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Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Fls. _____

Órgão : 1ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20130110070648APC

(0002173-71.2013.8.07.0001)
Apelante(s) : ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
Apelado(s) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Relatora : Desembargadora MARIA IVATÔNIA
Revisor : Desembargador TEÓFILO CAETANO
Acórdão N. : 908629

DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.

AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

MANIFESTAÇÃO OFENSIVA POR MEIO DE BLOG.

PROVEDOR RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO

BLOG. MATÉRIA JÁ RETIRADA DO AR. BUSCAS NA

INTERNET. DIREITO AO ESQUECIMENTO.

1 - Comezinho que as provas produzidas direcionam-se ao juiz

a fim de que este forme seu livre convencimento motivado, de

modo que lhe assiste a faculdade de indeferir aquelas que

considere inúteis ou meramente protelatórias, após a análise do

conjunto probatório coligido aos autos e a fim de propiciar a

rápida solução do litígio (CF, artigos 125, II e 130 do CPC e art.

5º, LXXVIII da CF).

2 - Na hipótese, em razão de a questão de mérito versar sobre

matéria eminentemente de direito, desnecessária a realização

da prova pericial requerida, pois, diante da narrativa fática

exposta, verifica-se que o acervo documental existente no bojo

dos autos é suficiente para o deslinde da demanda.

3. Aretirada da matéria ofensiva à honra já foi retirada de Blog,

de modo que parte do comando da sentença já foi atendido, o

que não justifica a fixação de astreintes para essa obrigação.
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4- Deve-se aplicar ao caso o "direito ao esquecimento"

reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Européia,

mesmo que de forma parcial, para impedir que a consulta do

nome do apelado associada a título de matéria ofensiva à sua

honra dê resultados positivos.

5. Recurso conhecido. Negado provimento ao Agravo Retido.

Provida a apelação.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora,

TEÓFILO CAETANO - Revisor, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER DO APELO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO RETIDO, E DAR PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 19 de Novembro de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

MARIA IVATÔNIA

Relatora
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  Adoto o relatório proferido pelo Juízo Sentenciante:

  

 

 “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos

efeitos da tutela, ajuizada por ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA em

desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

 Narra que foi surpreendido com a informação de que seu nome foi citado

em um blog da internet com referência depreciativa e injustificável a sua

pessoa na qualidade de juiz sentenciante em um dos processos em trâmite

no juízo em que atua.

 Alega que, além da função jurisdicional que desempenha, é autor de

diversos artigos jurídicos disponíveis na internet e integra banca

examinadora de concursos públicos, o que implica na pesquisa de seu

nome junto ao buscador do Google.

 Sustenta que, ao digitar seu nome no buscador do Google, o texto ofensivo

acima mencionado aparece como primeiro ou um dos primeiros resultados,

o que vem lhe causando grave e insatisfatória repercussão.

 Assevera que o texto foi publicado em um blog denominado "Blogspot",

cujo serviço de hospedagem é fornecido pelo Google e, por isso, requer em

antecipação de tutela que o réu impeça/bloqueie em seu ambiente de

pesquisa de dados a disponibilização da matéria, sob pena de multa.

 Ao final, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela.

 Foram juntados os documentos de fls. 10/33.

 Às fls. 35/36 foi deferida a antecipação de tutela para determinar ao réu o

bloqueio em seu ambiente de pesquisa de dados a disponibilização da

matéria pela qual se insurgiu o autor. 

 Em face de referida decisão, o requerido interpôs o recurso de agravo de

instrumento (fls. 62/98), o qual foi parcialmente provido apenas para

reconhecer a impossibilidade de bloqueio dos resultados de pesquisas,

devendo-se, todavia, limitar o acesso ao blog em que foi postado o

conteúdo ofensivo.
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE

VIGIGAL DE OLIVEIRAcontra r. sentença de fls. 300/308 proferida pelo Juízo da 4ª

Vara Cível de Brasília.
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 O réu ofertou defesa às fls. 99/125 e aduz que atua tão-somente como

provedor de hospedagem, disponibilizando o espaço virtual para a atuação

dos usuários na plataforma do Blogger e que o conteúdo não merece ser

removido, uma vez que abrange o direito de liberdade de expressão e da

manifestação do pensamento dos usuários.

