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APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.794839-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1º APELANTE(S): 
A.C.F. - 2º APELANTE(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - APELADO(A)(S): A.C.F., GOOGLE BRASIL 
INTERNET LTDA - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO 

ACÓRDÃO 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
sob a Presidência do Desembargador EDUARDO MARINÉ DA CUNHA , incorporando neste o relatório de 
fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM 
NÃO CONHECER DO AGRAVO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO À PRIMEIRA 
APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO À SEGUNDA. 

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2010. 

DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Relatora 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

A SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO: 

VOTO 

A.C.F. ajuizou ação de indenização por Danos Morais contra Google Brasil Internet Ltda, alegando, em 
síntese: que no dia 19/04/2007, ao acessar o site de relacionamento Orkut deparou com a comunidade 
criada em 05/04/2007, denominada "Mais feia que Ariadna? Duvido", que continha sua foto e 
mensagens pejorativas e ofensas à sua imagem; que, sentindo-se ofendida, denunciou a comunidade 
aos administradores da rede; que em 06/08/2007, seguindo orientações obtidas na Delegacia 
Especializada em Fraudes Eletrônicas, enviou um e-mail à ré requerendo que a página fosse retirada do 
site; que, apesar da denúncia, a página não foi retirada do site e continuou a ser exibida; que sua honra 
e imagem foram maculadas não só pelos criadores da comunidade, mas também pela ré que não tomou 
qualquer providência para a retirada da página contendo sua foto e comentários pejorativos e à sua 
pessoa; que tais fatos lhe causaram grande mal estar, vexame e constrangimento a ensejar indenização 
por dano moral. Ao final, requereu a procedência do pedido inicial com a condenação da ré no 
pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais. Pugnou 
pelos benefícios da Justiça Gratuita. Juntou os documentos de f. 10/21. 

A MM. Juíza deferiu a Justiça Gratuita à autora à f. 23. 

Citada, a ré apresentou contestação às f. 26/55, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, 
sustentando que não causou qualquer difamação à autora, não sendo parte legítima para figurar no polo 
passivo da lide. No mérito, alegou, em síntese: que o Orkut não exerce controle preventivo ou 
monitoramento sobre o conteúdo das páginas pessoais ou comunidades criadas pelos usuários; que 
disponibiliza ferramentas para as denúncias de abusos; que denúncias relativas a ataques pessoais ou 
difamação, imagem ou linguagem chocante ou repulsiva e sátira política ou social, só serão removidas 
mediante ordem judicial; que o Orkut não tem responsabilidade pelos fatos alegados pela autora, por 
não ter criado a página; que não tem cabimento o pagamento de indenização por danos morais, vez que 
não restou demonstrada qualquer ofensa à honra ou à dignidade da autora; que não praticou qualquer 
ato que possa configurar dano moral; que a autora não provou que realmente sofreu abalo capaz de 
ensejar prejuízo à sua saúde e à sua integridade psicológica; que, no caso de condenação o valor deverá 
ser fixado com prudência e moderação. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. Juntou os 
documentos de f. 56/118. 



A autora apresentou impugnação às f. 120/133, refutando as alegações expendidas pela ré e reiterando 
a procedência do pedido formulado na inicial. 

Intimadas as partes para especificação de provas, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal 
e juntada de prova documental (f. 135/136). A ré pediu a produção de prova pericial, o depoimento 
pessoal da autora e a produção de prova documental suplementar (138/139). 

No despacho saneador (f. 144), a MM. Juíza indeferiu a prova pericial e deferiu os pedidos de prova oral, 
fixando prazo para depósito do rol de testemunhas. Da decisão, a ré interpôs o agravo retido de f. 
155/157. 

Na audiência de conciliação, realizada conforme termo de f. 164/168, recusada a proposta conciliatória 
pelas partes, foi tomado o depoimento pessoal da autora, dispensado o depoimento do representante 
legal da ré e ouvidas duas testemunhas arroladas pela autora. 

As partes apresentaram alegações finais às f. 172/174 (autora) e às f. 178/185 (ré). 

Na sentença de f. 211/215, a MM. Juíza julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré no 
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção 
monetária, pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Constou do dispositivo da sentença (f. 215): 

"Portanto, pelo exposto e o mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos iniciais nos termos 
do art. 269, inciso I do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à 
autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelos índices da tabela da 

Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de 
publicação desta sentença. 

Custas, despesas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa, pelo réu". 

