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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1005597-46.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ÉRICA 
ROSA GOUVEIA DE SOUZA, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 
BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial 
provimento ao recurso, vencida a relatora que continua com o acordão.", de 
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RÔMOLO RUSSO (Presidente) e MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 28 de agosto de 2019

MARY GRÜN

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 17389

APEL. Nº: 1005597-46.2018.8.26.0019

COMARCA: AMERICANA

APTE.  : ÉRICA ROSA GOUVEIA DE SOUZA

APDO.  : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO 
E FORNECIMENTO DE DADOS RELATIVOS A 
USUÁRIO DE PLATAFORMA DE INTERNET. 
FACEBOOK. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Direitos e garantias dos usuários assegurados pelos arts. 
7º e 8º do Marco Civil de Internet que não são absolutos e 
admitem relativização diante de outros valores igualmente 
relevantes. Presença dos requisitos de cabimento do pedido 
de fornecimento de dados relativos a conteúdo 
disponibilizado na internet. Art. 22 do Marco Civil da 
Internet. Vídeo da autora publicado no Facebook que pode, 
em tese, extrapolar a liberdade de expressão e de 
informação, vindo a atingir direitos de personalidade de 
terceiros e caracterizar o crime de difamação (art. 139 do 
CP). Caráter informativo da publicação que é questionável. 
Possibilidade de identificação da autora. Condenação da ré 
Facebook à remoção do conteúdo e ao fornecimento dos 
dados de identificação dos responsáveis pela publicação. 
Resistência da ré que afasta a aplicação do princípio do 
interesse. Sucumbência carreada à ré.
3. Recurso provido.

Vistos .

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” (sic) ajuizada por ÉRICA ROSA 

GOUVEIA DE SOUZA em face de FACEBOOK SERVIÇOS 

ONLINE DO BRASIL LTDA. buscando a identificação de usuário 
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e a remoção de conteúdo da rede social Facebook .

Às fls. 46 foi indeferida a tutela provisória de 

urgência.

Sobreveio a r.  sentença (fls.  134/141), 

disponibilizada no DJe de 19/09/2018 (fls. 142), que julgou a 

ação nos seguintes termos:

“Posto isto julgo improcedente a 

ação.

Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 2.000,00, com base no art. 85,  par. 

8º,  do CPC.”

Inconformada, apela a autora (fls. 143/156).

Sustenta a nulidade da r. sentença por 

cerceamento de defesa, por não ter sido produzida a prova 

testemunhal por ela requerida para comprovar que ela “estava 

limpando seu sapato com um algodão (vídeo em anexo - mídia),  após 

ter caído nele respingos de secreções (líquidos corpóreos de pacientes) 

em sala restrita (sala de procedimento), pois que este ambiente é o 

único local ideal e  adequado para se fazer descarte de lixos 

infectantes,  haja vista que somente nesta sala possui lixo adequado 

para tais fins” (fls. 147).

No mérito, afirma que “Tendo em vista o 

conteúdo do vídeo estar relacionado à imagem e honra subjetiva da 

autora,  os comentários atrelados a ele com conotações difamatórias e 

inverídicas devem ser removidos imediatamente,  pois que trata-se de 
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obrigação da Apelada a exclusão do conteúdo ofensivo,  após a devida 

reclamação feita na plataforma da rede social  Facebook” (fls. 149).

Argumenta que “as assertivas constantes nas 

mensagens postadas pelos usuários, extrapolam os limites do razoável 

e admissível  no exercício do direito de liberdade de expressão” (fls.  

150),  pois atribuem a ocorrência de atrasos no posto médico à 

negligência da apelante,  o que não é verdade.

Requer a reforma da sentença, a fim de que 

sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição 

inicial.

Caso seja mantida a improcedência, postula a 

redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor da ré.

Tempestivo, o recurso foi regularmente 

processado, recolhido o preparo (fls. 157/158).

Contrarrazões pela ré (fls. 162/200).

É o relatório.

1  PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA

Não se vislumbra o cerceamento de defesa 

apontado pela apelante por não ter sido realizada a prova 

testemunhal por ela requerida.

O julgador é o destinatário final das provas 

que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O 

art.  370 do Código de Processo Civil,  nesse sentido, impõe ao 
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Julgador o poder-dever de indeferir  diligências que entenda 

inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é 

expresso em permitir  o julgamento antecipado da lide quando 

não houver necessidade de produção de provas em audiência.