 Ainda, discorre sobre a ferramenta "Google search" e sustenta que não

possui competência para proceder com a varredura e monitoramento prévio

de todo e qualquer conteúdo mediante a utilização do seu buscador,

especialmente porque se limita a organizar o conteúdo ali lançado.

 Réplica às fls. 136/147.

 As partes requereram prova pericial, o que foi deferido à fl. 161, todavia, às

fls. 279/280 a decisão foi revista e indeferida a produção de provas,

insurgindo-se o autor pelo recurso de agravo (fls. 284/295).

 O autor noticiou o descumprimento da tutela antecipada às fls. 220/233,

majorando-se o teto da multa à fl. 235.

 O requerido, às fls. 239/270, informa que cumpriu com a obrigação

determinada em sede de agravo de remover o conteúdo do blog e interpôs

agravo retido às fls. 261/270.

 Os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

 É breve o relatório. 

 Decido.”

 

  

 Acrescento que sobreveio sentença na qual o juiz julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a bloquear o

acesso ao blog www.xambioa.blogspot.com.br/2012/08/otario-do-dia-alexandre-

vidigal-de.html, removendo de seu conteúdo a matéria descrita nos autos.  Em face

da sucumbência mínima do autor, condenou o réu a arcar com o pagamento das

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00,

nos termos do art. 20, § 4º do CPC.

 Inconformado, o autor apela da sentença.

 Em razões recursais (fls. 387/400), requer, preliminarmente, a

apreciação do agravo retido de fls. 261/270. No mérito, alega que a sentença definiu

obrigação de fazer em menor extensão do que a postulada pelo autor, pois ainda

continua aparecendo como resultado de pesquisa do Google o nome do apelante

associado ao título “O Otário do Dia”, mas sem que se tenha acesso ao conteúdo da
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matéria ofensiva, de modo que “a emenda ficou pior do que o soneto”, já que se

deixa permitir que as pessoas façam seu próprio juízo de valor quanto às ofensas

lançadas no artigo.

 Aduz que após a prolação da sentença surgiu um fato novo,

consistente na existência da mesma matéria “O Otário do Dia” no site “DiHITT –

Viciados em Notícias”, e que tem seu endereçamento, mais uma vez, disponibilizado

como resultado no Buscador do Google. Daí a importância do acolhimento ao seu

pedido nos exatos termos em que postulado na inicial, de modo a fazer com que o

Buscador do Google deixe de associar, automaticamente, o nome do autor à palavra

“otário” ou ao título “O Otário do Dia”.

 Sustenta, ainda, que apesar de o provimento judicial contido ter sido

parcialmente favorável, a sentença foi omissa quanto à imposição da multa diária

pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Google, motivo por que aduz

ser a sentença infra petita. Ressalta ser imprescindível que o conteúdo da decisão

de antecipação de tutela integre o conteúdo da sentença, visto que nesta é que se

formará a coisa julgada material, oferecendo elementos concretos à constituição do

título executivo judicial, bem como a possibilidade de se fazer cumpri-la em toda a

dimensão de seus efeitos.

 Requer o provimento do agravo retido a fim de que seja realizada a

prova pericial. Caso não seja esse o entendimento, postula a procedência integral do

pedido de obrigação de fazer nos exatos termos formulados na inicial para: a) que o

Buscador do Google deixe de apresentar como resultados de pesquisa o nome do

autor/apelante associado automaticamente à palavra “otário” ou ao texto intitulado

“O Otário do Dia”; b) que conste da sentença provimento específico quanto às

conseqüências pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de

antecipação de tutela e parcialmente confirmadas no AGI 2013.00.2.008654-6,

principalmente quanto à definição e alcance da multa/astreintes imposta; c) que seja

redefinida a multa pelo descumprimento da obrigação, sem prejuízo daquela já

estipulada na decisão de antecipação de tutela, ou seja, ampliando-a, de modo a

considerar-se a necessidade de compelir o Google ao imediato cumprimento da

decisão judicial favorável que espera obter com este recurso de apelação; d) que

seja majorada a verba de honorários advocatícios, pois entende que o valor fixado

não se mostra condizente com a expressão e relevância da causa, nem com o

trabalho profissional despendido para o êxito da demanda. 

