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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2124608-80.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLARO 
S/A, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, conheceram em parte do recurso e na 
parte conhecida deram provimento parcial, vencido o 2º Desembargador, que declara", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE 
QUEIROZ E CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 29 de novembro de 2016. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AI: 2124608-80.2016.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Juízo de origem: 9ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro

Juiz prolator: Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira

Processo: 1022553-62.2016.8.26.0002

Agravante: Claro S/A

Agravado: Banco Volkswagen S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer 
c/c preceito cominatório e pedido liminar de tutela antecipada. 
Decisão que deferiu a tutela requerida para determinar às rés 
que informem em cinco dias todos os dados cadastrais dos 
usuários de IPs identificados na inicial, sob pena de multa 
diária de R$ 500,00. Insurgência. Concessão da tutela 
antecipada. Informações cadastrais relativas aos endereços de 
IP que são excluídas depois algum tempo dos cadastrados das 
empresas que dispõem destas informações. Risco ao resultado 
útil do processo. Art. 300, caput, do NCPC. Marco civil da 
internet que estabelece a manutenção dados pela empresa por 
um ano (art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014). 
Pedido de afastamento da multa arbitrada. Multa fixada que se 
mostra pouco efetiva quando aplicada a instituições como no 
caso em questão. Possível enriquecimento ilícito da autora. 
Multa que deve ser afastada. Alegações de cumprimento 
parcial da tutela e seus motivos. Questão que deve ser 
apreciada inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de 
supressão de instância. Decisão reformada em parte.  Recurso 
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em 
parte.

VOTO Nº 15240

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a 

decisão de fls. 73/75, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c 

preceito cominatório e pedido liminar de tutela antecipada, deferiu a tutela 

requerida para determinar às rés que informem em cinco dias todos os dados 

cadastrais dos usuários de IPs identificados na inicial, sob pena de multa 
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diária de R$ 500,00.

Alega a recorrente que já cumpriu parcialmente a 

tutela antecipada deferida, no entanto não logrou êxito em encontrar os 

dados referentes ao IP nº 186.204.205.108  20/11/2015  10:13:57 e 

20/11/2015  11:02:31.

Aduz que não pode ser responsabilizada por não 

conseguir os dados requisitados diante da impossibilidade de mantê-los, pois 

o arquivamento ocorre por determinado tempo e por mera sua liberalidade.

Afirma inexistir obrigação legal para seu 

armazenamento, além da grande dificuldade técnica e custos elevadíssimos 

em fazê-lo.

Sustenta que, não havendo comando legal 

autorizador da medida, não pode a agravante fornecer ou armazenar os 

dados requeridos, tampouco arcar com a multa pelo seu suposto 

descumprimento.

Alega que a tutela antecipada não deveria ter sido 

deferida, pois inexiste probabilidade do direito do agravado.

Argumenta que a antecipação da tutela é a própria 

satisfação do objeto da ação, o que implica, no caso, na irreversibilidade da 

medida.

Requer a concessão de imediato efeito suspensivo à 

decisão agravada e, ao final, o provimento ao agravo “para o fim de 

reformar a decisão recorrida no sentido de revogar a tutela antecipada 

deferida, vez que não preenchidos os requisitos legais para sua concessão e, 

ainda, estipulada uma obrigação impossível e inconstitucional, posto que 

inexiste norma que obrigue ao armazenamento dos dados requeridos pela 

agravada, os quais a agravante não possui. Subsidiariamente, caso mantida 
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a concessão da liminar, (...) requer-se seja afastada qualquer fixação de 

multa cominatória para o caso de não cumprimento da obrigação 

(impossível repita-se), ou caso assim não entenda, que seja o valor da multa 

minorado. ”

Recurso tempestivo e preparado.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo às fls. 

293/295.

Dispensadas as informações do d. Juízo de origem.

Contraminuta às fls. 297/306.

