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PROTOCOLO Nº:200602557326

REQUERENTE:
NEUSA MARIA PERES DE ALMEIDA

 

REQUERIDO:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

 

NATUREZA:
INDENIZAÇÃO

 

 

 

S E N T E N Ç A

 

Trata-se de Ação de Indenização com pedido de liminar

movida por NEUSA MARIA PERES DE ALMEIDA em face de GOOGLE

BRASIL INTERNET LTDA. em razão dos fatos abaixo especificados.

 

Inicial (f. 02/13): Alega a requerente que é artista plástica,

graduada em artes visuais, com reconhecimento em todo o país e com inúmeras

exposições e publicações de seus trabalhos, tendo passado a criar em meados de

julho de 2006 desenhos artísticos com caracteres de computador para divulgação

entre amigos.
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Afirma que a divulgação restou facilitada pelo uso do site

?ORKUT?, ferramenta disponibilizada pelo Google para o encontro de pessoas,

criação de comunidades e debates, dentre outras facilidades disponibilizadas pela

rede social.

 

Informa que uma comunidade criada por usuário do serviço

intitulada ?Criadores de Desenhos?, começou a copiar os desenhos de sua página

pessoal, sem a devida autorização, embora fosse fácil a identificação da autoria,

posto que a requerente inseria nas artes o texto ?jgs ?, sua assinatura noby Mag@lee

meio digital.

 

Diante de tal fato e dada a sua notoriedade como artista,

afirma autora que enviou e-mail à pessoa que coordenava a comunidade solicitando

a retirada dos desenhos. Em seguida solicitou ao ?ORKUT? que fosse retirado tal

material, posto que violava a propriedade intelectual, as condições de uso e a

política de privacidade por ele instituído.

 

Alega que após atender um pedido de esclarecimento da

coordenadora da comunidade, denominada ?Dorinha?, houve o agravamento dos

fatos, afirmando que esta procedeu com a divulgação das mensagens particulares

que trocaram entre os membros da comunidade, alterando a verdade dos fatos,

difamando, injuriando e caluniando a requerente, iniciando por parte dos demais

membros uma série de ofensas à autora, não só na comunidade ?Criadores de

Desenhos?, como também ataques em sua página pessoal.

 

Informa ter passado por grande incomodo, preocupada com

o seu nome não só para fins profissionais, mas também perante os amigos que

tinham acesso as agressões em sua página.
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Aduz a autora que tudo isso poderia ter sido evitado caso a

requerida cumprisse sua política de uso do serviço e tivesse providenciado a retirada

da comunidade do ar, permitindo com isso a propagação de falácias difamatórias

contra a mesma.

 

Afirma, ainda, que já houve concessão de ordem judicial em

sede liminar em meados de outubro 2005, não tendo sido cumprida até o momento

da propositura da ação (28/08/2006).

 

Face a isso requer a autora (a) a concessão de medida

antecipatória da tutela a fim de que a requerida providencie a exclusão ou nova

inclusão da comunidade ?Criadores de Desenhos? do site ?ORKUT?, bem como a

retirada de todo e qualquer conteúdo ofensivo à requerente, além da (b) procedência

do pedido indenizatório, pelos danos morais que alega ter sofrido em razão dos fatos

narrados.

 

Documentos acostados às f. 17/132.

 

Contestação (f. 187/208): Google Brasil Internet LTDA.

refutou os pedidos exordiais alegando que o conteúdo reputado ofensivo pela autora

estava postado na comunidade ?Criadores de Desenhos? a qual foi removida há

temos pela própria usuária criadora da página.

 

Em sede preliminar, defende sua ilegitimidade passiva para

responder por dano que não deu causa, e pela perda superveniente do interesse de

agir quanto a remoção do conteúdo não mais disponível na página do Orkut,

pleiteando pelo julgamento sem resolução do mérito da causa.
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No mérito, esclareceu inicialmente o funcionamento do

Google e da página do ?Orkut?, afirmando ser a rede social um provedor de serviço

de internet que se caracteriza pela hospedagem de páginas pessoais de usuários,

disponibilizado e operado pelo Google Inc.. Afirma que a plataforma em questão

funciona como um espaço interativo em que o usuário pode/escolhe compartilhar

informações pessoais, sociais e profissionais, bem como expor fotos, emitir opiniões

e disponibilizar outras informações de seu interesse.