A autora interpôs o recurso de apelação de f. 216/222, repisando os argumentos expendidos na inicial e 
sustentando que o valor da indenização fixado é ínfimo, sendo insuficiente para compensar a dor e o 
sofrimento por ela sofridos em razão das ofensas perpetradas contra sua pessoa, devendo ser fixado 
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pediu a reforma da sentença para 
que seja majorado o valor da indenização. 

A ré também apelou (f. 224/250), ratificando a arguição da preliminar de ilegitimidade passiva, ao 
argumento de que não foi ela quem praticou a suposta conduta ofensiva, sendo parte legítima para 
figurar no polo passivo o usuário que criou a comunidade no Orkut. No mérito, repisou os argumentos 
expendidos na contestação, alegando, em suma: que não há quaisquer dos requisitos ensejadores do 
dever de indenizar, pela aplicação da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva; que é inaplicável a 
teoria do risco, inexistindo qualquer vício ou defeito na prestação do serviço, nos termos do CC e do 
CDC; que inexiste nexo de causalidade entre o alegado dano e a sua conduta; que as ofensas sofridas 
pela apelada foram causadas por ato de terceiro que criou e inseriu o conteúdo na referida comunidade 
do Orkut; que a apelada não comprovou o dano alegado; que é excessivo o valor da indenização 
arbitrada; que, mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido, levando-se em 
consideração o princípio da razoabilidade. Ao final, pediu o acolhimento da preliminar suscitada e, caso 
ultrapassada a preliminar, que seja julgado improcedente o pedido ou, alternativamente, que seja 
reduzido o valor da indenização fixada. 

A autora/apelada apresentou contrarrazões às f. 255/259, refutando as alegações da apelante e 
pugnando pela manutenção da sentença hostilizada. 

A ré/apelada apresentou contrarrazões às f. 261/268, refutando as alegações da apelante e pugnando 
pelo não provimento da apelação da autora. 

É o relatório. 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: 

Conheço dos recursos porque próprios, tempestivos, devidamente preparado o recurso da ré (f. 251) e 
por ser dispensável o preparo o recurso da autora, por ela estar amparada pela Justiça Gratuita (f. 23). 



AGRAVO RETIDO 

Não conheço do agravo retido interposto pela ré (f. 156/157), vez que não atendido o disposto no art. 
523 do CPC: 

"Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, 
por ocasião do julgamento da apelação." 

Uma vez não cumprida a exigência legal, não conheço do agravo retido. 

PRELIMINAR/ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

A Google arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi ela quem praticou a 
suposta conduta ofensiva, sendo parte legítima para figurar no polo passivo o usuário que criou a 
comunidade no Orkut e que criou a página ofensiva. 

Sem razão a apelante. 

Os legitimados para o processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares dos interesses em conflito. A 
legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do 
interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de 
estar em juízo. 

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São 
Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306: 

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação 

a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o 
sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, 
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a 
melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre 
a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação 
como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa." 

Ainda na lição de Dinamarco: 

"Se cobro judicialmente um crédito que não é meu, mas peço a condenação do réu a pagar a mim, 
certamente não terei direito algum à sentença favorável, porque não sou credor; se peço a condenação 
de alguém a pagar débito alheio, idem; nessas duas situações, porém, a sentença que julgasse 
procedente a minha pretensão seria plenamente capaz de oferecer-me o proveito que desejo. Nada teria 
de inútil, embora contrária à lei material. Diferente é a situação de quem pede a condenação de alguém 
a realizar um trabalho personalíssimo, cuja obrigação é de outrem: não teria utilidade alguma, p.ex., a 
condenação de qualquer outra pessoa a realizar um recital a que estivesse obrigado por contrato um dos 
três grandes tenores da atualidade. Sempre que se trate de obrigações fungíveis, a ausência da 
titularidade ativa ou passiva (direitos e obrigações) é questão de mérito, sendo improcedente e não 
inadmissível a demanda que optar por pessoa inadequada: eu não tenho o direito subjetivo material a 
receber um valor devido a outrem, nem devido por outrem que não seja o réu, mas tenho o direito a 
receber uma sentença que se pronuncie a esse respeito." (Op. cit. p. 309). 

Humberto Theodoro Júnior ensina que: 

"é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do 
direito debatido em juízo" (Curso de Direito Processual Civil. 41.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. Vol. 
I. p. 57). 

Vê-se, pois, que é inadequado falar em ilegitimidade passiva quando, ainda que contrariamente ao 
direito, do provimento se possa esperar o proveito jurídico e prático desejado pela autora, como na 
espécie. 

