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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2149601-90.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIM 
CELULAR S/A, é agravado TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÕES LTDA..

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO NEGRÃO (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.

São Paulo, 5 de dezembro de 2016. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Agravo de instrumento nº: 2149601-90.2016.8.26.0000 (processo digital)

Comarca: CAPITAL  22ª Vara Cível Central

Agravante: TIM CELULAR S/A

Agravada: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÕES LTDA.

MM. Juiz de primeiro grau: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati

 

Voto nº 26.408

Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela antecipada de 
urgência. Requisição judicial de dados voltados à apuração de 
autoria de ilícito supostamente praticado por terceiro, na Internet, 
em detrimento da autora. Deferimento parcial, com a rejeição do 
pedido no sentido de que a ré também forneça as chamadas portas 
lógicas de origem. Decisão fundada no argumento de que a Lei 
12.965/14 não impõe tal obrigação aos provedores de aplicativos, 
como é o caso da ré, o que apenas tocaria aos provedores de acesso. 
Procedente a irresignação da autora. Lei 12.965, o chamado Marco 
Civil da Internet no Brasil, devendo ser interpretada segundo seu 
conjunto. Exegese sistemática deixando claro que se pretendeu 
atribuir a todos os provedores de serviços, sobretudo aos 
provedores de aplicativos, em cujo âmbito são praticados os 
inúmeros delitos verificados por intermédio da rede mundial, a 
responsabilidade pelo registro e armazenamento de todos os dados 
que permitam a precisa identificação dos respectivos usuários. Atual 
sistema adotado no Brasil, de migração dos modelos IPv4 para IPv6, 
em que um único IP é compartilhado por vários usuários, impondo 
que os provedores identifiquem e assentem as chamadas portas de 
origem dos registros e acessos, como única maneira de assegurar a 
precisa identificação dos terminais em questão. Providência, 
ademais, representando cuidado elementar no ramo de negócio 
explorado pela portentosa empresa ré, que tem atuação planetária 
e é depositária de registros caríssimos para a preservação e 
proteção do patrimônio, material e moral, de sem-número de 
pessoas, entre usuários e não usuários de seus serviços. 
Consequente reconhecimento da probabilidade do afirmado direito, 
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de sorte a determinar que a ré também forneça a indigitada 
informação complementar, com base no art. 300 do CPC. Recurso 
também acolhido no tópico em que se pretende autorização para 
que a autora se valha das informações aos cuidados dela própria, 
quer como prestadora de serviços de telefonia móvel celular, quer 
como provedora de conexão à internet, uma vez que são dados 
cobertos por sigilo legal e cujo fornecimento requer ordem judicial.

Dispositivo: Deram provimento ao agravo.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

contra decisão proferida em processo de ação cominatória proposta por TIM 

CELULAR S/A, agravante, em face de TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO 

LTDA., agravada.

 

Objetiva a autora/agravante, por meio da demanda, 

compelir a ré, ora agravada, a (a) “remover definitivamente do ar a URL 

www.twitter.com/@betamaia1550”, página aberta por usuário anônimo que, 

cadastrado na plataforma de informações da agravada, anuncia, ilicitamente, 

vendas do plano de serviços “Tim Beta”, produto cuja venda é da alçada 

exclusiva da empresa agravante e de seus parceiros autorizados; (b) “fornecer os 

dados de cadastro disponíveis e os registros eletrônicos (IPs de origem, com sua 

respectiva porta lógica, datas e horários, com fuso-horário no padrão UTC) 

atrelados à criação e demais acessos administrativos à página identificada 
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supra”; e (c) se abster de “comunicar os usuários acerca dos presentes 

requerimentos e dos termos desta demanda, a fim de impedir a destruição de 

provas, nos termos do disposto no art. 20 da Lei nº 12.965/2014”. Requereu, 

ainda, a expedição de ofício judicial a ela própria, autora, autorizando-a a se 

valer dos dados que tem sob sua guarda, quer como prestadora de serviços de 

telefonia móvel celular, quer como provedora de conexão à internet. Pleiteou, 

por último, o processamento do feito sob segredo de Justiça.

O MM. Juiz de primeiro grau deferiu em parte a 

tutela de urgência e demais requerimentos, deixando de acolher, apenas, a 

pretensão voltada à obtenção de informações referentes às “portas lógicas”, 

por entender que não cabe aos chamados provedores de aplicativo, como é o 

caso da ré, o registro e o armazenamento daqueles dados, mas, sim, aos 

provedores de acesso (fls. 90/92 e 93/94).

Ambas as partes interpuseram recurso contra a 

interlocutória.

Este agravo objetiva a concessão da providência 

antecipatória indeferida, e a apreciação e deferimento do pedido de autorização 

para que a autora/agravante se valha dos dados de que dispõe  requerimento 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2149601-90.2016.8.26.0000 5

em relação ao qual a decisão agravada se omitiu, apesar dos embargos de 

declaração opostos pela ora agravante.

