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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1045748-39.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
LTDA e VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, são apelados RENAULT 
DO BRASIL S/A e RENAULT DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GRAVA 
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019. 

Claudio Godoy
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 1045748-39.2017.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelantes: VOLKSVAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e VOLKSVAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT

Apelados: RENAULT DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. e RANAULT DO BRASIL S.A. 

Juíza: Dra. Gláucia Lacerda Mansutti 

Voto n. 18.682

 Ação cominatória, cumulada com pedido 
indenizatório. Publicidade comparativa irregular 
envolvendo veículos produzidos pelas partes. 
Inobservância dos parâmetros próprios deste tipo de 
publicidade. Indenização devida, inclusive de índole 
moral, embora fixada não no patamar pretendido. Dano 
material consistente no quanto despendido para 
campanha encomendada em resposta. Pedido 
cominatório, porém, e por isso desacolhido, que se volta 
a comando que, exarado, não faria mais que repetir a 
lei. Inviável comando inibitório genérico. Sentença em 
parte revista. Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação 

interposto contra sentença (fls. 401/410) que julgou improcedente ação 

de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de indenização por 

danos materiais e morais. Sustentam as autoras, em sua irresignação, 

que as rés ridicularizaram veículo de sua marca. Narram o conteúdo das 

campanhas publicitárias a tanto veiculadas, afirmando que retratam o 

veículo Volkswagen Up em situações vexatórias, sem apresentar 
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qualquer critério objetivo que comprovasse as críticas evidentemente 

realizadas. Defendem a proteção constitucional à reputação e à 

credibilidade da pessoa jurídica, ressaltam o direito do titular ao uso 

exclusivo da marca e a vedação à concorrência desleal. Asseveram, 

portanto, a ocorrência de campanha comparativa irregular, inclusive 

com uso não autorizado da imagem do seu veículo, que afirmam 

facilmente identificável, ainda que não mencionada nominalmente a 

marca. Aduzem que a propaganda comparativa deve ter cunho 

informativo e objetivo, em observância às rígidas orientações do art. 32 

do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Discorrem a 

respeito do alcance que as publicidades tiveram, alegando comprovado 

o dano moral sofrido e que, de qualquer forma, dizem estar in re ipsa. 

Socorrendo-se do caráter punitivo da indenização dos danos morais, 

postulam a condenação no montante de R$ 900.000,00. Aduzem, no 

mais, que o dano material consiste no gasto despendido para 

contratação, realização e divulgação de anúncio resposta (“contra-

propaganda” - R$ 208.200,60). Por fim, pugnam pela concessão de 

tutela inibitória, proibindo-se as rés de criar e/ou divulgar informações 

inverídicas a respeito das suas marcas e produtos. 

Recurso regularmente processado e 

respondido (fls. 537/558), com pedido de desentranhamento do parecer 

juntado com a apelação. 

É o relatório.

Em primeiro lugar, quanto à anexação 
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do documento de fls. 467/513 no apelo, sabidamente admissível a 

juntada mesmo depois da prolação da sentença, desde que assegurada 

ciência e possibilidade de manifestação da parte contrária, o que, no 

caso, se deu. Conforme já se decidiu no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, “a juntada de documentos com a apelação é possível, tendo a 

outra parte a oportunidade de sobre eles dizer nas contrarrazões, tudo 

com a cobertura do art. 397 do Código de Processo Civil.” (STJ, Resp. 

n. 41.158, j. 20.08.1996). Também assim já se decidiu neste Tribunal 

Estadual (TJ-SP, AP. 747.895-0/4, j. 17.10.2006). E tanto mais se se 

trata de opinião doutrinária sobre a questão, assim parecer materializado 

em suporte que, para os fins da exigência processual em questão, sequer 

se toma como documento (STJ, RDDP 58/129, apud Theotonio 

Negrão et al, CPC e legislação processual em vigor, 2017, p. 475, 

nota 4).