No caso dos autos, se o dano alegado pela autora/apelada é imputado especialmente à ré/apelante, é 
ela parte na lide, sendo, pois, legitimada a figurar como parte no processo porque ao menos em tese há 
pertinência subjetiva da ação em relação a ela. 



Pelo exposto, rejeito a preliminar. 

MÉRITO 

Trata-se de ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por A.C.F. contra Google Brasil Internet Ltda, 
pleiteando reparação moral em razão de ofensas veiculadas no site de relacionamento Orkut da ré. 

A MM. Juíza julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré no pagamento de indenização por dano 
moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

a) 2ª Apelação/ré 

Decido primeiramente a 2ª apelação porque tem força de prejudicialidade em relação à 1ª apelação. 

A tese da apelante é a de que estão ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, quer pela 
aplicação da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva; que é inaplicável a teoria do risco, inexistindo 
qualquer vício ou defeito na prestação do serviço, nos termos do CC e do CDC; que inexiste nexo de 
causalidade entre o alegado dano e a sua conduta; que as ofensas sofridas pela apelada foram causadas 
por ato de terceiro que criou e inseriu o conteúdo na referida comunidade do Orkut; que a apelada não 
comprovou o dano alegado; que é excessivo o valor da indenização arbitrado; que, mantida a 
condenação, o valor da indenização deve ser reduzido, levando-se em consideração o princípio da 
razoabilidade. 

A apelante não tem razão. 

De início, cumpre assinalar que a relação havida entre as partes é de consumo. 

O art. 3º do CDC define, de maneira bem nítida, o serviço prestado pela ré, que deve ser alcançado 
pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. 

Já a autora é consumidora final do serviço prestado pela ré. 

"Artigo 2º.-.Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final". 

"Artigo 3º.-.Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 

§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive 
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista". 

A responsabilidade do fornecedor nas relações de prestação de serviços é objetiva, sendo regulada pelo 
Código de Defesa do Consumidor, precisamente no caput de seu artigo 14, que dispõe: 

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 

Ensina Arnaldo Rizzardo: 

"não existe uma legislação específica disciplinando a atividade eletrônica via Internet. Como há 
prestação de serviço, tanto que permitido o acesso e o uso de canal para comunicação com terceiros, 
tem perfeita incidência o Código de Defesa do Consumidor no pertinente aos vícios e imperfeições" 
(Arnaldo Rizzardo. Responsabilidade Civil. 3ª ed. 2007, p. 840). 

Acerca do vocábulo internet, lecionam Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar: 

"rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um 
protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos 
militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura; (...) ETIM. Ing. Internet 'id.' Red. De 



internetwork 'ligação entre redes'." (in Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro: 
Objetiva, p. 1.635) 

A internet consiste numa rede internacional de computadores interligados entre si, que revolucionou as 
comunicações de um modo geral. Através dela, informações são transmitidas em frações de segundo 
aos mais afastados pontos do planeta, propiciando uma integração global e quase imediata. 

Valendo-se dessa nova forma de comunicação é que foi criado o site de relacionamentos Orkut pela 
Google, alcançando grande sucesso, especialmente em nosso país, transformando-se numa grande rede, 
com milhões de usuários cadastrados interagindo entre si, compartilhando dados e informações. 

Todavia, o que era para ser um site de relacionamento social tornou-se um mecanismo hábil a 
possibilitar que, através dele, pessoas inescrupulosas prejudicassem a imagem de outrem, expondo-os 
ao ridículo perante toda rede, conforme no caso em questão. 

Assim, com a aquiescência da Google, são criados, por seus usuários, os mais diversos tipos de 
comunidades e perfis, alguns deles com conteúdo ofensivo e informações injuriosas e caluniosas a 
respeito de determinada pessoa ou grupo de pessoas, integrantes ou não do site de relacionamentos, 
como é o caso do perfil "Mais feia que Ariadna? Duvido", objeto da presente demanda, em que o usuário 
postou diversas mensagens pejorativas sobre a autora, inclusive com foto sua (f. 15/18). 

No caso, não há dúvida de que o responsável principal e direto pela ofensa é o usuário, criador do 
mencionado perfil difamatório. Entretanto, a ré, ora apelante, não se exime da responsabilidade de 
indenizar a autora/apelada, na medida em que ficou cabalmente demonstrado que o serviço por ela 
prestado é falho, vez que não garante ao usuário a segurança necessária, permitindo a veiculação de 
mensagens de conteúdo extremamente ofensivos e desabonadores. 

Se a apelante é que proporciona, por seu canal próprio, o uso indevido pelos usuários, ela é co-
responsável solidária porque tem participação efetiva na cadeia do serviço com defeito ou falha. 

