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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008753-51.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MELLINA 
GUIMARÃES AVELINO, são apelados FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 
LTDA e BÁRBARA CAROLINA DOS SANTOS FURTADO.

ACORDAM, em 3ª 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 DONEGÁ 
MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017

CARLOS ALBERTO DE SALLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação n° 1008753-51.2014.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelantes: Mellina Guimarães Avelino
Apelados: Bárbara Carolina dos Santos Furtado e Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda

Juíza de origem: Edmundo Lellis Filho

VOTO N° 13506

RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERNET. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da 
autora em face da sentença de parcial procedência. 
Preliminar de nulidade, por suspeição do magistrado de 
origem. Não acolhimento. Exceção rejeitada pela Câmara 
Especial. Caso em que não há comprovação de inimizade 
entre o juiz e o advogado da autora. Aplicação dos efeitos 
da revelia à corré. Não acolhimento. Corréu Facebook 
apresentou contestação (art. 345, I do CPC/2015). Mérito. 
Pedido de indenização por dano moral. Ré que, 
descontente do atendimento médico que o filho dela 
recebeu, realizou postagens na rede social Facebook, 
mormente contra a profissional que a atendeu. Ausência 
de controvérsias quanto à titularidade das publicações. 
Situação, porém, que não gera dano moral. Ausência de 
intenção de ofender. Postagem na própria página da 
usuária, denotando que sua intenção era expressar 
indignação por um atendimento que ela entendeu ruim ao 
filho dela. Caso em que não se extrapolou os limites da 
crítica e da livre manifestação de pensamento. Autora que 
ficou sabendo da postagem por terceiros. Ausência, no 
mais, de comprovação do dano moral pela autora. 
Distribuição dos encargos da sucumbência. Manutenção. 
Réu Facebook que não retirou as publicações 
administrativamente. Necessidade, porém, de notificação 
judicial para tanto (art. 19, caput, da Lei 12.965/14). Caso 
em que o perfil do usuário era identificável e não era 
manifesta a violação dos direitos da personalidade. Réu 
que providenciou a retirada de conteúdo após liminar 
concedida em favor da demandante. Sucumbência em 
menor parte do Facebook. Sentença mantida. Recurso 
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face 
da sentença de ps. 274/280, complementada pela decisão de ps. 
295/296, que julgou procedentes em parte os pedidos da ação de 
obrigação de fazer cumulada com indenizatória, apenas para determinar 
a exclusão das postagens indicadas pela autora. Diante da sucumbência 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1008753-51.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO Nº 3/8

recíproca, a autora foi condenada ao pagamento das despesas 
processuais e dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o 
valor da causa à proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em seu 
desfavor, arcando o corréu Facebook com a sucumbência no percentual 
de 25% (vinte e cinco por cento). Por litigância de má-fé, ainda, a 
autora foi condenada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) 
sobre o valor da causa.

Inconformada, apela a autora a ps. 299/312 
alegando, em síntese, que a sentença seria nula em razão da suspeição 
do magistrado sentenciante; que deveriam ser impostos à corré 
Bárbara os efeitos da revelia; que as publicações feitas por ela teriam 
nítido caráter ofensivo; que a corré deveria ser condenada ao 
pagamento de indenização por danos morais; que deveria haver melhor 
distribuição dos encargos da sucumbência quanto ao corréu Facebook, 
cabendo, ao menos, a fixação equitativa entre as partes.

Contrarrazões foram apresentadas (ps. 445/456) e 
houve oposição ao julgamento virtual (p. 460).

Autos em termos para julgamento.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, em relação à alegada suspeição do 
magistrado sentenciante, o pedido da apelante não cabe acolhimento.

Com efeito, essa questão já foi decidida pela Câmara 
Especial deste Tribunal,1 que rejeitou a exceção de suspeição mediante 
os seguintes fundamentos do Desembargador Relator Luiz Antonio de 
Godoy:

A exceção é rejeitada. 

No caso concreto, já houve prolação da sentença nos autos em 
que foi arguida a exceção de suspeição. Portanto, qualquer alegação de 
vício na sentença é matéria que pode ser levantada em apelação. Assim, 
inviabiliza o cabimento da exceção.

Por outro lado, não há qualquer indício de inimizade capital do 
MM. Juiz com o advogado, ora excipiente. Com efeito, o só fato de o 
advogado  ora excipiente  ter representado seu cliente em outra ação 
que envolveu o Magistrado não configura mínimo indício de inimizade. 