 

Aduz o requerido que os usuários podem inserir e apagar

dados a qualquer tempo, exercendo controle total sobre as mensagens que envia e

posta em páginas de terceiros, de modo que os autores de perfis e comunidades do

Orkut têm total ingerência sobre o conteúdo de suas páginas.

 

Informa que ao acessar o site do Orkut para criar um perfil

os usuários aceitam e contrata com a Google Inc. os ?Termos de Serviços do Orkut?,

tomando conhecimento de uma série de informações e de recomendações de

segurança, assumindo também obrigações perante a empresa que disponibiliza a

ferramente de hospedagem.

 

Alega, ainda, que diante do dinamismo dos espaços virtuais,

é evidente que abusos podem ocorrer, afirmando ter sido justamente o que se

verifica na hipótese por parte dos terceiros usuários (?Dorinha? e outros), que

desconsideraram as políticas do sistema ao postarem informações reputadas

ofensivas em face da autora. Face a isso, informa que o Orkut disponibiliza

ferramentas efetivas para reportar tais abusos, afirmando ter passado despercebida

por parte da autora tal opção, posto que há a ferramenta ?Disponibilizar abuso?, cujo

texto informativo esclarece poder o Google Inc. e o Orkut excluírem determinados

tipos de conteúdos e outros não, que dependem de determinação judicial, conforme

especificado às f. 192/193.

 

Código para validar documento: 109330059653

Validar no endereço: http://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/validaCodigoAtoJudicial



Afirma que nas situações onde é evidente o mau uso da

ferramenta, o Google providencia a retirada do conteúdo após tomar conhecimento

de sua existência, uma vez que é fática, técnica e juridicamente impossível o

controle prévio das informações postadas na internet.

 

Documentos anexados às f. 209/248, dos quais destaco parte

referente aos Termos de Serviço às f. 241/244, Termos de Privacidade do Orkut às f.

245/246, e relativo a denúncias e abusos às f. 247/248.

 

Impugnação à Contestação (f. 251/259): Rebateu as

alegações da peça contestatória, afirmando, em especial, ter utilizado a ferramenta

para denunciar o abuso, não tendo sido atendida sob a alegação de não serem

capazes de excluir o conteúdo denunciado, além de defender a aplicação do Código

Consumerista, além da responsabilidade da requerida.

 

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de

provas, a requerida apresentou petitório e documentos de f. 347/463, rebatidos pela

autora às f. 467/473.

 

Assim vieram os autos conclusos.

 

É o relatório. Decido.

 

O processo encontra-se regular e sem nulidades a serem

apreciadas, tendo sido oportunizado para ambas as partes o direito constitucional ao

contraditório e a ampla defesa.
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Também estão presentes as condições da ação, e por versar a

ação exclusivamente sobre matéria de direito, consoante Art. 330, I do Código de

, passo ao julgamento antecipado da lide.Processo Civil

 

Passo à análise das preliminares.

 

I) DAS PRELIMINARES:

 

Inicialmente, quanto a concessão da medida antecipatória da

tutela requerida pela autora no sentido de determinar a requerida a exclusão ou nova

inclusão da comunidade ?Criadores de Desenhos? na página do Orkut sob pena de

multa diária, é de se evidenciar que foi a mesma indeferida por este juízo às f. 135,

posto que se entendeu a época ser a tutela pretendida a antecipação do próprio

provimento jurisdicional pretendido, além de não estarem presentes os requisitos do

art. 273, do CPC.

 

Agora, em sede de sentença, evidente está a perda

superveniente do interesse de agir quanto a remoção do conteúdo, posto que o

mesmo não está mais disponível conforme demonstrou a requerida às f. 240, bem

como devido ao fato de que a página do Orkut saiu do ar em setembro de 2014,

conforme amplamente noticiado pelos diversos meios de comunicação (telejornais,

jornais impressos, internet, etc.).

 

Defendeu, ainda a requerida em sede preliminar pela sua

ilegitimidade passiva para responder por dano que não deu causa.