É o relatório.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c preceito 

cominatório e pedido liminar de tutela antecipada ajuizada por Banco 

Volkswagen S/A em face de Claro S/A e Global Village Telecon Ltda.

Explica o Banco autor que ajuizou a ação para tomar 

conhecimento dos autores de ato ilícito, ou seja, “acessos não autorizados 

em suas aplicações que visaram obter vantagem ilícita no acesso e uso de 

informações sigilosas custodiadas pelo autor”. 

Foram constatados acessos não autorizados ao 

sistema de administração dos financiamentos que mantém em conjunto com 

as concessionárias ligadas ao grupo Volkswagen. Por este sistema as 

concessionárias têm acesso a informações sobre consórcios e seus 

consorciados.

Pelo setor de Tecnologia do autor foram descobertos 

os números dos IPs dos acessos que por meio de usuários indevidos tiveram 

acesso a informações sigilosas, especialmente informações cadastrais de 

clientes que, em sua maioria, iriam ser contemplados por sorteio na 

assembleia seguinte. Explica que a determinação da cota sorteada no 
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consórcio é feita de forma antecipada com base em sorteio da Loteria 

Federal. Aduz haver mercado paralelo de contas de consórcio contempladas. 

Entende que esse mercado é prejudicial à imagem do autor.

Requereu, em tutela antecipada, a determinação para 

que as rés informassem os dados cadastrais dos usuários dos IPs, tendo o 

magistrado de origem proferido a seguinte decisão: “VISTOS. Processe-se 

em segredo de justiça. Há verossimilhança do direito alegado. Com efeito, é 

dever das rés fornecerem dos dados necessários à identificação dos acessos 

indevidos ao sistema de "atendimento Eletrônico Concessionária. Há risco 

de dano de difícil reparação, posto que a demora na identificação do agente 

poderá inviabilizar medidas na esfera penal e cível, bem como causar 

prejuízos a terceiros. Estão preenchidos, portanto, os requisitos legais, 

razão pela qual defiro a antecipação parcial da tutela para determinar que 

as rés informem, no prazo de 05 dias, todos os dados cadastrais dos 

usuários de IPs identificados nas fls. 15/16, sob pena de multa diária de 

R$500,00. Oficie-se, com urgência. Considerando a natureza do litígio e os 

termos do art. 168 do CPC, que faculta às partes, de comum acordo, a 

escolha de câmara privada de conciliação e mediação, do conciliador ou 

mediador, a audiência de conciliação ou mediação será designada após a 

apresentação da defesa. Cite(m)-se o(s) réu(s), por carta ou mandado.”. (fls. 

73/75).

É desta decisão que recorre a agravante, porém, sem 

razão. 

Inicialmente nota-se que a decisão recorrida deferiu a 

tutela antecipada, contudo ainda não houve pronunciamento do d. 

magistrado de origem acerca dos argumentos trazidos pela recorrente 

relativos ao cumprimento parcial da tutela e da alegada inexistência de dados 
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a respeito do IP nº 186.204.205.108  20/11/2015  10:13:57 e 20/11/2015  

11:02:31. Não houve apreciação destes elementos que parecem ter sido 

trazidos apenas no agravo de instrumento e em contestação.

É possível, todavia, apreciar a tutela antecipada em si, 

bem como a multa arbitrada.

A concessão da tutela antecipada justifica-se, 

notadamente, pelo fato de que tais informações cadastrais relativas aos 

endereços de IP são excluídas depois algum tempo dos cadastrados das 

empresas que dispõem destas informações. A possível demora da prestação 

jurisdicional por parte do assoberbado Judiciário poderia representar risco ao 

resultado útil do processo. (art. 300, caput, do NCPC).

Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do que afirma a 

agravante, o marco civil da internet estabelece que as empresas devam 

manter seus dados por um ano (art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 

2014).

Ainda, pede a recorrente o afastamento da multa 

arbitrada e seu inconformismo merece provimento.

