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DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. FACEBOOK.

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO.

LIMITES. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. OFENSA.

DANO MORAL. VALOR.

I - A Constituição Federal estabelece como direito fundamental

a liberdade de manifestação do pensamento. No entanto,

nenhum direito constitucional é absoluto, sofrendo restrições

perante a análise de compatibilidade com o conjunto das

demais preposições constitucionais, tal como, o direito à honra.

II - A divulgação de severas e inverídicas críticas em desfavor

do fornecedor em rede social na internet (facebook) enseja a

responsabilização civil do consumidor pelos danos causados.

III - A pessoa jurídica pode ser compensada por dano moral se

comprovar a lesão à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ),

consistente na reputação que goza perante terceiros.

IV - O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado

por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-

se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza

e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande

a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que

se torne inexpressiva.

V - Negou-se provimento ao recurso.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 6ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JOSÉ DIVINO - Relator, VERA

ANDRIGHI - 1º Vogal, ESDRAS NEVES - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor

Desembargador ESDRAS NEVES,  em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.

DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 15 de Fevereiro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

JOSÉ DIVINO

Relator

Código de Verificação :2017ACOXYTKNKWBAU2CQ4KP1F3J

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO 3



 Narra, em síntese, que realizou tratamento veterinário em cachorro

da primeira ré, incluindo exames pré-operatórios e cirurgia. Relata que após diversos

procedimentos a relação entre as partes tornou-se conturbada e a primeira ré

publicou inúmeras mensagens difamatórias em rede social na internet denominada

facebook. Alega que a segunda ré foi comunicada do ocorrido, mas que não houve

retratação. Pede o reconhecimento de seu direito de resposta, proporcional ao

agravo, e a condenação das rés a retirar as ofensas indicadas e compensar os

danos morais no valor de R$15.000,00.

 Citadas, as rés apresentaram contestação.

 A segunda ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,

afirma que a autora não forneceu a URL do conteúdo divulgado, sendo tal dado

imprescindível para viabilizar sua localização e eventual exclusão. Defende a

inexistência do dever de monitorar o conteúdo disponibilizado por terceiros, sendo

sua função a armazenagem de dados e a disponibilização de acesso. Aduz a não

utilização pela autora das ferramentas de denúncia disponibilizadas no facebook, a

ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e a não comprovação

do dano moral. Acrescenta a impossibilidade de concessão de direito de resposta,

medida que somente pode ser adotada pela primeira ré, sob pena de violação à sua

intimidade.

 A primeira ré, ao seu turno, sustenta que a petição inicial não

aponta o suposto ato ilícito ou o dano causado. Expõe que apenas expressou sua

opinião a respeito da má prestação do serviço pela autora, tratando-se de exercício

regular de direito.

 O processo foi extinto sem resolução do mérito em relação à

segunda ré, em razão da ilegitimidade passiva. Os pedidos foram julgados

parcialmente procedentes para condenar a primeira ré a excluir o comentário feito

em relação à autora no prazo de 24 horas e compensar os danos morais no valor de

R$7.000,00.

 Inconformada, a primeira ré apela. Pugna a reforma da sentença

defendendo o direito do consumidor à ampla divulgação de reclamações, o exercício

regular do direito e a liberdade de expressão. Aduz inexistir ato ilícito e dano moral a
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R E L A T Ó R I O

 ORGANIZAÇÕES VETERINÁRIAS SÃO FRANCISCO LTDA

ajuizou ação de conhecimento em face de VYVIANNI PEDROSA DINORAH e

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
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ser compensado. Sustenta que o laudo pericial está eivado de falhas, pois foi

elaborado após o falecimento do animal e tem como base apenas os relatórios e

prontuários confeccionados pela autora. Afirma que o perito agiu com parcialidade e

não tem conhecimentos técnicos para esclarecer a controvérsia. Assevera que,

embora o animal tenha se submetido a uma séria cirurgia, recebeu alta no dia

seguinte, além de não terem sido repassadas as recomendações suficientes acerca

dos cuidados pós-operatórios. Ressalta seu direito a inversão do ônus da prova, de

modo que cabia à autora comprovar que agiu com técnica e esmero suficientes. Por

fim, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

 O recurso foi regularmente preparado.

 O apelo não foi contrariado.

 É o relatório.
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Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a

primeira ré a excluir o comentário feito em relação à autora no prazo de 24 horas e

compensar os danos morais no valor de R$7.000,00.

A Constituição Federal estabelece como direito fundamental a

liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, inciso IV). No entanto, nenhum

direito ou prerrogativa constitucional é absoluto, sofrendo restrições perante a

análise de compatibilidade com o conjunto das demais preposições constitucionais,

tal como, o direito à honra e à intimidade (art. 5º, inciso X).

