
internautas daqui. A reportagem reavivou um assunto que man-
tém a gigante da internet numa sinuca há mais de dois anos.
Desde 2005, o Google se vê às voltas com a Justiça brasileira por
conta de páginas do Orkut que propagam idéias criminosas,
como racismo e pornografia infantil. De acordo com o Ministério
Público Federal, a empresa resiste em colaborar na identificação

dos responsáveis por tais iniciativas.
"É difícil obter informações do Goo-
gle para combater esses crimes", diz
Sérgio Suiama, procurador da Repú-
blica em São Paulo. Suiama é autor de
uma ação pública para exigir que a
empresa abra seu banco de dados
para auxiliar nas investigações. Mais:
quer que a filial brasileira assuma a
responsabilidade legal pelo que acon-
tece no Orkut no Brasil - até hoje a
companhia diz que a matriz deve res-
ponder pelo serviço, já que os bancos

operação brasileira do Orkut foi parar na primeira página
de The Wall Street Journal, o mais prestigioso diário eco-
nômico dos EUA. E o motivo não é o impressionante su-
cesso que o site de relacionamento do Google faz entre os



de dados estão hos-
pedados nos EUA.

O caso retoma fôle-
go num momento deli-
cado. No dia 13 de no-
vembro, haverá uma
audiência de concilia-
ção entre a empresa e
o Ministério Público.
Além disso, a eclosão
do caso Cisco coloca
luz sobre as gigantes
de tecnologia com
atuação no Brasil -
embora os dois casos
sejam inteiramente
diferentes e não haja

qualquer ligação entre um e outro. Há
certa expectativa de que a audiência
termine com acordo entre as partes, o
que abriria caminho para a extinção da
ação. "A percepção é que o Google
mudou sua postura", diz Suiama.
A empresa afirma que, em parte,
as dificuldades até agora foram
fruto da falta de estrutura aqui no
Brasil. "Em 2005, tínhamos ape-
nas quatro funcionários", afirma
Alexandre Hohagen, diretor-geral do
Google no Brasil. Segundo ele, nos últi-
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