a preliminar arguida.

2. Inadmissível a exceção de suspeição do magistrado.

Elementar e pacífico em nossos tribunais que “a simples 

prolação de decisões interlocutórias contrárias aos interesses do excipiente 

se mostra insuficiente para sugerir eventual parcialidade” (Exceção de 

suspeição nº 9050017-09.2008.8.26.0000, Câmara Especial, rel. Luiz 

Tâmbara, j. 15/12/2008).

Assentou o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que “ao 

juiz é dado decidir a lide a partir de seu livre convencimento. Ademais, os 

atos jurisdicionais são passíveis de correção pela via recursal” (Edcl. no 

REsp 428713/SP, Rel. Min. Eliana Calmon).

No caso concreto, o MM. Juiz se convenceu da 

improcedência das alegações da autora, sem que isso, porém, revele o 

mais pálido indício de interesse na causa. 

É óbvio que a imposição do ônus da prova à requerente 

no tocante à correção do procedimento de seu frentista nada tem de 

parcial, antes resultando de normas cogentes impostas pela lei processual. 

Também a alusão do magistrado à frequente prática 

comercial de postos de gasolina de oferecer serviços desnecessários ao 

consumidor não o torna suspeito. A aplicação das regras de experiência 

comum é prevista pelo art. 375 do CPC e foi devidamente fundamentada 
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pelo julgado. 

Não faz o menor sentido, por outro lado, a alegação de 

suspeição com base na condução da audiência sem acareação de 

testemunhas. É de trivial conhecimento que a necessidade das provas é 

determinada não pelas partes, mas pelo juiz, que indeferirá as diligências 

inúteis ou manifestamente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código 

Civil.

Rejeito a preliminar suscitada.

3. O recurso não comporta provimento.

De acordo com a petição inicial, em 22 de outubro de 

2.013 a ré CECÍLIA OLÍVIA GUIMARÃES SILVA publicou em seu perfil de 

rede social calúnias relativas ao atendimento que recebeu três dias antes 

no posto de gasolina da autora.

Segundo a publicação, a requerida afirmou-se 

“assaltada”, “enganada” e vítima do “golpe do frentista”, pois o frentista, 

abusando de seu desconhecimento a respeito da manutenção de veículos, 

a persuadiu da urgência de efetuar imediatamente reposição de óleo 

lubrificante automotivo, ao valor de R$ 351,00 (fl. 02).

Posteriormente, o marido da requerida a informou que a 

troca era absolutamente desnecessária, pois realizada apenas seis meses 

antes, em revisão da fabricante do veículo.

Sentindo-se ludibriada, a consumidora publicou um 

desabafo em seu perfil de rede social Facebook, relatando o ocorrido e 

dizendo-se enganada. A postagem obteve considerável repercussão, com 

mais de 8.000 compartilhamentos, algumas das quais comprovadas nos 
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autos (fls. 13/142). 

A autora afirma que os fatos publicados pela ré são 

inverídicos e lhe causaram danos a sua imagem, razão pela qual pretende 

se indenizar.

4. É tema absolutamente pacífico (Súmula nº 227 do 

Superior Tribunal de Justiça), e hoje positivado no artigo 52 do novo 

Código Civil, que as pessoas jurídicas são titulares de certos direitos da 

personalidade e podem sofrer danos morais. 

No dizer de Sérgio Cavalieri Filho, “a pessoa jurídica, 

embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito  ofensa 

à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano 

moral em sentido amplo  violação de algum direito da personalidade -, 

porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que 

seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato 

ilícito. Modernamente fala-se em honra profissional como uma variante da 

honra objetiva, entendida como uma variante da honra objetiva, entendida 

como valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade” 

(Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., Atlas, p. 94).

Em última análise, o que se indeniza é o dano à 

imagem da pessoa jurídica, fator essencial para sucesso da empresa, 

diante do meio em que desempenha suas atividades.

O que se preserva é a formação da imagem abstrata e 

não visual, da entidade diante do mundo dos negócios e do próprio 

consumidor (cfr. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, A Pessoa 

Jurídica e os Direitos da Personalidade, Editora Renovar, p. 98).

Cumpre perquirir, portanto, se houve dano injusto à 
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imagem da requerente, pela divulgação em rede social de fatos inverídicos 

a respeito dos serviços que presta.

5. No caso, contudo, a postagem da ré em rede social 

não impingiu danos morais à autora.

Em tema de liberdade de expressão, a melhor doutrina 

é toda no sentido de que não há prevalência entre os direitos fundamentais 

de livre expressão, de um lado, e da honra, intimidade ou privacidade, de 

outro lado.

No caso concreto, não se verifica o abuso do direito de 

livre expressão da ré em prejuízo da imagem da autora.

A publicação que ensejou o litígio tem o seguinte teor: 

“amigos sábado dia 19 de outubro PASMEI. Fui abastecer meu carro no 

posto VIP (TIGRÃO DA MOGI BERTIOGA) e qual foi minha surpresa 

quando o frentista falou que meu carro iria travar o motor por falta de óleo. 