Com efeito, a liberdade de manifestação do pensamento constitui

um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática, mas o seu

exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo a violação de direitos

fundamentais da pessoa humana.

No caso em apreço, é incontroverso o fato de que a apelada realizou

tratamento veterinário no cachorro da apelante. O cerne da controvérsia cinge-se em

verificar se os comentários feitos pela apelante em rede social na internet,

denominada facebook, extrapolaram o direito à liberdade de expressão, ofendendo a

honra objetiva da apelada e caracterizando ato ensejador de dano moral.

Confira-se trecho da publicação da apelante em seu perfil do

facebook:

 

 

(...) o que fizeram com o meu cachorro, meu amor, o Apollo até

hj foi desumano e cruel. Me devolveram o cachorro num estado

pior que o que levei inicialmente, me devolveram a primeira vez

sem operar (...) Depois remarcaram a cirurgia na qual tiveram q

fazer transfusão por conta da primeira cagada e me

devolveram o animal 2 dias depois da cirurgia ( nunca vi

nenhum veterinário devolver antes de 7 dias ), me passam mil

e uma ordens de cuidados que veterinários que deveriam

executar. E ai me mandam ele pra casa sem colar, o qual eu

tive q passar na agropecuária pra comprar e com um curativo
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V O T O S

O Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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mais mal feito q já vi na vida. Resultado dos sucetivos serviços

de porco: metade dos pontos ridicularmente mal dados da

cirurgia abriram! (...)

 

 

Da leitura detida, observa-se que a apelante fez severas críticas à

apelada, não se tratando de mera opinião a respeito do tratamento realizado em seu

cachorro. Nesse contexto, é necessário verificar se as alegações da apelante são

verdadeiras, sob pena de se considerar extrapolado o seu direito de manifestação do

pensamento.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

 

 

É preciso distinguir o direito de opinião da escrita inverídica.

Há uma diferença entre o direito do consumidor externar sua

opinião pessoal sobre a forma que foi conduzida a operação de

seu animal, suas impressões pessoais a respeito do

profissional, de seu local de trabalho, da dificuldade de

estacionar, do atendimento, e a forma que o trabalho

contratado foi prestado.

Desde o momento em que a requerida passou a tecer severas

críticas ao procedimento cirúrgico em si, e como ele foi

conduzido pelos profissionais da clínica autora, deixou de

externar a sua opinião pessoal para afirmar um fato.

Esse fato necessita ser verídico, sob pena de ofender a honra

objetiva daquele que presta serviço no mercado de consumo.

 

 

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez

que a apelante é destinatária final dos serviços prestados pela apelada, sendo

aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o art. 6º, VIII, do CDC prevê, como direito básico do

consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
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ônus da prova, a seu favor, a critério do juiz. A inversão, contudo, não se opera

automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo

necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a

verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.

A fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a apelada

colacionou aos autos relatórios veterinários, documentos que indicam os exames

realizados e planilhas com descrição dos valores cobrados (fls. 51/96). A apelante,

ao seu turno, colacionou aos autos apenas três receituários (fls. 179/181).

Intimadas a especificarem provas, a apelante informou não haver

provas a produzir (fls. 196), ao passo que a apelada requereu a realização de prova

pericial por profissional veterinário (fls. 197), pedido que foi deferido (fls. 199).

Destaca-se que a morte do animal não impede a realização da

perícia, pois a avaliação dos prontuários, receituários e exames realizados é

suficiente para verificar se o tratamento dispensado pela apelada foi adequado. A

apreciação dos referidos documentos, que foram colacionados aos autos pela

apelada, não enseja, por si só, a ilegitimidade da perícia ou a parcialidade do perito,

sobretudo por se tratar de profissional especializado na área, estando apto ao

exercício do encargo. Assim, inexistindo prova robusta em sentido contrário,

presume-se que o perito cumpriu "escrupulosamente o encargo que lhe foi

cometido", conforme determina o art. 422 do CPC/73.

Ao responder os quesitos formulados pela apelada, o laudo pericial

informa que o cachorro da apelante estava acometido de neoplasia maligna e que o

protocolo médico-veterinário recomendava a realização de exames pré-operatórios

de rotina quando do primeiro atendimento, a fim de auxiliar o diagnóstico, bem como

a repetição dos exames dois meses depois (dezembro de 2013), uma vez que todos

os parâmetros clínicos poderiam ter alterado. Asseverou que a cirurgia realizada

teve êxito e que não houve problemas pós-cirúrgicos, devido a análise das fichas de

internação subsequentes.