Como fundamentos da irresignação, sustenta a 

agravante, em apertada síntese, que o chamado Marco Civil da Internet no 

Brasil (Lei 12.965/14) deixa claro que toca a todos os provedores de serviços o 

registro e armazenamento de todos os dados necessários à precisa identificação 

do terminal de onde partiu o acesso ao determinado serviço ou aplicativo. O 

fornecimento dessas informações pelos provedores de aplicações - prossegue -, 

nisso incluída a chamada porta lógica de origem, é indispensável para a 

identificação unívoca daqueles que se servem da rede mundial para a prática de 

ilícitos. Não basta informar o número de IP  esclarece , porquanto, nesta 

quadra, em que se dá a modificação do modelo de protocolos de internet 

utilizados no Brasil, um mesmo IP é empregado de forma compartilhada por 

vários usuários, assim agrupados pelos provedores de conexão. Por isso que, 

nesta fase de migração de sistemas, é de absoluto rigor também apurar e 

assentar as chamadas portas lógicas de origem, do que tem pleno 

conhecimento a agravada.

Volta a argumentar a agravante, também, que 

necessita de autorização judicial específica para se valer das informações a que 
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ela própria tem acesso, uma vez que protegidas por sigilo legal.

2. Indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo 

(fl. 180), a agravada, intimada, respondeu.

A resposta, também invocando precedentes em favor 

da tese que defende, diz, em substância, que só os provedores de acesso, caso 

da agravante, têm a obrigação de identificar e armazenar os dados requestados 

por meio deste recurso. A Lei 12.965/14  continua  isso não exige dos 

provedores de aplicativos (fls. 183/188).

3. Recurso tempestivo e preparado. 

É o relatório do essencial.

4. É lamentável verificar que, quando da tramitação 

do projeto que resultou na edição da Lei 12.965/2014, o chamado Marco Civil 

da Internet no Brasil, já se sabia do então iminente esgotamento, no País, do 

sistema de protocolo de internet (IP) versão “4” (IPv4) e, pois, da necessidade 

de migração para outra e mais avançada versão, a designada IPv6, esta dotada 

de muitíssimo maior número de indicadores.
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Também era do conhecimento técnico que a  

extremamente complexa, demorada e custosa migração entre os sistemas 

reclamaria, no período de transição, o compartilhamento de um mesmo IP por 

vários usuários, como única forma de garantir o acesso à rede e o tráfego de 

dados por intermédio de IPs brasileiros.

Esse compartilhamento de IPs ficou a cargo dos 

chamados provedores de conexão ou de acesso (como é o caso da agravante), 

mediante o emprego da tecnologia “NAT” (Network Address Translation)  na 

forma definida por Grupo de Trabalho encarregado da “implantação do 

protocolo IP-Versão 6 nas redes das Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações” (GT-IPv6), constituído pela Portaria Anatel 152, de 19 de 

fevereiro de 2014.

A precisa identificação dos usuários que 

compartilhariam determinado IP só seria possível com a determinação da 

respectiva porta lógica de origem, a partir do sistema CG/NAT44.

Tinha-se ciência, assim, de que, no período da 

migração entre os sistemas, o endereço IP não seria suficiente para a perfeita 
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identificação do terminal de onde partiu a transmissão; para tanto, seria 

necessário apurar a indigitada porta lógica de origem.

Apesar disso, ao disciplinar o registro de conexão, 

parâmetro indispensável para possibilitar a identificação do usuário, a Lei 

12.965, de 23 de abril de 2014, o define como sendo “o conjunto de 

informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à 

internet, sua duração o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e 

recebimento de pacote de dados” (grifei); quando haveria de também se referir, 

no mínimo como regra de transição, à porta de origem.

Em face da lacuna da lei, os chamados provedores de 

aplicativos (caso da agravada) sustentam que, embora devam preservar, por 

seis meses, os registros de acesso aos respectivos aplicativos, para atendimento 

de eventual requisição judicial (art. 15 e §§), a obrigação legal apenas engloba 

os dados referentes aos “registros de acesso a aplicações de internet”, definidos 

como “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP” 

(art. 5º, VIII).

Ainda a respeito, argumentam os provedores de 
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aplicativos que, tocando aos provedores de acesso o emprego e administração 

do compartilhamento de IPs, cabe a estes, com exclusividade, depois de 

fornecido o registro de acesso pelos demais provedores, identificar as portas 

lógicas de origem dos terminais que fizeram uso compartilhado daquele 

determinado IP, naquela data, horário e período.