 

Pois bem, embora o conteúdo ofensivo o qual a parte autora
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baseia seu pleito indenizatório tenha derivado de terceiros alheios a presente ação, a

jurisprudência firmou entendimento de que, uma vez demandado o provedor quanto

a existência determinado conteúdo ofensivo e este não atuando de modo ágil no

sentido de retirá-lo do ar imediatamente, passa a responder solidariamente com

aqueles que praticaram o ato danoso.

 

Nesse sentido, jurisprudência do colendo Superior Tribunal

de Justiça, :in verbis

 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DA INTERNET
SEM CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKUT.
MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por
seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I) o
dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo
inseridas em site por usuário não constitui risco inerente à
atividade desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto
não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de
conteúdo inserido e disponibilizado por usuários, pelo que
não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art.
927, parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia
dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço
prestado pelo provedor no ORKUT. 2. A responsabilidade
subjetiva do agravante se configura quando: I) ao ser
comunicado de que determinado texto ou imagem tem
conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de forma ágil,
retirando o material do ar imediatamente, passando a
responder solidariamente com o autor direto do dano, em
virtude da omissão em que incide; II) não mantiver um
sistema ou não adotar providências, que estiverem
tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a
identificação do usuário responsável pela divulgação ou a

 3. (?)individuação dele, a fim de coibir o anonimato.
(STJ, AgRg no REsp 1396963/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
23/05/2014, g.)

 

Assim, diante dos fatos e documentos acostados aos autos
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entendo ser a requerida parte legítima nos presentes autos, devendo sua

responsabilidade ser verificada adiante, quando da análise do mérito.

 

II) DO MÉRITO:

 

De modo sucinto, pretende a autora ser indenizada pela

requerida face a não retirada de conteúdo ofensivo de página do Orkut em tempo

hábil, o que alega ter lhe causado prejuízos à sua imagem e honra.

 

Inicialmente, merece ressalvas o fato de que não há que se

falar em responsabilidade civil do provedor (Google), ora requerido, em razão de

fatos de terceiros, posto que não possui o dever de fiscalizar previamente todo o

conteúdo das mensagens postadas pelos usuários de seus serviços. Trata-se de uma

impossibilidade fática, face a toda a dinamicidade oferecida pela internet e, em

especial, às redes sociais, onde milhões de pessoas de todo o mundo compartilham

conteúdos diuturnamente.

Nesse tocante, pacífico é o posicionamento jurisprudencial

do Tribunal Cidadão, conforme se verifica, ad litteris:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA NA
INTERNET SEM CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO.
ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por
seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I) o
dano moral decorrente de mensagens com conteúdo
ofensivo inseridas no site por usuário não constitui risco
inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da
internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a
controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários,
pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva,

 prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a
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fiscalização prévia dos conteúdos postados não é
atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no

 2. A responsabilidade subjetiva do agravante seOrkut.
configura quando: I) ao ser comunicado de que determinado
texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não
atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente,
passando a responder solidariamente com o autor direto do
dano, em virtude da omissão em que incide; II) não mantiver
um sistema ou não adotar providências, que estiverem
tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a
identificação do usuário responsável pela divulgação ou a
individuação dele, a fim de coibir o anonimato. 3. (?) (STJ,
AgRg no REsp 1402104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe
18/06/2014)

 

Assim, conforme julgado supracitado, a responsabilização da

requerida se dá de modo subjetivo, sendo imprescindível a análise fática do caso

vertente, e só incidirá quando constatada a omissão do provedor na retirada do

conteúdo ofensivo, após cientificado de tal ocorrência.

 

Antes da análise dos fatos que permeiam os presentes autos,

necessário ainda a menção de que a relação do usuário com o provedor é uma

relação de consumo por equiparação, razão pela qual cabe a incidência do Código de

Defesa do Consumidor.

 

Serve a tal tese o entendimento adotado pelo Superior

Tribunal de Justiça, in verbis:

 

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO
SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE
CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TEOR DAS
INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE PELOS
USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE
CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO
INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA
DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA
IMEDIATA DO AR. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE
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MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO.
DEVER. REGISTRO DO NÚMERO DE IP.
SUFICIÊNCIA. 1. A exploração comercial da internet
sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº
8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de
serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação de
consumo, pois o termo mediante remuneração, contido
no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma
ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor.
3. (?) (STJ, REsp 1308830/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012,
DJe 19/06/2012, g.)