No mérito, o caso envolve discussão 

sobre publicidade comparativa veiculada pelas rés. E aqui porque, 

mesmo descaracterizado o veículo levado aos conteúdos produzidos, ao 

menos no vídeo chamado de Renault/Kwid/Corcundas é notória a 

identificação do automóvel produzido pelas autoras, o Volkswagen-UP!. 

Ainda se diga que alteradas características em sua lateral, a visualização 

do veículo é bastante fácil. 

De mais a mais, como adverte Lúcia 

Ancona Lopes de Magalhães Dias, forte na doutrina italiana que cita, a 

publicidade comparativa pode ser direta per relationem, isto é, referir-

se diretamente a um concorrente, não a todos, indistintamente, mas de 
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modo implícito, ainda que nem por isso a suscitar dúvida sobre a quem 

o anúncio se refere. (Publicidade e direito. RT. 2010. p. 250-251).

Pois, certo, em primeiro lugar, que, 

antes de vedar, o sistema brasileiro admite a publicidade comparativa 

como manifestação da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF/88) e exercício 

da livre concorrência, de resto guindada a princípio básico da ordem 

econômica (art. 170, IV, da CF/88), bem assim como revelação da 

liberdade de expressão e de comunicação. 

Mas claro que, nem por isso, ela se 

exerce sem limites. Basicamente deve atender a imperativo de 

veracidade e objetividade, ademais sem indevido intuito denigritório do 

concorrente. Fundamentalmente, é preciso verificar se a comparação é 

identificável e se se assenta em dados objetivamente aferíveis. Além 

disso, a publicidade comparativa não se deve valer de abusiva 

depreciação do concorrente, mesmo anotado que, decerto, por sua 

própria natureza, sempre algum descrédito haverá à outra ou empresas 

referidas no que se anuncia.

Assentando estes requisitos, salienta 

Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias que, se do ponto de vista 

positivo, a licitude da publicidade comparativa se define pelos 

parâmetros de comparação, assim objetiva e comprovável, do ponto de 

vista negativo é preciso não haver enganosidade e caráter denigritório 

do concorrente; é, no seu dizer, “o denegrimento desnecessário ou 

desleal”, portanto além do descrédito natural e ínsito ao produto 
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concorrente que se dá (Publicidade e direito. RT. 2ª ed., p. 271-281). E 

acrescenta que isso se pode evidenciar quando “na comparação se 

empregam expressões ou imagens que, apesar de se referirem ao 

produto ou serviço, podem ser consideradas desnecessariamente 

agressivas ou ofensivas ao concorrente ou a seus produtos; e ainda 

quando na comparação se exaltam mais as críticas em relação ao 

produto da concorrência do que as próprias vantagens do produto ou 

da oferta da empresa anunciante.” (Op. cit., p. 282)

Tampouco se exclui a ofensa ou o 

abuso pelo teor humorístico ou cômico de que se revista a publicidade. 

Aqui é preciso separar a roupagem da mensagem, como, para matéria 

correlata, da liberdade de informação, mas também de criação, observa 

Costa Andrade (Liberdade de imprensa e inviolabilidade pessoal. 

Coimbra Ed. 1996.  p. 243). Não é necessariamente porque o 

continente é humorístico que se afasta o conteúdo ofensivo.

Do mesmo modo a questão do puffing, 

isto é, do exagero ínsito ao convencimento a que se volta a mensagem 

publicitária. Tal porém o que se concebe ligado ao exagero das 

qualidades da coisa, e que ela efetivamente possui, aqui sim como 

sempre se considerou em relação ao dolus bonus e, de resto, cujo exato 

transporte às relações consumeristas não se autoriza pelas exigências e 

princípios próprios da publicidade. Seja como for, nada do que se 

confunda com a depreciação do produto concorrente. Mas, de qualquer 

maneira, sobre o exagero publicitário acentua Herman Benjamin que 

“só a vagueza absoluta e inofensiva permite a isenção de 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1045748-39.2017.8.26.0100 7/12

responsabilidade do fornecedor” (CDC comentado pelos autores. 

