
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000215341

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1026574-50.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado PET 
SHOP MOLECÃO - COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA. ME, é 
apelada/apelante DANIELA WAGNER HADDAD.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Maurício Carboni, OAB/SP 392.325 e 
o Dr. William Garbi, OAB/SP 304.950.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA 
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.

São Paulo, 27 de março de 2018.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação n° 1026574-50.2016.8.26.0562

Comarca: Santos

Ação: Indenização por danos morais

Apte/Apda: Pet Shop Molecão - Comércio de Artigos para Animais Ltda. ME

Apte/Apda: Daniela Wagner Haddad

Voto nº 32.540

INDENIZAÇÃO - Veiculação de comentários ofensivos 
na rede social “facebook” - Imputação à clínica 
veterinária autora por ser responsável pela morte do 
cachorro de estimação da autora -  Abuso dos direitos 
de liberdade de expressão e de manifestação de 
pensamento - Violação à honra objetiva e à imagem da 
autora junto ao público, abalando seu conceito no 
mercado - Dano moral configurado - Indenização 
devida - Quantum que se mostra adequado às 
finalidades compensatória e pedagógica da verba - 
Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 

Apelações interpostas contra a r. sentença de 
fls. 537/542, de relatório adotado, que condenou a ré ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 
monetariamente e acrescido de juros moratórios ambos a contar da condenação 
(Súmula 364 do STJ). 

Insurgem-se as partes.

A autora pleiteia a majoração da indenização 
arbitrada a título danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, para 
tanto, alega que a ré denegriu sua imagem perante os clientes, imputando-lhe atos 
que comprovadamente não foram praticados; a perda de clientes e a diminuição 
de popularidade causada é notória na medida em que foram inúmeros 
comentários e compartilhamentos nas redes sociais; um número incontável de 
pessoas obteve acesso às informações de que a apelante teria supostamente 
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matado um animal nas dependências de seu estabelecimento; tal fato gera 
incertezas frente aos consumidores fiéis e futuros, tornando a empresa apelante a 
última opção entre a concorrência; portanto, o quantum indenizatório fixado não 
pode permanecer tal como lançado na r. sentença, porquanto não repara 
efetivamente o dano causado, além de ter sido fixado aquém do entendimento 
jurisprudencial aplicável à espécie (fls. 544/555). 

A ré sustenta, em resumo, que, diante do 
suposto quadro clínico do animal retratado pela autora (cachorro apresentava 
diarréia, respiração acelerada, ansiedade, mordia a região do abdômen, bem como 

apresentava vômitos sem conteúdo), deveria encaminhá-lo, imediatamente, para uma 
clínica veterinária e comunicar a ré, e não dar início ao procedimento de banho e 
tosa; a autora se valeu de máquina elétrica para realizar a tosa do animal, no 
entanto, a raça não aceita esta técnica em razão de sua pelagem dupla, devendo 
ser tosado com tesoura; o animal, ao ser machucado pela máquina, apresentou 
ansiedade e inquietação, momento em que a autora ministrou medicação para 
acalmá-lo; assim, se questiona se seria normal a administração de soro e outros 
medicamentos para um simples procedimento de banho e tosa; o cachorro foi 
entregue sadio, mas faleceu; a máquina utilizada pelo "Pet Shop Molecão" não só 
destruiu toda a pelagem do animal, como deixou diversas marcas e feridas em seu 
couro cabeludo; após a notícia do óbito e o absurdo perpetrado pela autora, a ré 
se socorreu às redes sociais para comunicar seus familiares e amigos sobre o 
acontecido; a autora ingressou com outra ação judicial para que a ré retirasse os 
comentários que publicou no facebook; a ré efetuou três manifestações na rede 
social facebook; a primeira manifestação ocorreu em local fechado, de 
conhecimento, apenas, de seus amigos no facebook, sem qualquer força de 
denegrir a imagem ou a honra da autora, seja pelo seu conteúdo ou pelo número 
extremamente reduzido de pessoas que puderam ter acesso à postagem; as 
outras duas manifestações só ocorreram em razão de iniciativa exclusiva da 
própria autora, que publicou em sua página oficial (e pública - aberta para todos), 
assim, diversos consumidores se manifestaram, noticiando outras mortes, 
machucados e reclamações de modo geral sobre os serviços prestados pela 
autora, fatos que a ré não tem controle e não pode se responsabilizar; a ré se 
encontrava no seu pleno direito de livre manifestação, protegido pela Constituição 
Federal, sem considerar, ainda, que a ré agiu em resposta a todo o ocorrido, 
tratando-se de verdadeira retorsão imediata, o que retira eventual ilicitude de sua 
conduta, ou seja, ainda que, eventualmente, venha a ser entendido que a ré tenha 
excedido no seu direito de livre manifestação, ela não pode ser penalizada, pois só 
o praticou em resposta a outro ilícito, qual seja, a morte de seu animal de 
estimação; em razão do ambiente conflituoso que a própria autora criou, a ré foi 
obrigada a se defender, tudo motivado por simples procedimento de banho e tosa, 
que fora conduzido de forma negligente pela autora e resultou no óbito do 
cachorro "Logan"; a ré foi privada da convivência de aproximadamente 12 a 15 
anos de vida com seu animal. Requer o afastamento da condenação ao 
pagamento de indenização por danos morais, porquanto a ré não se excedeu na 
sua liberdade de expressão, além do mais restou caracterizada retorsão imediata. 
Alternadamente, pede a redução da verba indenizatória arbitrada (fls. 559/587).  