A defesa técnica realizada pelo excipiente na outra ação jamais 
poderá configurar causa hígida a configurar inimizade com o excepto. 
Ora, o advogado não se confunde com seu cliente. Bem assim, o bem 
lançado parecer da Procuradoria Geral de Justiça é claro:

'De início, anoto que a presente 
exceção deve ser, de plano, indeferida, isto porque, 
houve prolação de sentença, o que afasta o cabimento do 
incidente, porquanto referida decisão pode ser objeto de 

1 TJSP, Câmara Especial, Exceção de Suspeição nº 0001609-38.2017.8.26.0223, Rel. Des. Luiz 
Antonio de Godoy, j. 24/07/2017.
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revisão em sede recursal. No mérito, ainda que a Lei 
Federal disponha que a amizade íntima ou inimizade 
capital com o advogado da parte seja fundamento para a 
suspeição do Magistrado, não há inimizade decorrente da 
mera atuação do Advogado em ação de reparação de 
danos ajuizada contra o cliente do referido profissional.'

Ainda de outro ângulo, decisões contrárias aos interesses do 
excipiente também não são causa suficiente para configurar a exceção. 
Nesse contexto, é aplicável a Súmula n. 88 do E. Tribunal de Justiça, no 
sentido de que 'reiteradas decisões contrárias aos interesses do 
excipiente, no exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz 
excepto suspeito para o julgamento da causa'.

Seja como for, a justificativa para a suspeição seria 
porque o juiz sentenciante teria inimizade com o advogado da apelante.

No entanto, não houve comprovação dessa inimizade 
alegada: na verdade, a única prova seria a existência de uma ação 
indenizatória proposta pelo magistrado contra um promotor de justiça, 
da qual o réu é representado pelo mesmo advogado que o da ora 
apelante (ps. 315/428).

Ocorre, todavia, que o fato de o advogado da 
apelante ser representante de outro cliente em ação envolvendo o 
magistrado de origem não configura qualquer indício de inimizade.

Em relação ao pedido de aplicação dos efeitos da 
revelia à corré Bárbara (que não apresentou defesa, apesar de ter sido 
citada  p. 252), não assiste razão à autora, uma vez que o corréu 
Facebook apresentou contestação (art. 345, I do CPC/2015).

De qualquer maneira, a despeito da contestação 
apresentada pelo réu a ps. 152/190, foi incontroverso nos autos que a 
corré Bárbara realizou as publicações indicadas a ps. 41/65. 

Isso, por si mesmo, porém, não mudaria em nada a 
sentença, na medida em que a mera existência de publicações que a 
autora entendeu ofensivas não gera de imediato dano moral 
indenizável.

Com base no exposto, passa-se à análise do pedido 
indenizatório contra a corré Bárbara.

O fato que teria originado o dano moral seria 
principalmente a postagem de p. 41, na qual a demandada relata seu 
inconformismo com o atendimento médico prestado ao filho dela pela 
autora:

“Meu filho Isaac foi internado ontem no Hospital 
Santo Amaro. Quando chegamos, levaram ele pra emergência; ele 
estava com insuficiência respiratória, a médica MELINA GUIMARÃES 
AVELINO tentou entubá-lo sem cedação (sic), com 40° de febre, o que 
sem a cedação (sic) ocasionou uma convulção (sic) nele, ou seja, ela 
quase o matou. Ele saiu da emergência gelado, todo roxo e com as unhas 
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pretas direto pra UTI. Vejam vocês o que ela fez nele, como está a saúde 
nessa cidade, cheia de médicos incompetentes. Já recolhi provas, fotos, 
gravações e estou entrando com processo contra ela e sua equipe. Orem 
por ele por favor, pra Deus cuidar dele.”

No entanto, apesar de a ré ter mencionado 
expressamente o nome da autora na postagem, e também apesar de 
terem sido utilizadas expressões como “ela quase o matou” e “médicos 
incompetentes”, não se verifica aqui intenção manifesta de ofender e 
muito menos a existência de dano moral.

Com efeito, não há clara intenção de ofender a honra 
da autora.

A postagem em questão foi publicada na rede social 
da demandada, o que denota que a intenção dela foi expressar sua 
indignação por um atendimento que ela entendeu ruim ao filho (que, 
vale dizer, veio a falecer posteriormente).