É o que consta dos arts. 20 e 23 do CDC: 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 
consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 
indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha:" 

"Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e 
serviços não o exime de responsabilidade". 

Tampouco é suficiente a ferramenta "denunciar abuso", disponibilizada aos usuários do Orkut pela 
apelante, vez que não surte o efeito necessário, além de apenas remediar uma situação já consolidada 
de exposição da imagem da pessoa. 

No caso, entendo que é da Google, ora apelante, a responsabilidade pelo site de relacionamentos Orkut, 

a culpa pelas publicações pejorativas contra a apelada veiculadas no site, vez que ela não tem 
mecanismo hábil a evitar tais publicações depreciativas à imagem das pessoas. 

Nesse sentido: 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SITE DE RELACIONAMENTOS NA INTERNET ("ORKUT") - CRIAÇÃO DE 
"PERFIL" DE CONTEÚDO PEJORATIVO E DIFAMATÓRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - NÃO-
IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO - RESPONSABIILDADE DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DO SÍTIO 
ELETRÔNICO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA - DATA DA DECISÃO QUE FIXOU O MONTANTE INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - 
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, DO STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
VALOR ADEQUADO - DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. Não se dispondo as proprietárias do site de 
relacionamentos a desenvolver uma ferramenta de controle verdadeiramente pronto e eficaz contra a 
prática de abusos, tampouco procedendo à identificação precisa do usuário que posta mensagem de 
conteúdo claro e patentemente ofensivo à honra e imagem de outrem, entendo que elas assumem, 
integralmente, o ônus pela má-utilização dos serviços que disponibilizam. 

(...)" 



(TJMG) - Apelação Cível N° 1.0512.07.045727-4/001, Relator, Des. Eduardo Mariné da Cunha, DJ, 
28/04/2009. 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - OFENSAS ATRAVÉS DE SITE DE 
RELACIONAMENTO - ORKUT - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - DEVER DE INDENIZAR - 
RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - PRUDÊNCIA E MODERAÇÃO - 
OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MAJORAÇÃO INDEVIDA. Restando demonstrado nos autos que a apelante 
(Google Brasil) atua como representante da Google Inc., no Brasil, fazendo parte do conglomerado 
empresarial responsável pelo site de relacionamento denominado "Orkut", compete-lhe diligenciar no 
sentido de evitar que mensagens anônimas e ofensivas sejam disponibilizadas ao acesso público, pois, 
abstendo-se de fazê-lo, responderá por eventuais danos à honra e dignidade dos usuários decorrentes 
da má utilização dos serviços disponibilizados. Desinfluente, no caso, a alegação de que o perfil 
difamatório teria sido criado por terceiro, pois a empresa ré, efetivamente, não conseguiu identificá-lo, 
informando, apenas, um endereço de e-mail, também supostamente falso, restando inafastável a sua 
responsabilidade nos fatos narrados nestes autos e o reconhecimento de sua legitimidade para figurar 
no pólo passivo da lide. Aplica-se à espécie o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que adota a 
teoria da responsabilidade civil objetiva, estabelecendo que haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

(...)" 

(TJMG) - Apelação Cível n. 1.0024.08.041302-4/001, Relator Des. Luciano Pinto, DJ, 06.03.2009. 

Deste modo, se os fatos assim se deram, houve inegável falha do serviço da apelada, porquanto não 
ofereceu adequado mecanismo de segurança quanto à privacidade e imagem da autora, ora apelada. 

Assim, em razão da norma inserida no art. 14 do CDC, a responsabilidade da Google é objetiva, 
respondendo independentemente de culpa pelo fato do serviço. 

Também, o fornecedor responde independentemente de culpa por qualquer dano causado ao 
consumidor, pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da atividade que realiza. 

Vejamos o ensinamento de Cavalieri: 

"Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. Para 
esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser 
obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa". (Filho, Sérgio Cavalieri. O direito do 
consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 
2000, p. 105.) 

Sobre a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, Nelson Nery ensina: 

"A norma estabelece a responsabilidade objetiva como sendo o sistema geral da responsabilidade do 
CDC. Assim, toda indenização derivada de relação de consumo, sujeita-se ao regime da responsabilidade 
objetiva, salvo quando o Código expressamente disponha em contrário. Há responsabilidade objetiva do 
fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente da investigação de culpa. (Júnior, 
Nelson Nery. Novo Código Civil e Legislação extravagante anotados. São Paulo: RT, 2002, p. 725.) 

É cediço que o fato do serviço consiste no risco do negócio, atribuível apenas ao fornecedor dele, não ao 
consumidor. 