A apelada narrou na petição inicial que dez dias após a cirurgia a

apelante retornou à clínica, momento em que o animal apresentava pontos cirúrgicos

abertos e "se encontrava terrivelmente sujo". Questionado a respeito da abertura das

suturas cirúrgicas, o perito afirmou que a causa mais provável é de contaminação no

local onde foi realizada a cirurgia, diga-se, infecção no corpo do animal, o que levou

ao afrouxamento dos pontos e posterior rompimento. Respondeu que a sujeira é sim

um dos fatores que impede a cicatrização dos pontos cirúrgicos, uma vez que

contamina a ferida.

A apelante se insurgiu quanto ao fato de o animal ter tido alta no dia
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seguinte à cirurgia. Todavia, o perito afirmou que tal procedimento depende da

interpretação do médico veterinário responsável pelo caso, bem como dos sinais

clínicos apresentados pelo animal, da resposta ao tratamento, entre outros fatores,

sendo possível a alta no tempo em que o veterinário julgar necessária. Logo, não

vislumbrou qualquer ilegalidade na conduta da apelada quanto ao ponto. Ademais, a

própria apelada relatou em sua publicação que lhe foram passadas "mil e uma

ordens de cuidados", corroborando a tese de que a apelada lhe prestou diversas

orientações a respeito do cuidado e dos procedimentos a serem adotados após a

cirurgia.

A apelante também criticou na rede social o fato de o animal sair da

clínica sem o colar elisabetano, tendo que o comprar em uma agropecuária. De

acordo com o perito, o referido colar, instrumento utilizado para impedir que o animal

entre em contato com a ferida, deve ser prescrito pelo veterinário e adquirido pelo

proprietário do animal. Não foi apontada qualquer irregularidade pela indicação do

colar três dias após a cirurgia.

O perito, portanto, concluiu que (fls. 288/289):

 

 

Pela análise realizada, é possível pressupor que houve êxito no

procedimento cirúrgico em 17/12/13. Também é possível

indicar que o médico veterinário responsável orientou, em

20/12/13 (conforme folha 53), quanto ao uso de colar

elisabetano como forma de terapêutica, a fim de evitar o

contato do animal com a ferida cirúrgica, bem como indicação

para troca e realização dos curativos (...)

Dado o estudo do processo, este Perito conclui que o

procedimento realizado no hospital veterinário da

requerente teve êxito em seu objetivo, em conformidade com

os parâmetros expostos nos quesitos apresentados. (grifo

nosso)

 

 

Sabe-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial,

podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos,
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nos termos do art. 436 do CPC/73. Entretanto, diante do conjunto probatório dos

autos, não há razões plausíveis para afastar as conclusões do perito.  

A apelante não comprovou a veracidade dos fatos narrados em seu

perfil no facebook. Inexiste prova de maus tratos ao animal ou de falha na prestação

do serviço, pelo contrário, o perito foi conclusivo em afirmar que o tratamento

despendido foi adequado. Acrescenta-se que a apelante não demonstrou que foi

destratada pelas funcionárias da apelada e que houve cobrança indevida, não tendo

sequer indicado o valor inicialmente acordado entre as partes e o efetivamente

exigido pela apelada.

Trata-se, em verdade, de meras alegações desprovidas de qualquer

respaldo probatório, extrapolando a apelante seu direito à liberdade de manifestação

do pensamento. Sua conduta é ilícita, não estando enquadrada como hipótese de

exercício legal de um direito, razão pela qual deve responder civilmente pelos danos

causados à apelada.

É cediço que a pessoa jurídica pode ser compensada por dano

moral se comprovar a lesão à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ), consistente

na reputação que goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar

prejuízos na sua vida comercial.

No caso em apreço, é nítida a ofensa à honra objetiva da apelada,

tendo em vista as severas críticas e alegações feitas pela apelante na rede social, as

quais são inverídicas. Tais afirmações foram, por certo, visualizadas por inúmeras

pessoas, que deixarão de levar o seu animal na clínica apelada. Cabível, portanto, a

compensação pelo dano moral.

O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por

critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições

econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização

não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena

que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
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Dessa forma, a fim de atender os pressupostos acima consignados,

bem como a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade

da sanção pecuniária é a de compensar e punir, revela-se razoável o valor arbitrado

na sentença de R$7.000,00.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários

advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) para o percentual de

16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11,

do CPC/2015.

É como voto.
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A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho

patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em

certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante

de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a

dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do

ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que

se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que

se torne inexpressiva.1

A Senhora Desembargadora VERA  ANDRIGHI - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador ESDRAS NEVES - Vogal

Com o relator

1 "Responsabilidade Civil", Editora Forense, 9ª ed., pág. 60.
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 D E C I S Ã O

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.
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