OBS: o carro foi revisado feito a troca a 6 meses. Assustado com o impacto 

da noticia o frentista aconselhou-me a não ligar o carro e empurrou-me ate 

a troca de óleo. O susto foi maior ao ver que ele cobrou no óleo MOTUL 

5W40, 88 reais o litro. Toda essa brincadeira ficou 351 reais; isso porque 

pedi o óleo mais barato imaginem o mais caro. PODE!! Fui assaltada e 

enganada, so depois que caiu a ficha. CAI NO GOLPE DO FRENTISTA. 

TOMEM CUIDADO COM OS FRENTISTAS DESONESTOS DO POSTO 

TIGRÃO EM FRENTE A PADARIA SANTA RITA e compartilhem para que 

acabam com esses aproveitadores FALEI!” (fl. 02).

O relato assume tom contundente, mas não chega a ser 

ofensivo à imagem da requerente. Apesar de incisivo, seu conteúdo não 

chega a ser injurioso ou calunioso e se aproxima ao de um desabafo a 
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respeito do atendimento prestado por prepostos da autora.

Além disso, afigura-se verossímil a reclamação da 

requerida. As testemunhas da autora Diego Gomes e Rudson Silva Matos, 

ambos frentistas da autora e presentes no momento dos fatos, ofereceram 

depoimentos contraditórios, uma afirmando que o veículo continha 

quantidade mínima de lubrificante, mas a outra reconhecendo que havia 

ainda cerca de um litro de óleo, hipótese indicativa da desnecessidade de a  

consumidora adquirir urgentemente mais fluído automotivo.

Acrescente-se que alguns meses antes, o veículo havia 

recebido óleo lubrificante suficiente em revisão feita pela fabricante, de 

modo a tornar duvidosa a necessidade de nova reposição, o que confere 

ainda maior credibilidade à requerida.

A conduta adotada pelos prepostos da autora também 

converge a favor da versão da ré. Depreende-se do conjunto probatório que 

não foi lhe dada a possibilidade de acompanhar o processo de troca de 

óleo, ocasião em que ela poderia conferir a quantidade de óleo que seria 

substituída e a veracidade da suposta urgência apregoada pelo frentista.

Nessas circunstâncias, em que o serviço não se 

afigurava necessário e foi contratado apenas porque o frentista incutiu à 

consumidora temor de dano a seu veículo, é compreensível que ela 

manifeste duramente seu descontentamento, uma vez consciente da 

desnecessidade da troca de óleo.

Por outro lado, a autora sabe que ao disponibilizar seus 

serviços no mercado de consumo, está sujeita a tê-los criticados nas redes 

sociais, nem sempre da forma mais polida. Sabido que as manifestações de 

opinião em redes sociais vêm acompanhadas de alguma exaltação, de 
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comoção natural, que concede certa elasticidade ao direito de crítica.

O que não se admite é a transposição do limite das 

críticas para o campo da ofensa, fator que não se verifica no caso.

Não há prova, ademais, de que as manifestações da ré 

comprometeram concretamente a imagem da requerida, levando a queda 

significativa de seu faturamento. Esse fator termina por refutar 

definitivamente a pretensão indenizatória.

6. Deve ser mantida a condenação da requerente 

também aos encargos de sucumbência.

Pelo princípio da sucumbência, o pagamento das custas 

e honorários incumbe a quem perde a causa, independentemente de 

qualquer perquirição a respeito de eventual dolo ou culpa.

Como bem observa G. Chiovenda, “o fundamento 

dessa condenação é o fato objetivo da derrota e a justificação desse 

instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição 

patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva” (cf. Instituições de Direito 

Processual Civil, trad. brasileira, 1a ed., São Paulo, 1942 apud Celso 

Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, 13a ed., vol. 

I, 2008, p. 134).

Com efeito, a regra da sucumbência está subordinada 

ao princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos honorários 

advocatícios, custas e despesas processuais aquele que a eles deu causa.

Nesse sentido, “o princípio da sucumbência cede lugar 

quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide” (STJ, 

3a Turma, AI 615.423  AgRg., Rel. Min. Nancy Andrighi, 17.03.2005).
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No caso em tela, a requerente deu causa à demanda e 

sucumbiu integralmente também com relação à corré FACEBOOK DO 

BRASIL LTDA., razão pela qual deve arcar com os respectivos ônus de 

decaimento.

Ainda que a inclusão de FACEBOOK DO BRASIL 

LTDA. tenha-se determinado por decisão interlocutória (fls. 166/168), o fato 

de a requerente dar causa a demanda conjugado ao fato objetivo da derrota 

bastam para que tenha de arcar com os encargos do decaimento.

7. Em suma, por qualquer ângulo que se analise a 

demanda, inviável seu acolhimento.

Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 

11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 para 

cada ré.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator


