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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005750-20.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante LAURA 
RAQUEL FERREIRA ARAÚJO, são apelados MARIA REJANE OLIVEIRA e 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 10ª 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 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E J.B. 
PAULA LIMA.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação n° 1005750-20.2016.8.26.0223

Comarca: Guarujá

Ação: Indenização por Danos Morais

Apte(s).: Laura Raquel Ferreira Araújo

Apdo(a)(s).: Maria Rejane Oliveira e outro

Voto nº 32.517

DANOS MORAIS - Desabafo na rede social Facebook 
acerca da insatisfação da ré com o atendimento médico-
hospitalar prestado ao seu sobrinho - Publicação 
meramente narrativa, sem finalidade ofensiva - 
Existência, ademais, de evidências da veracidade da 
divulgação feita pela ré - Não configuração de prática 
de ato ilícito - Consequentemente, não havia obrigação 
de exclusão da publicação - Ação improcedente - 
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto 
contra a sentença de fls. 216/222, de relatório adotado, que julgou a ação 
improcedente.

Inconformada, apela a autora sustentando, em 
resumo, que a ré ofendeu sua honra, imputando-lhe imagem degradante em rede 
social; que houve falsa acusação de negligência; que a publicação gerou comoção 
pública, com manifestações de repúdio e ódio; que não houve mera crítica; que 
foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão; e que o Facebook não 
atendeu sua solicitação de exclusão da postagem (fls. 225/241).

Contrarrazões às fls. 247/271.

É o relatório.
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O recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que a ré Maria Rejiane 
Oliveira publicou em sua página do Facebook um desabafo acerca do atendimento 
médico-hospitalar prestado ao seu sobrinho, menor de idade, pela autora, a qual 
pretende ser indenizada pelos danos morais sofridos pela exposição do seu nome 
na internet.

O douto magistrado a quo julgou a ação 
improcedente, a motivar a interposição de recurso de apelação pela autora.

No entanto, a decisão se apresenta correta.

Depreende-se de fls. 34/36 que Maria Rejiane 
se limitou a narrar a trajetória de idas e vindas do seu sobrinho na unidade de 
pronto atendimento onde a autora exerce a função de médica. Trata-se de um 
texto objetivo, contendo apenas a exposição dos fatos ocorridos entre 29/01/2016 
e 01/02/2016.

O nome da autora foi mencionado porque, no 
dia 01/02/2016, ao atender o sobrinho da ré com febre, alergia no corpo, 
inapetência, dor abdominal e disúria, a autora prescreveu medicamento e solicitou 
exames, liberando a criança para que aguardasse os respectivos resultados em 
sua residência, não atendendo aos suplícios da família pela manutenção do 
paciente no hospital.

Frise-se que, apesar de a petição inicial narrar 
que a autora determinou que o infante permanecesse em observação, não há no 
prontuário médico prescrição neste sentido. Como se não bastasse, a contestação 
veio a rebater tal alegação, sendo que, por sua vez, em sede de réplica, não foi 
impugnado o fato de a autora ter se negado a mantê-lo em observação, e de que 
o menor lá permaneceu apenas por comoção das enfermeiras.

Assim, resta evidente que a publicação feita 
pela ré em sua página social não contém inverdades.

Além disso, não se pode ignorar que a ré não 
colocou emoção em sua narrativa, nem proferiu ofensas contra a autora. Apesar 
de ter mencionado o nome desta, nenhuma qualificação à sua pessoa foi feita.

Não se apresenta repreensível a afirmação 
pública da ré de que achou um descaso a conduta da médica. 

A uma, porque deixou claro se tratar de uma 
opinião pessoal, e não uma certeza desprovida de fundamentos. 
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A duas, porque a palavra “descaso” foi 
empregada claramente sem qualquer relação com competência profissional, e 
muito menos com negligência. O que a ré pretendeu expor foi a falta de 
consideração.

E a ré possuía motivos para assim entender. A 
autora não só negou a permanência da criança no hospital (não obstante o quadro 
de forte dor e febre), como, de acordo com a anotação da enfermagem (fl. 98), 
também se negou a olhar o resultado do exame em seu computador, exigindo a 
espera da respectiva impressão (não obstante ciente de que a máquina não 
estava imprimindo).

Qualquer familiar de um paciente se sentiria 
desamparo nessas situações, ainda mais se tratando de uma criança.

 E, ao manifestar sua indignação na internet, a 
ré se apresentou contida, exercendo com responsabilidade seu direito de publicar 
conteúdo nas redes sociais, não ultrapassando os limites da liberdade de 
expressão.

Não se verifica intenção de violar a honra e a 
imagem da autora, seja pessoal ou profissional. A intenção foi apenas de 
denunciar uma situação de descaso, sem cunho pessoal.

Por esses motivos, certo é que não houve 
prática de ato ilícito pela ré. Consequentemente, a corré Facebook realmente não 
estava obrigada a excluir da rede social uma publicação que não viola qualquer 
regra.

Desta forma, a sentença de improcedência 
merece ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso.

ELCIO TRUJILLO
Relator

Assinado digitalmente
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