Forense Universitária, 4ª ed., p. 221).

Pois bem. Analisada a publicidade em 

que, como se disse ao início, o veículo das autoras se identifica 

facilmente, vários são os indicativos da ilicitude havida, à luz de todos 

os critérios que se vêm de pontuar.

Em primeiro lugar, a própria 

descaracterização chama a atenção, porque afinal com ela se tenciona 

disfarçar a comparação. Ou seja, se dissimula o que é verdadeiramente 

uma comparação, longe de genérica, como se pretende, mas, ao revés, 

específica e comparativa com relação ao produto das autoras.

Depois, pretendendo-se comparar o 

espaço interno dos veículos, concorrentes no mercado de compactos, 

não se indica qualquer dado objetivo a respeito. Malgrado juntado 

estudo à contestação, nada a respeito a publicidade objetivamente 

indica. Aliás, bem a este propósito  e aí outro sinal da abusividade , o 

próprio produto da autora mal aparece nas imagens, senão em rápida 

chamada final.

O que a rigor se vê é mesmo a 

preocupação do conteúdo produzido em desvalorizar o produto 

concorrente, que sintomaticamente se diz “compacto demais”, e ainda 

que por recurso ao humor e posto que por situação ficcional que, porém, 

o é quanto ao resultado do tráfego no banco de trás do veículo das 
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autoras, mas não quanto à real afirmação de que excessivamente 

reduzido o seu espaço interno. E isto se faz mediante a inequívoca 

ridicularização do produto concorrente, desnecessária à comparação e 

desleal se nada de objetivo se demonstra a respeito.

Por fim, emblemático que, tão logo 

notificados extrajudicialmente (fls. 85/93), os réus tenham retirado a 

campanha do ar. Apesar, é certo, já das visualizações havidas e sem 

contar as próprias notícias em si sobre a campanha realizada.

Daí que, neste ponto, a irresignação 

recursal procede, respeitada a convicção da MM. Juíza de origem e 

lembrando que, do ponto de vista infraconstitucional, conforme salienta 

Fábio Ulhoa Coelho, a publicidade comparativa irregular se combate 

quer por recurso ao CDC, à concorrência desleal ou ao direito marcário 

(Curso de direito comercial. Direito de empresa. Saraiva. 12ª ed. v. 1. 

p. 367). 

Reconhecida a conduta abusiva, as rés 

deverão indenizar. Tratando do assunto, sob o pálio da repressão à 

concorrência desleal, observa Gama Cerqueira que “não se concebe, 

realmente, que, provada a existência do ato ilícito, o réu se livre da 

condenação, alegando que os seus atos não causaram prejuízo, ou que 

o autor não conseguiu prová-los, ou, ainda, que o dano eventual não é 

ressarcível (...). Por outro lado, o fundamento da responsabilidade civil 

por atos ilícitos não se encontra no dano causado, mas no dolo ou 

culpa do agente, tanto que a simples violação do direito alheio, 
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independentemente do prejuízo, é bastante para acarretá-la. Se assim 

não fosse, poucas ações fundadas em concorrência desleal lograriam 

êxito, dada a dificuldade de se fazer a prova do prejuízo causado em 

questões desta natureza” (Tratado da Propriedade Industrial, v. II, 

atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, p. 

290-291). 

No âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, igualmente se decidiu que “a reparação não está condicionada 

à prova efetiva do dano, pois os atos de concorrência desleal e o 

consequente desvio de clientela provocam, por si sós, perda 

patrimonial à vítima... O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si 

só, provoca substancial redução no faturamento da empresa que dele é 

vítima. O prejuízo, portanto, é presumido, autorizando-se, em 

consequência, a reparação.” (REsp 978.200/PR, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009).