 

Não diferente é o posicionamento do egrégio Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, conforme julgado colacionado abaixo:

 

Apelação Cível. Ação de indenização por dano moral.
Responsabilidade civil. Provedor. Internet. Ofensa
praticada pelo Orkut. Código de Defesa do Consumidor.
Incidência. Prequestionamento. 1- Não há falar em
responsabilidade do provedor (Google) por ato de terceiro,
notadamente por não possuir este o dever de fiscalizar
previamente o conteúdo das mensagens postadas. 2- Nos
termos do artigo 17 do Código Consumerista, aquele que
é prejudicado por defeito ou falha na prestação de
serviço, tenha ou não relação jurídica direta com o

 3- Configurafornecedor, qualifica-se como consumidor.
fato de terceiro a modificação em página pessoal de site de
relacionamento, conduta excludente da responsabilização
prevista no Código Protecionista. 4- Mister registrar que
dentre as funções do Poder Judiciário não se encontra
cumulada a de órgão consultivo. Apelo conhecido e
parcialmente provido.

(TJGO, APELACAO CIVEL EM PROCEDIMENTO
SUMARIO 26263-68.2008.8.09.0000, Rel. DR(A).
CARLOS ALBERTO FRANCA, 2A CAMARA CIVEL,
julgado em 05/10/2010, DJe 690 de 03/11/2010, g.)

 

Feitas essas premissas, passo a análise detida dos fatos

referente ao caso em debate.
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Compulsando os documentos acostados pela parte autora,

verifica-se que a mesma entrou em contato com a Assistência do Orkut em

25/08/2005 (f. 43/45), questionando sobre o direito de privacidade sobre os seus

desenhos. Na oportunidade houve retorno da equipe responsável da comunidade na

mesma data alegando de o ?orkut.com? se tratar de plataforma em que os usuários

utilizam para postarem e compartilharem informações, de modo que não há revisão

dos perfis e de postagens individuais antes de se tornarem públicas, não estando os

mesmos em condição de determinar a precisão do material postado por terceiros.

 

Assim, foi indicado que a autora entrasse em contato com a

responsável pela comunidade ou processasse a mesma, informando que se da ação

judicial concluísse pela ilegalidade do material ou pela dever de remoção, as

providências seriam devidamente tomadas pala sua retirada das páginas do Orkut (f.

43/45).

 

Desse modo procedeu a autora, a princípio solicitando a

retirada de seus desenhos pessoalmente a responsável pela comunidade no Orkut,

desencadeando daí uma série ataques à autora após a publicação de tal contado pela

coordenadora da comunidade.

 

Face a empreitada depreciativa contra a requerente, buscou a

autora a solução do problema na via judicial, movendo uma Ação Cautelar

Inominada (Autos nº 200502250911), que transitou na 4ª Vara Cível, onde foi

proferida sentença (f. 104/107) determinando a exclusão de todos os textos

ofensivos à honra e a imagem da autora. Tal comando decisório foi publicado em

11/10/2005.

 

É de se frisar que em consulta ao Sistema SPG constata-se

que os autos supramencionados foram arquivados devido ao fato de a autora não ter

ajuizado a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, por meio de decisão publicada
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em 28/06/2006.

 

Em que pese os presentes autos deveriam ter sido

distribuídos ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, onde tramitou o

processo cautelar, os presentes autos vieram para este juízo. Aqui houve toda a

instrução do feito, já estando os presentes, como se verifica, em sede de prolação da

sentença, sem que nenhuma das partes arguisse a competência daquele juízo no

momento oportuno.

 

O art. 809, do CPC, preconiza que o processo principal

correará em apenso ao cautelar, trata-se, como defendido pela doutrina, de hipótese

de conexão entre a ação principal e a acessória. Como mencionado, a incompetência

desse juízo em momento algum foi alegada pelas partes, tendo o processo aqui tido

marcha regular, conforme já mencionado. Em razão disso, dou-me por competente

para analisar e resolver o mérito da demanda.

 

Ademais, segundo o magistério de Costa Machado (In

Código de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.