Contrarrazões (fls. 593/602 e 603/614).
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É o relatório.

Os recursos não comportam provimento. 

Ação indenizatória fundada em comentários 
ofensivos veiculados pela ré na rede social “facebook”, que atentam contra a 
imagem e honra objetiva da clínica veterinária autora.

No dia 12 de novembro de 2015, a ré deixou 
seu cachorro, da raça Samoyeda, de nome "Logan", no estabelecimento da autora 
para banho e tosa. Durante o atendimento, o animal passou mal, desmaiou e foi 
encaminhado para atendimento especializado, mas, depois de pouco tempo, 
faleceu. 

A autora alega, em síntese, que informou à ré 
que o animal apresentava considerável quantidade de excretas de pulgas e muitos 
nós por toda a pelagem, de modo que havia a necessidade de prévia hidratação 
para não danificar os pelos do animal tanto na tosa quanto na escovação. Afirma 
que, na ocasião, ao indagar a ré esta teria lhe dito que ministrou ao animal a 
medicação “Bravecto” por causa de uma infestação de carrapatos. Ao iniciar a 
tosa do animal, a tosadora percebeu a inquietude deste e pediu que a ré ali 
permanecesse, o que não foi possível, pois ela teve que sair para levar uma amiga 
à faculdade, tendo retornado mais tarde. A preposta da autora presenciou o animal 
evacuar fezes pastosas, seguidas de diarréia e odor muito forte e, posteriormente, 
o cão passou a apresentar desmaios, tendo, inclusive, arriado o corpo na mesa. 
Os médicos veterinários foram acionados para prestarem os primeiros socorros, 
momento em que foi constatado o estado febril do animal, além de ter sido 
verificada “Trombocitopenia” no hemograma, sugerindo a chamada “doença do 
carrapato” ou envenenamento. Ao retornar à clínica veterinária, a ré acompanhou 
todos os procedimentos e, a partir daí, passou a proferir ofensas e agressões 
injustificadas contra a clínica veterinária e seus prepostos. O animal foi conduzido 
a um hospital veterinário e submetido a intervenções cirúrgicas por apresentar 
hemorragia, contudo, veio a óbito. 

Assim, porque a ré publicou comentários 
ofensivos junto à rede social “facebook”, que denegriram a imagem do 
estabelecimento "Pet Shop Molecão", provocando retaliações por outros usuários 
da mesma rede social, busca a autora sua condenação à reparação por danos 
morais. 

A ré afirma que o cachorro era novo e 
saudável e apenas comunicou a morte dele nas redes sociais para alertar sobre os 
fatos ocorridos, cujos comentários, marcações e compartilhamentos deram grande 
proporção ao caso. Sua defesa se funda na liberdade de manifestação de 
pensamento e retorsão imediata. Assevera que a publicação ocorreu no dia do 
falecimento do animal, em momento de grande abalo emocional. 

Pois bem. 
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A Constituição Federal, em seu artigo 5º, 
inciso IV, assegura que "é livre a liberdade de pensamento, sendo vedado o 
anonimato". No entanto, o mesmo texto constitucional também garante o direito à 
honra e à imagem através do referido dispositivo, no inciso X, tendo a mesma 
importância e relevância que a liberdade de pensamento.

Com o advento da internet, a liberdade de 
expressão ganhou maior espaço e facilidade, assim, as pessoas têm cada vez 
mais facilidade para a manifestação de suas opiniões, mas, em contrapartida, 
surge a necessidade de responsabilizá-las por eventuais comentários ofensivos a 
terceiros.  

No caso dos autos, é certo que os 
comentários veiculados pela ré junto à rede mundial de computadores 
ultrapassaram os limites aceitáveis, violando o direito de personalidade da autora. 

Destacam-se dentre as afirmações de cunho 
ofensivo: "O pet shop molecao matou o Logan", "PET SHOP MOLECÃO 
ASSASSINOS" e "vcs vão pagar por isso seus vermes". 

Ora, sob tais circunstâncias não há que se 
falar em proteção à liberdade de expressão e da manifestação de pensamento, já 
que estas esbarraram nos limites dos direitos personalíssimos, no caso, a honra, 
configurando, portanto, o abuso do direito.

Os diversos comentários veiculados pela ré 
junto à rede social "facebook" se referiram ao nome da autora de forma ofensiva, 
capazes de macular sua honra objetiva e imagem junto ao público, abalando seu 
conceito no mercado. 

Mais: "verifica-se na publicação veiculada que 
a ré emprega em suas publicações linguagem ofensiva, porquanto afirmou que a 
requerente foi responsável pela morte de Logan e pagariam por isso, referindo-se 
a todos que ali exercem alguma função como "vermes". Não restam dúvidas de 
que a sua publicação visou humilhar/ou diminuir a autora, atingindo sua honra. 
Diferente seria se a linguagem do texto fosse profissional e comedida, e sua crítica 
focada nas práticas comerciais que a autora manteve com ela, ao invés do caráter 
ou honra da mesma. Também é relevante a cognição da intenção da ré com seus 
escritos, a qual é nítida nos autos, diminuindo a qualificação profissional da autora 
e a boa reputação de sua clínica, havendo excesso na publicação veiculada...", 
conforme bem consignou a r. decisão recorrida.

Cabe acrescentar, ainda, que a autora propôs 
ação de obrigação de fazer e não fazer (processo nº 1032369-71.2015.8.26.0562, que 

tramitou perante a 10ª Vara Cível de Santos), julgada procedente para determinar que 
a ré retirasse todas as publicações, comentários, compartilhamentos, 
republicações. etc. a respeito do nome da autora, de forma ofensiva, capazes de 
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macular a honra, bem como se abstivesse de divulgar novas publicações 
igualmente ofensivas, além de não praticar qualquer ato, ação ou organização 
para atacar, expor, ferir, denegrir ou açular, instigar. etc, nos termos pleiteados na 
inicial, sob pena de multa diária por descumprimento, a qual foi confirmada por 
esta Superior Instância (e Relatoria). Consoante pontuou o douto magistrado a 
quo "Inexistem dúvidas de que a publicação ofensiva à honra, a causa de pedir 
daquela ação, está acobertada pela coisa julgada" (fls. 539).

Sobre o tema, a jurisprudência:

"DANO MORAL - Responsabilidade civil - Mensagens 
ofensivas à imagem do autor publicadas no site de 
relacionamento Facebook pelo réu - O réu admitiu ser 
o autor das mensagens ofensivas à honra do autor - 
O réu agiu deliberada e dolosamente em desfavor do 
autor ao publicar mensagens ofensivas à sua imagem 
em site de relacionamento - Eventual irregularidade 
eleitoral perpetrada pelo autor deve ser encaminhada 
e discutida em sede adequada, não cabendo ao réu, 
a título de represália, insultar publicamente o autor - 
Indenização por dano moral mantida no importe de 
R$ 5.000,00 -Sentença mantida - Recurso improvido”. 
(TJ/SP, Apelação nº 0017984-33.2012.8.26.0048, 1ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Paulo Eduardo Razuk, julgado em 24/06/14, v.u.).

"DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO - Ré que publicou 
em seu 'facebook' informações de maus tratos a 
animais que estariam ocorrendo na residência da 
autora, divulgando foto da casa e o endereço, bem 
como solicitando ajuda para o 'resgate' dos cães A 
ação da ré se fundou em informação que recebeu de 
terceira pessoa, atuando sem prévia verificação dos 
fatos articulados - A prática de maus-tratos atribuída 
à autora é conduta não apenas reprovável, mas 
também criminosa, segundo o art. 32 da Lei de 
Crimes Ambientais - Dano moral evidenciado 
Acusações não comprovadas - Divulgação de fatos 
desabonadores e capazes de macular a reputação da 
autora perante conhecidos e em sua vizinhança 
Indenização arbitrada em valor módico, considerando-
se que a ré, embora tenha agido de forma negligente, 
não se utilizou de linguagem imprópria ou incitou 
qualquer violência contra a autora e ainda retirou a 
publicação voluntariamente - Indenização no valor de 
R$ 2.000,00, que se mostra adequada ao caso em 
apreço - RECURSO PROVIDO, NESTE TÓPICO" 
(TJ/SP, Apelação nº 1041749-76.2015.8.26.0576, 9ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Angela Lopes, julgado em 21/06/2016, v.u.).

Configurado, portanto, ato ilícito ensejador de 
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reparação moral. 

A indenização deve ser fixada tendo em vista 
o grau de culpa e a situação financeira das partes.

O Direito não estabelece um critério único e 
objetivo para a fixação do “quantum” do dano moral. Cabe, assim, ao prudente 
arbítrio do Juiz a fixação do respectivo valor, o qual, a toda evidência, deve ser 
moderado e, normalmente, leva em consideração a posição social da ofensora e 
do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da 
ofensa.

O valor arbitrado a título de dano moral, 
portanto, deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato 
e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da 
vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique 
enriquecimento do ofendido e, por outro, produza no causador do mal impacto 
bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita.

Diante de todos os fatores apresentados, a 
indenização fixada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e atende às 
finalidades compensatória e pedagógica da verba. Cumpre a incidência da 
correção pelos índices da tabela prática desta Corte e a teor do disposto pela 
Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, com incidência, também, dos juros 
moratórios de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), condição 
determinada, conforme disposto na lei, de ofício.

Representa, em equilíbrio, amparo reparador 
para o ofendido e, em paralelo, fixará o caráter didático necessário no sentido de 
se evitar, em condições futuras, abusos como os já declarados nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos 
recursos. 

ELCIO TRUJILLO
Relator

Assinado digitalmente


		2018-03-27T16:18:30+0000
	Not specified