 Contrarrazões às fls. 415/427, nas quais o apelado rechaça todas

as teses recursais expendidas, pugnando pelo desprovimento da apelação.

 Preparo regular à fl. 407.
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 É o relatório.
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Inicialmente, analiso o agravo retido interposto pelo apelante, visto

que reiterado nas razões de recurso de apelação.

Por ocasião da especificação de provas, o apelante requereu a

produção de prova pericial (fl. 158) "com o objetivo demonstrar a possibilidade de

bloqueio de acesso ao conteúdo da página do GOOGLE em que está registrado o

texto ofensivo ao autor e não apenas o bloqueio do acesso à página".  

O magistrado a quo, pela decisão de fls. 277/279 e 280, entendeu

ser desnecessária a produção da prova pericial requerida ante o acervo documental

já coligido aos autos, razão por que consignou que o feito encontrava-se maduro e

apto a receber julgamento. Essa decisão motivou a interposição de agravo de

instrumento pelo apelante (fls. 284/295), tendo o Tribunal o convertido para a forma

retida (fls. 297/298).   

Como cediço, o deferimento de produção de determinada prova

depende da avaliação do julgador, o qual, após a análise do conjunto probatório

coligido aos autos e a fim de propiciar a rápida solução do litígio, pode indeferir

aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, observando, assim, a

exegese disposta nos artigos 125, II, e 130 do CPC e art. 5º, LXXVIII da CF.

No caso dos autos, por versar a questão de mérito sobre matéria

eminentemente de direito, reputo ser desnecessária a realização da prova pericial

postulada pelo autor/apelante. Isso porque, diante da narrativa fática exposta,

verifica-se que o acervo documental existente no bojo dos autos foi suficiente para o

deslinde do feito. Dadas a extensão e dimensão dos quesitos formulados pelo

apelante, possível presumir que a perícia não chegaria a uma conclusão satisfatória,

de sorte que a produção da prova pericial requerida apenas serviria para o retardo
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V O T O S

A Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora

Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE VIDIGAL DE

OLIVEIRA contra r. sentença de fls. 300/308 proferida pelo Juízo da 26ª Vara Cível

de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com

antecipação de tutela, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

condenar o réu, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,  a bloquear o acesso ao blog

www.xambioa.blogspot.com.br/2012/08/otario-do-dia-alexandre-vidigal-de.html,

removendo de seu conteúdo a matéria descrita nos autos.  Em face da

sucumbência mínima do autor, condenou o réu a arcar com o pagamento das

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00,

nos termos do art. 20, § 4º do CPC.
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no trâmite do feito na contramão do princípio constitucional da celeridade processual

(art. 5º, LXXVII, CF).

Ademais, enfatize-se, incumbe ao Juiz determinar as provas

necessárias para a instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou

simplesmente protelatórias conforme dispõe o art. 130 do CPC. O juiz é o

destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência ou não da prova postulada

com vistas a formar o seu livre convencimento motivado.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo retido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do

recurso de apelação interposto.

Reitere-se que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente

para condenar o réu, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,a bloquear o acesso ao

blog www.xambioa.blogspot.com.br/2012/08/otario-do-dia-alexandre-vidigal-de.html,

removendo de seu conteúdo a matéria descrita nos autos.

Ocorre que o apelante não vislumbra somente essa providência. Daí

a razão precípua de seu apelo, com o qual visa que o réu/apelado deixe de

apresentar como resultados de pesquisa o seu nome associado automaticamente à

palavra "otário" ou ao texto intitulado "O Otário do Dia". Vale dizer, o recorrente

pretende que ao ser lançado seu nome no buscador do Google, desacompanhado

de qualquer outra palavra, não resulte em associação automática à palavra "otário"

ou "Otário do dia".  

De fato, verifica-se dos pedidos iniciais (fl. 8/9) que o autor/apelante,

requereu, no mérito, a procedência do pedido de obrigação de fazer para que o réu,

em seu ambiente de pesquisa de dados ou buscador, pelo site www.google.com.br

ou qualquer outro site seu com o mesmo objetivo, inclusive em âmbito internacional,

como o site www.google.com, fosse impedido de disponibilizar como resultado de

pesquisa a matéria com o título "O Otário do Dia" associada ao seu nome e contida

na site www.xambioablogspot.com.br.