Atualmente, entendo que a aplicação de multa 

cominatória para o cumprimento de obrigações dessa natureza a 

instituições como no caso em questão mostra-se pouco efetiva, 

considerando-se o porte econômico da empresa e o seu sistema burocrático 

complexo.

A demora no cumprimento da ordem judicial 

poderia gerar um montante de multa excessivamente superior à obrigação 

principal, o que tornaria mais interessante ao autor a execução das tais 

astreintes do que a própria obrigação que o motivou ingressar com a ação 

originária.
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Por tais razões, entendo ser o caso de afastamento da 

multa fixada pelo Juízo de origem, evitando-se, assim, o possível 

enriquecimento sem causa do autor.

Em relação às alegações de cumprimento parcial da 

tutela e seus motivos, a questão deve ser apreciada inicialmente pelo juízo 

de origem, sob pena de supressão de instância.
An

te o exposto, conheço parcialmente 
do recurso e, na parte conhecida, 

dou parcial provimento para afastar 
a multa cominatória.

HELIO FARIA

Relator
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Voto nº 17975
Agravo de Instrumento nº 2124608-80.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: CLARO S/A 
Agravado: Banco Volkswagen S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Respeitado o entendimento do d. Relator, Exmo. 
Des. Hélio Faria, discordo parcialmente de seu voto, nos termos que seguem.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão que concedeu tutela de urgência de caráter antecipatório para 
“determinar que as rés informem, no prazo de 05 dias, todos os dados 
cadastrais dos usuários de IPs identificados nas fls. 15/16, sob pena de multa 
diária de R$500,00”.

Entendo que não há razões para afastar a multa 
fixada em Primeiro Grau. As astreintes destinam-se a garantir a efetividade do 
processo, por meio do qual pretende a parte a execução de obrigação de fazer 
ou de não fazer. É instrumento coercitivo, que estimula o devedor a cumprir a 
obrigação imposta. Deve ser fixada de modo a tornar desinteressante resistir 
ao comando judicial. 

Esse é o teor dos mandamentos contidos nos 
artigos 536 e 537, CPC/2015:

Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação 
do exequente.
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 
busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o 
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá 
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou 
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine 
prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o 
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 
verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
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II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente 
da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

Nesse sentido também é o teor da jurisprudência 
dominante:

"As astreintes foram instituídas para convencer o devedor a 
cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável (art. 461, §§2º 
e 4º, CPC); quando ocorre incumprimento injustificado, com o 
devedor pouco ou nada importando com a possível incidência 
das astreintes, a sua exigibilidade passa a ser questão de 
honra para a efetividade do processo (art. 5º, XXXV, da CF)" 
(TJSP, AC 119.016-4/0, Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani, 3ª 
Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2001). No mesmo sentido: 
STJ; REsp 663.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 
26.10.2006, DJ 20.11.2006).

"A astreinte não tem natureza de punição, mas é medida 
legítima de coação, visando forçar a satisfação de prestação 
que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor. 
Uma vez cumprida a obrigação almejada no curso da demanda, 
não há razão para a imposição da aludida multa". (STJ, AgRg 
no Ag 436.086/MT, Rel. Paulo Furtado, 3ª Turma, j. 26.05.2009, 
DJe 04.08.2009).

No caso dos autos, a ordem judicial perderá toda 
sua força, sem a imposição de multa. Ao que consta dos autos, até o 
momento, a determinação judicial não foi cumprida.

De se ressaltar que, se a justificativa apresentada 
pela ré ainda vai ser apreciada, o ideal é que a manutenção da multa e sua 
dispensa sejam analisadas pela origem, após a análise minuciosa da 
justificativa apresentada.

Pelo exposto, pelo meu voto, manteria o 
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, negaria provimento.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ
2º Desembargador
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 7 Acórdãos 
Eletrônicos

HELIO MARQUES DE FARIA 4C76E23

8 9 Declarações de 
Votos

EDSON LUIZ DE QUEIROZ 4D74734

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2124608-80.2016.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