Tratou-se, no caso, apenas de compartilhamento da 
experiência negativa vivenciada por uma mãe diante de um 
atendimento considerado inadequado ao filho, não extrapolando os 
limites da crítica e da livre manifestação de pensamento. 

Ademais, ressalta-se que a ré ajuizou uma ação 
indenizatória contra a autora e outros, através do processo 
1004063-42.2015.8.26.0223. 

Isso somente reforça que as publicações feitas pela 
demandada demonstravam a indignação com os serviços recebidos e 
que, por causa isso, ela ajuizou a citada ação.

Relevante notar também que as postagens não 
foram diretamente dirigidas à autora, já que foram postadas na página 
da rede social da ré. A demandante, na verdade, como constou na 
inicial, “tomou conhecimento, por meio de terceiros” (p. 02) das 
publicações em questão.

A despeito da facilidade de circulação de postagens 
na rede social, não houve, no mais, comprovação de como as 
afirmações feitas por Bárbara afetaram negativamente a vida 
profissional da apelante.

Quanto a isso, a apelante alegou na inicial que 
“chegou a pedir demissão de seu ofício junto ao Hospital Santo Amaro, o que 
só não se concretizou porque a direção do nosocômio não acatou o pedido, 

por saber que se tratava de um fato injusto e mentiroso” (p. 20). 

Tal alegação, porém, não foi comprovada e, por 
outro lado, somente significa que, para o empregador da autora, a 
confiança no trabalho dela permanecia.

Nesses termos, não houve maiores efeitos à apelante 
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do que meramente um aborrecimento ao ficar sabendo de críticas de 
uma de suas pacientes.

Nesse ponto, cite-se o entendimento do magistrado 
de origem (p. 277):

Não se verificaram, no caso, maiores efeitos à ofensa irrogada, 
mais uma vez, em perceptível estado de comoção emocional e, portanto, 
sem aquele equilíbrio de que se revestem as imputações mais sérias à 
honra. O sequenciamento de várias postagens, desde o dia da internação 
até a morte da criança, revela uma problemática que permite visualizar 
os efeitos de uma compreensível dor de perda.

Esse é um dos vários lados bem complicados das redes sociais a 
sugerir mais cautela e intermediação mais prudentes por parte de seus 
administradores milionários. 

Embora reconhecidamente desagradável, perturbadora a situação 
para a autora, não há provas de consequências mais graves ao seu 
mister.

Com esse entendimento, em caso análogo:

“RESPONSABILIDADE CIVIL  DANOS MORAIS  
Sentença de improcedência - APELO DO AUTOR - Pretensão ao 
acolhimento de sua pretensão  Inadmissibilidade  Ré que se 
submeteu a atendimento médico prestado pelo autor e, ficou 
insatisfeita com os serviços prestados - Publicações externando 
tal insatisfação na rede social Facebook que não extrapolam os 
limites da crítica  Ausente ato ilícito, não há como se reconhecer 
o dever de indenizar  Inteligência do art. 186, do CC - Sentença 

mantida  RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 5ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação nº 1106792-30.2015.8.26.0100, Rel. Des. 
Fábio Podestá, j. 08/02/2017, sem destaque no original).

Por fim, no que tange à distribuição dos encargos da 
sucumbência, a sentença não comporta mudança.

É certo que o corréu optou por não retirar as 
publicações administrativamente, porque elas não violariam os “Padrões 

da comunidade” (p. 67).

De qualquer modo, não é possível exigir que toda e 
qualquer denúncia administrativa dos usuários deva ser aceita pelo 
provedor do conteúdo para, em caso de recusa, responsabilizá-lo 
civilmente por eventual inércia.

Se isso fosse aceito, o provedor simplesmente 
passaria a acatar os pedidos de exclusão de conteúdo apenas para ver-
se livre de ações judiciais contra si: corrigiria um problema da 
inefetividade das notificações administrativas criando potencialmente 
um maior, qual seja, o de censura na rede mundial de computadores. 

Assim, tendo em vista que, no caso, o perfil do 
usuário era perfeitamente identificável, que não era manifesta a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1008753-51.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO Nº 7/8

violação dos direitos da personalidade2 e também que a postagem foi 
feita na própria página da ré, não seria exigível do réu Facebook a 
exclusão do conteúdo pela via administrativa.

Era necessário, pois, conforme artigo 19, caput, da 
Lei 12.965/14,3 haver ordem judicial específica para que o conteúdo 
apontado como ofensivo fosse tornado indisponível.