In casu ,  a controvérsia encontrava-se 

suficientemente delineada pelas prova documental, mostrando-

se despicienda a dilação probatória para o deslinde da 

controvérsia.

2  MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda 

postulando que a ré fosse compelida a remover conteúdo e a 

fornecer informações acerca dos responsáveis pela publicação de 

vídeo em que ela aparece divulgado em página do Facebook .

Aplicam-se à espécie as disposições da Lei do 

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14),  cujos artigos 7º e 8º, 

caput ,  trazem os direitos e garantias dos seus usuários, valendo 

destacar os seguintes:

“Art.  7º  O acesso à internet é 

essencial  ao exercício  da cidadania, e  ao usuário  são 

assegurados os seguintes direitos:

I  -  inviolabil idade da int imidade e  

da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 

material  ou moral  decorrente de sua violação;

II  -  inviolabi l idade e sigilo  do 

f luxo de  suas comunicações  pela internet,  salvo por 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1005597-46.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO Nº 6/11 17389

ordem judicial ,  na forma da lei ;

[ . . .]

VII -  não fornecimento a terceiros 

de seus dados pessoais,  inclusive  registros de conexão, 

e  de  acesso a  aplicações de internet,  salvo mediante  

consentimento l ivre,  expresso e informado ou nas 

hipóteses previstas  em le i ;

VIII  -  informações claras e 

completas sobre coleta ,  uso,  armazenamento,  

tratamento e proteção de seus dados pessoais ,  que 

somente poderão ser uti l izados para f inalidades que:

a)  justi f iquem sua coleta;

b)  não sejam vedadas pela 

legislação; e

c)  estejam especi f icadas nos 

contratos  de  prestação de serviços ou em termos de 

uso de  aplicações de internet;

[ . . .]

Art.  8º  A garantia do direito à  

privacidade e à l iberdade de expressão nas 

comunicações é condição para o pleno exercício  do 

direi to de acesso à internet.”

Entretanto, a própria Lei nº 12.965/14 admite a 

relativização da liberdade de expressão e do sigilo de 

informações dos usuários diante de outros valores igualmente 

relevantes, tanto que dispõe, em seu art. 22,  sobre o pedido de 

fornecimento de dados relativos a conteúdo disponibilizado na 

internet:
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“Art.  22. A parte  interessada 

poderá, com o propósito  de  formar conjunto 

probatório  em processo judicial  cível  ou penal ,  em 

caráter  incidental  ou autônomo,  requerer  ao juiz que 

ordene ao responsável  pela  guarda o  fornecimento de 

registros de conexão ou de registros de acesso a 

apl icações de internet.

Parágrafo único.  Sem prejuízo 

dos demais  requisitos legais ,  o  requerimento deverá 

conter ,  sob pena de inadmissib il idade:

I  -  fundados indícios da 

ocorrência  do i l íci to;

II  -  justi f icativa motivada da 

util idade dos  registros solicitados para f ins de 

invest igação ou instrução probatória ;  e

II I  -  período ao qual se referem os  

registros.”

In casu ,  foi publicado no Facebook  vídeo no qual 

a autora, enfermeira, aparece passando algodão em seu sapato 

no local de trabalho, acompanhando de narração alegando que o 

atendimento no pronto socorro do hospital em questão 

demoraria justamente porque as enfermeiras estariam 

engraxando seus sapatos. O que se discute, nestes autos, não é 

se a autora realmente estava limpando ou engraxando seus 

sapatos em seu local de trabalho ou o motivo para que o tenha 

feito, mas sim a possibilidade de compelir o provedor ao 

fornecimento de registros relativos a essa publicação, mediante 

o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art.  22 do Marco 
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Civil da Internet, em especial, o requisito do inciso I.

Vejamos.

A Constituição Federal,  em seu artigo 5º,  

incisos IX e XIV, assegura a plena liberdade de informação e 

expressão, independentemente de censura1.  O mesmo texto 

constitucional no art . 5º, inciso X, também garante o direito à 

honra e à imagem2,  dentre as garantias e direitos fundamentais,  

tendo a mesma relevância que a liberdade de informação. É 

preciso, diante disso, que se processa à ponderação entre os 

interesses em conflito.