No caso, porém, já se estima  e não se 

questiona propriamente este valor  o dano material havido a partir de 

campanha de resposta que as autoras se viram na contingência de 

contratar. Portanto, as rés deverão ressarcir este importe, atualizado 

desde o desembolso e com juros desde o ilícito, assim contados da 

veiculação da publicidade irregular (Súmula 54 do STJ).

Também devidos danos morais. O 

contexto publicitário denigritório indica abusiva depreciação da 

concorrência, violando a imagem e conceito da empresa e de seu 
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produto, nos exatos termos, ademais, do art. 195, inciso I, da Lei 

9.279/96. 

Ademais, não se pode olvidar que o 

dano moral cumpre um papel também profilático, de desestímulo ao 

ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real 

gravidade, como na espécie se considera ocorrido.

A propósito, lembra Fernando Noronha 

que a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além 

daquela reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que 

também quer preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da 

Responsabilidade Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. 

março 1999. p. 31-44). 

Bem a todo este respeito o quanto já se 

decidiu, inclusive, neste Tribunal, em precedente envolvendo 

veiculação de publicidade comparativa ilícita: 

“Indenização. Publicidade em painel 

através da comparação de marcas. Alusão à marca da autora com 

intenção depreciativa. Concorrência desleal caracterizada. Nexo de 

causalidade entre a veiculação do painel e os danos configurados. 

Dano moral arbitrado dentro de parâmetros razoáveis. Dano material 

a ser liquidado em execução. Procedência total da ação. Condenação 

nas verbas de sucumbência. Apelo da requerida improvido. Provido o 

recuso adesivo da autora” (TJ-SP, Apelação com revisão n. 0027619-
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95.2006.8.26.0000, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. 17.10.2007). 

Assim, a indenização moral deve ser 

fixada, embora não nos patamares pretendidos, aqui sim, e mesmo sem 

olvidar seu papel preventivo, mas considerada a retirada quase que 

imediata da publicidade, que permaneceu disponibilizada nas redes por 

um ou dois dias.  

O arbitramento se faz no mesmo valor 

histórico do dano material, atualizado o resultado desde este julgamento 

(Súmula 362 do STJ), com juros incidentes desde a veiculação da 

publicidade irregular (Súmula 54 do STJ).

De resto, o pedido inibitório não 

comportava mesmo guarida. 

 Com efeito, o pedido (“que se 

abstenham de divulgar informações inverídicas, por conteúdos 

publicitários ou qualquer outro meio, a respeito das marcas e produtos 

das autoras”) se volta a comando não faria mais que repetir a lei. Trata-

se, portanto, de pleito de tutela inibitória voltado à conduta já 

reconhecida pelo sistema como abusiva. Assim, concretamente se 

pretende inverter a lógica de se verificar a ofensa, ou mesmo a sua 

individual potencialidade para, então, reclamar-se a tutela, posto que 

preventiva. Pugna-se pela concessão do que, afinal, o que a lei já dá: a 

tutela abstrata dos direitos subjetivos.
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Diferente seria a situação se se narrasse 

particular e específica ameaça, conforme a ciência acerca de nova 

publicidade preparada de modo ofensivo às autoras e a seus produtos, e 

sempre conforme a demonstração concreta que disso se fizesse. Mas 

não há possível controle preventivo que se faça de modo assim tão 

genérico, abstrato, vedando, em superfetação ao texto legal, novas e 

futuras ofensas que nem bem se sabe quais serão, se ocorrerem. E o que 

não se altera pela simples alegação de que as rés possuem outras 

imagens de seu veículo.

Aliás, mesmo a vedação a uma 

publicidade que contivesse imagens ou referência ao produto das 

autoras não se poderia aprioristicamente vedar porque, como se viu, em 

si a publicidade comparativa não é vedada e pode ser veiculada de 

modo regular.

Por último, como consequência do 

julgamento presente, as autoras arcarão com 1/3 das custas e as rés com 

dois terços, fixados honorários de 15% do valor total da condenação, 

que deverão obedecer a mesma proporção. 

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso.

CLAUDIO GODOY

Relator
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