A responsabilidade da Google advém, portanto, da responsabilidade objetiva insculpida no CDC e da 
teoria do risco do negócio. 

Quanto à configuração do dano moral não há dúvida alguma. 

No site constou mensagem pejorativa, com foto, em relação à apelada. 

A matéria divulgada expôs sua imagem e foi ofensiva porque vexatória e humilhante. 

Ora, os direitos inerentes à personalidade gozam de proteção legal, conforme arts. 12 e 21 do NCC: 



"Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei". 

"Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará 
as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma". 

Quanto ao montante da condenação, é preciso ter sempre em mente que tal quantum deve alcançar 
valor tal, que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia 
excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o 
autor, servindo-lhe apenas como compensação pela ofensa sofrida. 

Sobre essa matéria, Humberto Theodoro Júnior observa que: 

"nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão-somente o 
patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão 
financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, 
no sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (Código Civil 
Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito 
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de 
sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 
1998, São Paulo, p. 44). 

Sobre o tema, oportuna também a lição de Maria Helena Diniz: 

"(...) o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da 
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal 
equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 
Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, 
sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que 
poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que 
repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (in A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in 
Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). 

No caso dos autos, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os 
princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter 
pedagógico da medida, considero que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é bastante módico, 
não comportando redução. 

Pelo exposto, nego provimento à 2ª apelação. 

b) 1ª Apelação/autora 

A autora apelou pedindo a reforma sentença para que seja majorado o valor da indenização. Alegou que 
o valor da indenização fixado é ínfimo, sendo insuficiente para compensar a dor e o sofrimento por ela 
sofridos em razão das ofensas perpetradas contra sua pessoa no site de relacionamentos Orkut, 
devendo ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

A apelante tem razão. 

Com relação à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira ensina: 

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do 
caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de 
equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo 
que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito 
positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do 
dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima." (in Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 
1995, p.60. 

Também no que tocados valores da indenização por dano moral, leciona Maria Helena Diniz: 

"A indenização não poderá ter valor superior ao dano, nem deverá subordinar-se à situação de penúria 
do lesado; nem poderá conceder a uma vítima rica uma indenização inferior ao prejuízo sofrido, 
alegando que sua fortuna permitiria suportar o excedente do menoscabo" (Curso de Direito Civil 
Brasileiro, Maria Helena Diniz. 7º volume, Editora Saraiva, 19ª Edição, pág. 103). 



Ensina Maria Helena Diniz que, para o arbitramento que compete ao julgador, há de se observar que: 

(...) 

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e 
moderação (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil 
subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às 
particularidades do caso sub examine".(Curso de Direito Civil Brasileiro, Maria Helena Diniz. 7º volume, 
Editora Saraiva, 19ª Edição, pág. 104). 

Em casos de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da moderação, levando em 
conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum indenizatório corresponder à gravidade da 
lesão, entre outros parâmetros. 

Considerando os transtornos suportados pela autora com a publicação injuriosa no site de 
relacionamento Orkut, e considerando que a indenização pelo dano moral deve revestir-se de caráter 
inibidor e compensatório, tenho que a sua fixação no primeiro grau, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), foi bastante módica e não se encontra em conformidade com os parâmetros que devem ser 
observados e as circunstâncias específicas do caso em análise. 

Tendo a sentença fixado indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais), inferior a 10 salários mínimos, 
deve haver sua majoração. 

Pelas razões expostas, entendo que se justifica o pedido de majoração do quantum indenizatório, 
devendo a sentença ser alterada, para fixar-se o valor da indenização por danos morais no valor de R$ 
5.100.00,00 (cinco mil e cem reais), equivalentes a 10 (dez) salários mínimos, que refletem, a meu 
sentir, o objetivo da condenação porque condizente com o elevado grau de falha do serviço, o elevado 
grau de ofensa experimentada pela apelante, e a capacidade econômica da apelada. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, não conheço do agravo retido, rejeito a preliminar, nego provimento à 2ª apelação (ré), 
e dou provimento à 1ª apelação (autora), para majorar o valor da indenização para R$ 5.100,00 (cinco 
mil e cem reais), corrigida monetariamente a partir da publicação deste acórdão, e acrescida de juros de 
mora, conforme sentença. 

Custas recursais, pela 2ª apelante (ré). 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): LUCAS PEREIRA e EDUARDO MARINÉ 
DA CUNHA. 

SÚMULA :      NÃO CONHECERAM DO AGRAVO, REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM 
PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO À SEGUNDA. 

 