Por óbvio, não se nega que a imprensa livre e 

independente seja imprescindível à sustentação do regime 

democrático; no entanto, abusos não podem ser tolerados e 

condutas negligentes não podem dar vazão a atos que atinjam a 

honra alheia.

Conforme bem alerta JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA ,  

“o direito de informar deve vir sem alteração da verdade; senão, não 

haverá informação, mas deformação. A ampla l iberdade de informação 

deve ser entendida cum grano salis . Não implica salvo-conduto para 

que o veículo de informação agrida impunemente a outrem”3 (g.n.)

No caso em comento, estão presentes os 

indícios de existência de um ato ilícito,  pois a publicação de 

vídeo em que aparece a autora, acompanhada de comentário de 

1 IX -  é  l ivre a  expressão da atividade intelectual ,  artística,  cient íf ica e  de 
comunicação,  independentemente de censura ou l icença ;
2 X -  são invioláveis  a  int imidade,  a  vida  pr ivada,  a  honra e a  imagem das 
pessoas,  assegurado o direi to a  indenização pelo dano material  ou moral 
decorrente de sua violação;
3 Curso de Dire ito  Const itucional  Posit ivo,  8 ª  ed. ,  1992,  p.  224 apud Pedro 
Frederico Caldas,  Vida Privada,  Liberdade de  Imprensa  e Dano Moral.  SP:  
Saraiva,  1997,  pg.  65.
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teor altamente pejorativo (“Olha porque que nós demora [sic] no 

pronto socorro, as enfermeira [sic] têm que ficar engraxando o 

sapato”), pode, em tese, extrapolar a liberdade de expressão e de 

informação, vindo a atingir os direitos de personalidade de 

terceiros,  além de possivelmente constituir crime de difamação, 

previsto no art . 139 do Código Penal. 

Outrossim, o caráter informativo da publicação 

é no mínimo questionável, já que não veio acompanhada de 

quaisquer informações de interesse público acerca dos eventos 

ocorridos, mas apenas da evidente insinuação de que a autora 

estaria deixando de atender os pacientes para satisfazer a sua 

vaidade, levando ao aumento do período de espera pelos 

pacientes, com a nítida finalidade de submetê-la ao escárnio e à 

reprovação públicos.

E, apesar de o vídeo em questão não ter sido 

acompanhado da divulgação do nome da autora, é perfeitamente 

possível a sua identificação, ainda mais por pessoas conhecidas 

como amigos, familiares e colegas de trabalho, especialmente 

porque foi mencionado o nome do hospital em que os fatos 

ocorreram.

Diante disso, comporta reforma a r.  sentença, a 

fim de condenar a ré à remoção do vídeo da autora do Facebook ,  

bem como ao fornecimento dos dados dos usuários responsáveis 

por essa publicação, como registros de acesso, números de IP e 

demais dados cadastrais disponíveis, cujas URLs deverão ser 

listadas pela autora para fins de cumprimento de sentença, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Por fim, reformada a r.  sentença para julgar 
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procedentes os pedidos, os ônus da sucumbência deverão ser 

carreados à ré.  

Quanto a isso, observe-se que não assiste razão 

à ré ao sustentar que os ônus da sucumbência devem ser 

carreados à autora, sob o argumento de que a presente ação 

seria necessária para que ela obtivesse a exclusão das postagens 

e os dados por ela pretendidos.

Isso porque, se pretendia resguardar-se de 

eventual impugnação acerca da legalidade de seus atos, bastava 

que a ré comprovasse que a exclusão das publicações e o 

fornecimento dos dados dos seus usuários se deu em 

cumprimento de ordem judicial. No entanto, ela ofereceu 

resistência ao pedido, sustentando a sua improcedência e 

inclusive tecendo considerações acerca da supremacia da 

liberdade de informação de seus usuários, afastando-se assim a 

aplicação do princípio do interesse.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se 

provimento  ao recurso, para condenar a ré a remover do 

Facebook  o vídeo da autora e fornecer os dados de identificação 

dos responsáveis pela publicação, no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00.

Diante da alteração, deverá a ré arcar com as 

custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios em favor do patrono da autora, que arbitro por 

equidade em R$ 5.000,00.
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MARY GRÜN

Relatora
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