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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0047576-32.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, são apelados RODRIGO LEONI 
DAVILA e MARIANGELA CIFELLI.

ACORDAM, em 26ª Câmara Extraordinária de Direito Privado 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 
EROS PICELI (Presidente sem voto), CESAR LACERDA E ARANTES 
THEODORO.

São Paulo, 25 de setembro de 2017. 

Luiz Eurico
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047576-32.2013.8.26.0002

APELANTE: SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

APELADOS: RODRIGO LEONI DAVILA E OUTRO

ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO  F.R. DE SANTO AMARO 

 4ª VARA CÍVEL

RELATOR: Des. LUIZ EURICO 

VOTO Nº 34664

COMPRA E VENDA DE MÓVEIS 
PLANEJADOS  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  RECONVENÇÃO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE  
DIFAMAÇÃO DA EMPRESA AUTORA 
EM REDES SOCIAIS - DANO MORAL 
CARACTERIZADO  
RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE 
PELA DEVOLUÇÃO DE VALORES  
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ação de indenização acolhida em parte 

pela r. sentença de fls. 358/363 e reconvenção parcialmente provida, para 

compelir os réus a excluírem os comentários e postagens realizados com 

o intuito de difamar a autora, tornando definitiva a antecipação de tutela, 

além de rescindir o contrato objeto da lide e condenar a autora-

reconvinda ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo 

relatório fica aqui incorporado.

Inconformada com a solução de 

primeiro grau, recorrem a autora SCA Indústria de Móveis Ltda. a esta 

Corte (fls. 366/377).

Sustenta, em suma, que restaram 

demonstrados os danos morais sofridos em decorrência da veiculação em 

redes sociais de comentários desabonadores, atingindo a imagem e 
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reputação da Apelante. Afirma ser indevida a condenação na devolução 

da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) porquanto não recebeu 

qualquer valor em razão do contrato entabulado entre os recorridos e a 

loja InterDesign.

Recurso regularmente processado, com 

resposta a fls. 419/421, subindo os autos a esta Corte. 

É o relatório.

A r. sentença combatida julgou 

parcialmente procedente a ação, para compelir os réus a excluírem os 

comentários e postagens realizados com o intuito de difamar a autora, 

tornando definitiva a antecipação de tutela, além de rescindir o contrato 

objeto da lide e condenar a autora-reconvinda ao pagamento de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).

Trata-se de demanda proposta visando o 

pagamento indenizatório em razão de postagem nas redes sociais de 

conteúdo difamatório sobre a empresa recorrente, em razão dos quais 

alega ter sofrido abalo moral.

Pois bem.

No caso em tela, tratando-se de pessoa 

jurídica, resta pacífica a orientação jurisprudencial a respeito da 

possibilidade da reparação por dano moral em relação à pessoa jurídica, 

nos termos do julgado abaixo:

"INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA 
JURÍDICA - ABALO DE SUA REPUTAÇÃO E 
IMAGEM JUNTO À COMUNIDADE - CABIMENTO 
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, X, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. As pessoas jurídicas são 
dotadas de conceito e de outros atributos imateriais 
economicamente valoráveis, ostentando imagem 
perante a sociedade e podendo, assim, sofrer dano 
moral passível de reparação pecuniária" (in TJSP, Ap. 
s/ Rev. 481.939 - 3ª Câm. - Rel. Juiz MILTON 
SANSEVERINO  - J. 24.6.97).
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 Caberia cogitar de reparação dessa 

ordem no caso de exposição da honra objetiva (reputação negocial), uma 

vez que a entidade fictícia não ostenta predicados de intimidade hábeis a 

suportar lesão á honra subjetiva.

Nossa Carta Magna, apesar de garantir a 

liberdade de opinião e manifestação do pensamento, revela que tal 

liberdade não é absoluta, uma vez que não pode se impor ao direito de 

proteção à honra e imagem da pessoa jurídica ou natural sob o pretexto 

de informação ou exteriorização do pensamento.

Nesse contexto, confira-se julgado do C. 

Superior Tribunal de Justiça:

 “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. 
OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. 
IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO 
DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS 
CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. 
DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS 
CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 1. O 
propósito recursal é determinar se as manifestações da 
recorrida na rede social Facebook têm o condão de 
configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica 
recorrente. 2. Ao disponibilizarem informações, 
opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os 
usuários se tornam os responsáveis principais e 
imediatos pelas consequências da livre manifestação de 
seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-
lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos 
que venham a praticar em relação aos direitos de 
terceiros, abrangidos ou não pela rede social. 3. Os 
danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos 
mais íntimos da personalidade ou à valoração social 
do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira 
lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 
objetiva. 4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa 
natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, 
imune às violências a esse aspecto de sua 
personalidade, não podendo ser ofendida com atos que 
atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. 
5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada 
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e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é 
atingida pela atribuição de qualificações, atributos, 
que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é 
vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos 
que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua 
fama e sua reputação no meio social em que atua. 
Aplicação analógica das definições do Direito Penal. 
6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a 
atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa 
jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra 
objetiva e, assim, nenhum dano moral passívelde 
indenização. 7. Recurso especial conhecido e não 
provido.” (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 
26/05/2017)

Desse modo, constatado que a conduta 

da ré ensejou abalo à honra objetiva da autora, atingindo o seu nome 

comercial em relação ao público em geral, e também a atividade 

empresária desenvolvida, necessário que lhe seja atribuído um valor de 

compensação pelos danos morais sofridos.

Nesse âmbito, o valor de indenização por 

danos morais possui finalidade reparatória, mas não pode, em razão de 

seu excessivo valor, configurar enriquecimento ilícito capaz de tornar o 

evento danoso em um acontecimento lucrativo.

 Destarte, é preciso levar em 

consideração as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como as 

condições socioeconômicas do ofendido. Ademais, o valor arbitrado deve 

servir como desestímulo à conduta negligente e imprudente do 

responsável pelo dano.

Com fundamento na razoabilidade e de 

acordo com as decisões recentes acerca do assunto, fixo o valor em 

R$10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que se mostra justa e 

condizente com o dano experimentado pela autora.

Por fim, a responsabilidade da Autora na 

devolução da quantia paga é evidente.  

A utilização pela loja Inter Design da 
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marca da Apelante constitui ponto importante de motivação do 

consumidor à realização do negócio.

Nos termos da legislação consumerista, 

tanto a revendedora do produto como a sua fabricante respondem pelos 

danos causados ao consumidor. Isto porque ambas contribuíram para a 

inserção do bem no mercado de consumo.

O reconhecimento da obrigação 

solidária, na espécie, é oriundo da regra esculpida no art. 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual: “Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor (...), podendo o consumidor exigir a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos.”

Diante do exposto, dou parcial 

provimento ao recurso, apenas para condenar os requeridos ao pagamento 

indenizatório por danos morais, ora fixados em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), corrigido monetariamente a partir de seu arbitramento e com juros 

moratórios de 1% desde a citação, mantida no mais a r. sentença por seus 

próprios fundamentos.

 LUIZ EURICO 
RELATOR


		2017-09-27T17:57:46+0000
	Not specified