 Barueri/SP: Manolé, 2010), motivos relevantes e de ordem prática podem9ª Ed.

justificar o não apensamento da demanda cautelar e principal, como se destaca, in

:verbis

 

?Consigne-se, por fim, que motivos relevantes de
ordem prática, desde que formalmente reconhecidos e
declarados nos autos, podem justificar o não apensamento?

 

 

Superado tal ponto e, uma vez havendo ordem judicial

expressa determinando a requerida a retirar todo o conteúdo ofensivo contra a

autora, caberia à condenada o cumprimento de tal decisão judicial em tempo hábil a
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fim de se evitar mais prejuízos a autora. Destaca-se, ainda, que em casos tais, em

que o dano sofrido decorre de publicações na internet e, em especial, nas redes

sociais, a urgência em tal cumprimento é ainda maior.

 

Compulsando os autos verifico que, embora tenha sida a

comunidade no Orkut denominada ?Criadores de Desenhos? sido removida,

conforme documento juntado às f. 240, não cuidou o requerido de demonstrar

quando isso se deu. Na verdade, alegou a parte ré que a remoção se deu pela própria

usuária da rede, não ficando comprovado em nenhum momento que houve o

cumprimento da ordem judicial no sentido de se excluir ?todos os textos ofensivos à

honra e a imagem da autora?, conforme proferido na sentença anexada às f. 104/107.

 

Além do mais, a lógica dos fatos fazem crer que a situação

perdurou por um lapso de tempo não condizente com a emergência da retirada dos

textos depreciativos, necessários a se reduzir os prejuízos causados pela

disseminação do conteúdo malicioso, razão pela qual merece prosperar a pretensão

autoral quanto a necessidade de se ver indenizada face a inércia do requerido.

 

Nesse contexto, é extenso o arcabouço jurisprudencial do

Superior Tribunal de Justiça, dos quais destaco os julgados abaixo citados:

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE
CIVIL DE PROVEDOR DE INTERNET - OFENSAS
INSERIDAS POR ANÔNIMO NO SITE DE
RELACIONAMENTOS ORKUT - DECISÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GOOGLE.
INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Ambas as Turmas que
compõem a Segunda Seção desta Corte Superior possuem
precedentes sobre o tema central da lide - responsabilidade
civil de provedor de internet por mensagens ofensivas
postadas em seus sites. 1.1 Nesses julgados, consolidou-se o
entendimento de que não se aplica, em casos como o
destes autos, a responsabilidade objetiva com base no art.
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927 do CC, mas sim a responsabilidade subjetiva, a qual
 só se configura quando o provedor não age rapidamente

para retirar o conteúdo ofensivo ou não adota
 1.2. (?)providências para identificar o autor do dano.

(STJ, REsp 1501187/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, REPDJe
03/03/2015, DJe 19/12/2014, g.)

 

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO
SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE
CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TEOR DAS
INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE PELOS
USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE
CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO
INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA
DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA
IMEDIATA DO AR. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE
MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO.
DEVER. REGISTRO DO NÚMERO DE IP.
SUFICIÊNCIA. 1. A exploração comercial da internet
sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº
8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de
serviço de internet ser gratuito não desvirtua a relação de
consumo, pois o termo mediante remuneração, contido no
art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla,
de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. A
fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das
informações postadas na web por cada usuário não é
atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se
pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site
que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos.
4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo
ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco
inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo
que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no
art. 927, parágrafo único, do CC/02. 5. Ao ser comunicado
de que determinado texto ou imagem possui conteúdo

 ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando
o material do ar imediatamente, sob pena de responder
solidariamente com o autor direto do dano, em virtude

 6. Ao oferecer um serviço por meioda omissão praticada.
do qual se possibilita que os usuários externem livremente
sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de
propiciar meios para que se possa identificar cada um desses
usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada
manifestação uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da

 que se espera do provedor, deve estediligência média
adotar as providências que, conforme as circunstâncias
específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a
individualização dos usuários do site, sob pena de
responsabilização subjetiva por culpa . 7. in omittendo A
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iniciativa do provedor de conteúdo de manter em site que
hospeda rede social virtual um canal para denúncias é
louvável e condiz com a postura esperada na prestação
desse tipo de serviço - de manter meios que possibilitem a
identificação de cada usuário (e de eventuais abusos por
ele praticado) - mas a mera disponibilização da
ferramenta não é suficiente. É crucial que haja a efetiva
adoção de providências tendentes a apurar e resolver as
reclamações formuladas, mantendo o denunciante
informado das medidas tomadas, sob pena de se criar

 8.apenas uma falsa sensação de segurança e controle.
Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1308830/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/05/2012, DJe 19/06/2012, g.)