Assim, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise de

eventual existência de responsabilidade civil do apelado pelo conteúdo ofensivo,

bem como pelos resultados de pesquisa em que aparece o nome do apelante

associado às expressões "otário" ou "Otário do dia" e quais providências deve o

provedor de pesquisa apelado adotar a fim de atender as pretensões buscadas pelo

apelante.   

Pois bem.

De início, cumpre anota que a matéria publicada no Blog Xambioá, a

qual teria violado a honra do apelante, já foi retirada do ar, de modo que não há mais
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que se falar em fixação de astreintes para o caso de não cumprimento.

Por outro lado, ainda se constata no buscador do réu/apelado a

associação do nome do autor à referida matéria, o que, segundo ele, ainda lhe gera

constrangimentos.

Desse modo, reclama no presente recurso que tal associação não

mais dê resultado positivo.

Tal pretensão foi deduzida na inicial, o que pode ser observado no

pedido de fl. 8/9, razão pela qual pode e deve ser conhecida no presente recurso:

 

"c) No mérito, requer a procedência do pedido de obrigação de fazer para

que o réu, em seu ambiente de pesquisa de dados ou buscador, pelo site

www.google.com.br ou qualquer outro site seu com o mesmo objetivo,

inclusive em âmbito internacional, como o site www.google.com, seja

impedido de disponibilizar como resultado de pesquisa a matéria o título 'O

Otário do Dia', associada ao nome do autor, e contida no site

www.xambioablogspot.com.br, devendo o GOOGLE adotar todas as

providências atinentes ao efetivo alcance da postulação ora requerida,

condenando o Réu nas custas e honorários advocatícios."  (fls. 8/9).

 

Nesse particular, creio assistir razão ao apelante.

O Tribunal de Justiça da União Européia, no ano passado,

consagrou o direito de cada cidadão europeu ou residente naquele continente ao

esquecimento com relação aos buscadores na internet, mormente o GOOGLE, ora

apelado.

A sentença prolatada pela corte Européia (Caso C-131/12), datada

de 13 de maio de 2014, assegurou a um cidadão espanhol o direito de seu nome

não aparecer em nenhuma busca no sistema de buscador do GOOGLE, de modo

que seu direito à privacidade devesse prevalecer sobre o caráter público de um

buscador na internet.

Tal proceder não viola o princípio da liberdade de expressão

responsável, característico do ambiente virtual, já que as matérias, críticas e elogios

ainda podem ser publicados. Na realidade, o que se impede são a indexação

automática e o resultado positivo de eventuais buscas no nome do cidadão.

Ora, se o GOOGLE pode fazer o mais, que é apagar o nome do
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cidadão de seu sistema de buscar, pode fazer o menos, que é excluir certos

parâmetros de busca que dêem resultados violadores à honra da pessoa.

Nesse diapasão, deve-se acolher a pretensão do apelante de ter

negativo o resultado de consulta de seu nome associada à matéria intitulada "O

Otário do Dia" no sistema de buscas do apelado.

De outra parte, importa destacar que o fato novo relatado pelo

apelante de que a mesma matéria estaria sendo veiculada por um novo blog nada

acrescenta como substrato jurídico para o provimento da pretensão recursal. Isso

porque o blog mencionado, "DiHITT - Viciados em Notícias", não é hospedado pelo

Google, mas pela empresa Verizon FIOS, como demonstrado pelo apelado (fl. 425 e

ss). Logo, a autoria da nova divulgação do texto deve ser atribuída a terceiros e não

ao apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO. NEGO PROVIMENTO

AO AGRAVO RETIDO E DOU  PROVIMENTO à apelação para determinar que o

apelado, no prazo de 15 (quinze) dias, impeça que a consulta do nome do apelante

associada à matéria intitulada "O Otário do Dia" dê resultado positivo sob pena de

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais). Em razão do provimento do recurso, elevo o valor dos

honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho a r.

sentença.

É como voto.
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O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Revisor

Com o relator.

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECER DO APELO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
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AO AGRAVO RETIDO, E DAR PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME
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