Nesse sentido, cite-se o entendimento do Relator, 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp nº 1.568.935:

A respeito dos provedores de conteúdo em geral, firmou-se na 
jurisprudência desta Corte o entendimento de que sua 
responsabilidade depende da existência ou não do controle 
editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo esse 
controle, a responsabilização somente é devida se, após 
notificação para a retirada, não o fizer. Se houver o controle, o 
provedor de conteúdo torna-se responsável pelo que for publicado 
independentemente de notificação.

[...]

Assim, se alguém disponibiliza material ofensivo em sua 
página pessoal, seja em sua rede social (Facebook, Google+, 
Instagram, Linkedin , etc) ou em site tipo blog (Blogger, Wordpress, 
Tumblr, etc), nos quais não existem controles editoriais de 
conteúdo pelo provedor, este não poderá ser responsabilizado 
pela disponibilização do sítio ao autor da ofensa. Responderá 
apenas se, após a notificação para retirada, mantiver-se inerte.

Por outro lado, se a publicação se der em portais de notícias 
mantidos por veículos de comunicação, por exemplo, nos quais a revisão 
dos textos é obrigatória, a responsabilidade é certa.

Focando a análise apenas em situações envolvendo redes 
sociais, nas quais os seus respectivos provedores não realizam controle 
editorial, a jurisprudência desta Corte tem indicado que, se forem 
notificados acerca de eventuais abusos, serão responsabilizados 
civilmente caso não tomem medidas efetivas e imediatas para 
suprimir as ofensas do seu domínio.

[...]

No entanto, há certa dúvida quanto à espécie dessa 
notificação necessária para a retirada do material, se bastaria um 
pedido administrativo, formulado pelo próprio interessado (ofendido), ou 
se seria exigível uma ordem judicial específica.

[...]

De fato, a existência de ferramenta de denúncia 

2 Em caráter liminar, o pedido de tutela de urgência somente foi concedido no Agravo de 
Instrumento nº 2224354-86.2014.8.26.0000.

3 “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, 
após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o 
conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”
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disponibilizada pelo próprio provedor, como um canal de 
comunicação com o cliente, deveria garantir uma segurança 
mínima contra usuários mal-intencionados  na maioria das vezes 
escondidos sob o manto do anonimato , provocando, ao menos 
teoricamente, a análise do conteúdo indicado sob a ótica das regras 
específicas da rede social e da política interna da empresa mantenedora. 
No entanto, sabe-se que a grande maioria dessas denúncias são 
rejeitadas com uma resposta tipo padrão.

Essa aparente ineficiência, contudo, não pode ensejar a 
punição do provedor e sua imediata responsabilização, pois, caso 
todas as denúncias fossem acolhidas, açodadamente, tão 
somente para que o provedor se esquivasse de ações como a 
presente, correr-se-ia o risco de um mal maior, o de censura, com 
violação da liberdade de expressão e pensamento (art. 220, § 2º, 
da Constituição Federal).

Não se pode exigir dos provedores que determinem o que é 
ou não apropriado para divulgação pública. Cabe ao Poder 
Judiciário, quando instigado, aferir se determinada manifestação 
deve ou não ser extirpada da rede mundial de computadores e, se 
for o caso, fixar a reparação civil cabível contra o real 
responsável pelo ato ilícito.

Ao provedor não compete avaliar eventuais ofensas, em 
virtude da inescapável subjetividade envolvida na análise de cada 
caso. Somente o descumprimento de uma ordem judicial, 
determinando a retirada específica do material ofensivo, pode 
ensejar a reparação civil. Para emitir ordem do gênero, o Judiciário 
avalia a ilicitude e a repercussão na vida do ofendido no caso concreto.4

Diante da necessidade, portanto, de notificação 
judicial, não obstante tenha sido procedente o pedido de obrigação de 
fazer para exclusão das publicações (matéria essa não devolvida ao 
Tribunal pela parte interessada), o apelado Facebook sucumbiu em 
menor parte, uma vez que, tão logo a tutela de urgência foi concedida, 
as postagens em questão foram excluídas (ps. 212/213 e 219/220).

Nesses termos, quanto à distribuição dos encargos 
da sucumbência entre a apelante e o apelado Facebook, mantém-se a 
sentença.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso 
de apelação. Diante da sucumbência recursal da apelante, majoram-se 
os honorários advocatícios do patrono do corréu Facebook para R$ 
1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8° do Código de 
Processo Civil de 2015.

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator

4 STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.568.935/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 
05/04/2016.