 

Assim sendo, a responsabilidade civil recai aqui em razão da

omissão da requerida em providenciar a retirada do conteúdo depreciativo de modo

enérgico, mesmo quando já havendo comando judicial nesse sentido.

 

Necessário se mencionar ainda que, embora não possa o

provedor exercer o controle das publicações e que a exclusão de alguns conteúdos

dependem de ordem judicial, da simples leitura das publicações feitas na

comunidade do Orkut se verifica uma sequência de comentários por parte de seus

integrantes que tinham nítido caráter depreciativo e que havia publicidade, sendo

dispensável qualquer providência jurisdicional num primeiro momento, já devendo

ter o provedor agido no sentido de ao menos suspender a página assim que teve

ciência administrativamente e/ou por meio de sua ferramenta disponibilizado para

denúncias ou auxílio aos usuários.

Nesse sentido, mais uma vez colaciono julgado do Superior

Tribunal de Justiça, ipis litteris:

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. REDES
SOCIAIS. MENSAGEM OFENSIVA. CIÊNCIA PELO
PROVEDOR. REMOÇÃO. PRAZO. 1. A velocidade com
que as informações circulam no meio virtual torna
indispensável que medidas tendentes a coibir a
divulgação de conteúdos depreciativos e aviltantes sejam
adotadas célere e enfaticamente, de sorte a
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potencialmente reduzir a disseminação do insulto,
minimizando os nefastos efeitos inerentes a dados dessa

 2. natureza. Uma vez notificado de que determinado
texto ou imagem possui conteúdo ilícito, o provedor deve
retirar o material do ar no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de responder solidariamente com o autor
direto do dano, em virtude da omissão praticada. 3. Nesse
prazo de 24 horas, não está o provedor obrigado a
analisar o teor da denúncia recebida, devendo apenas
promover a suspensão preventiva das respectivas
páginas, até que tenha tempo hábil para apreciar a
veracidade das alegações, de modo a que,
confirmando-as, exclua definitivamente o perfil ou,

 4.tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso.
O diferimento da análise do teor das denúncias não significa
que o provedor poderá postergá-la por tempo indeterminado,
deixando sem satisfação o usuário cujo perfil venha a ser
provisoriamente suspenso. Cabe ao provedor, o mais breve
possível, dar uma solução final para o conflito, confirmando
a remoção definitiva da página de conteúdo ofensivo ou,
ausente indício de ilegalidade, recolocando-a no ar,
adotando, nessa última hipótese, as providências legais
cabíveis contra os que abusarem da prerrogativa de
denunciar. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp 1323754/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012,
DJe 28/08/2012, g.)

 

Constatada, portanto, a inércia em efetivamente suspender

e/ou retirar o conteúdo depreciativo contra autora em tempo hábil, diante da

velocidade com que circulam as informações no meio digital, e mesmo quando já

havendo determinação judicial nesse sentido, se faz próspero o pedido inicial quanto

a condenação da requerida, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., a indenização

por danos morais, os quais fixo em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

 

Ante o exposto, com supedâneo na motivação supra e com, 

   os pedidos verberado na peçaJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

exordial, e , com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC,RESOLVO O MÉRITO

condenando a requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de

danos morais, que deverão ser atualizado pelo índice INPC a partir da data desta

sentença até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 362, do STJ.
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Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno as

requeridas nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação supra, com fulcro no

art. 20, §3º c/c art. 21, parágrafo único, ambos do CPC, haja vista o autor ter decaído

de parcela mínima.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Transitada em julgado  e não havendo mais pendências,

arquivem-se os autos, realizada as baixas e demais cautelas de estilo.

 

 

Goiânia, 05 de maio de 2015.

 

 

Levine Raja Gabaglia Artiaga

Juiz de Direito em Substituição
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