Porém, a vingar a posição sustentada pela agravada, 

inúmeras requisições judiciais ficarão frustradas, pois é de noção elementar que 

só o provedor de aplicativos tem condições de precisar a porta lógica de origem 

do usuário que acessou determinado aplicativo mediante o emprego do IP, na 

data, horário e período assentados nos correspondentes servidores.

Bastante esclarecedor, a propósito, o relatório final 

elaborado pelo acima referido Grupo de Trabalho constituído pela Anatel. 

Confira-se:

“(...) 5.1  Implicações do GC-NAT44 na quebra de 

sigilo de dados temáticos. Tanto no Grupo de 

Trabalho do NIC.br como no Grupo de Trabalho da 

Anatel foi intensamente discutida a questão da 

identificação unívoca de um determinado usuário 

que faz uso de um endereço de IP compartilhado. Em 
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ambos os grupos de trabalho foi consenso que a 

única forma das prestadoras fornecerem o nome do 

usuário que faz uso de um IP compartilhado em um 

determinado instante seria com a informação da 

'porta lógica de origem da conexão' que estava 

sendo utilizada durante a conexão. Dessa forma os 

provedores de aplicação devem fornecer não 

somente o IP de origem utilizado para usufruto do 

serviço que ele presta, mas também a 'porta lógica 

de origem'.  

Em uma Conexão à Internet, para cada sessão aberta 

pelo usuário, é utilizada uma 'porta lógica' para sua 

comunicação com outras redes e equipamentos. 

Assim, mesmo quando dois usuários fazem o uso 

compartilhado de um mesmo IPv4, eles usarão portas 

distintas para a sua comunicação. 

Será com base na informação da 'porta lógica de 

origem' que as identificações judiciais para fins de 

quebra de sigilo e interceptação legal continuarão 

sendo possíveis de serem realizadas de forma 

unívoca. Portanto, torna-se necessário que na 

solicitação de quebra de sigilo seja informada, além 

dos atributos atuais (endereço IP de origem, data, 

hora e fuso da conexão), a porta de origem da 

comunicação. (...)”

“(...) Diante do exposto, é importante reforçar que 

durante o período de utilização da solução paliativa 

do CG-NAT44, para que o processo de apuração de 
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ilícitos na internet não fique prejudicado, é 

necessário que, não só os provedores de acesso, 

como também os provedores de conteúdo e serviços 

de internet (bancos e sites de comércio eletrônico, 

por exemplo) adaptem seus sistemas para 

possibilitar a armazenagem dos registros de 

aplicação (provedores de aplicação) ou registros de 

conexão (provedores de acesso) com a informação 

da 'porta lógica de origem' utilizada. (...)” (cf. fls. 

221/242 dos autos do processo; fls. 109/130 destes  

são meus os destaques).

5. Ora, a regra jurídica não deve ser interpretada com 

atenção exclusivamente voltada a seu texto literal.

Conquanto atualíssimo o tema em exame, o devido 

equacionamento jurídico da questão impõe invocar a clássica lição de CARLOS 

MAXIMILIANO, para quem: “nunca será demais insistir sobre a crescente 

desvalia do processo filológico, incomparavelmente inferior ao sistemático e ao 

que invoca os fatores sociais, ou o Direito Comparado. Sobre o pórtico dos 

tribunais conviria inscrever o aforismo de Celso  Scire leges non est verba 

earum tenere, sed vim ac potestatem: 'saber as leis é conhecer-lhes, não as 

palavras, mas a força e o poder', isto é, o sentido e o alcance respectivos” 

(“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, Forense, 9ª ed., 1981, p. 122).
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E a interpretação sistemática e teleológica da Lei 

12.965 outra não pode ser senão a de que a “mens legis” quis atribuir a todos os 

provedores de serviços, notadamente aos provedores de aplicativos, em cujo 

âmbito são praticados os inúmeros delitos verificados por intermédio da rede 

mundial, a responsabilidade pelo registro e armazenamento de todos os dados 

que permitam a precisa identificação dos respectivos usuários.

Bem é de ver a regra do art. 10, § 1º, da mesma lei, 

inserida no capítulo intitulado “Da Provisão de Conexão e de Aplicações de 

Internet”, ao garantir o sigilo dos “registros de conexão e de acesso a aplicações 

da internet” (“caput”), mas ao exigir em contrapartida, do provedor responsável 

pela guarda, o fornecimento, por ordem judicial daqueles registros, “de forma 

autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam 

contribuir para a identificação do usuário ou do terminal” (§ 1º).

6. Firmado tal pressuposto, suponha-se, para reforçar 

e concluir o raciocínio aqui expendido, uma empresa dedicada ao 

estacionamento de veículos.

Haja ou não específica previsão legal, toda empresa 
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daquele ramo de atividade, em qualquer parte do mundo, sabe da necessidade 

de bem identificar os veículos que toma sob sua guarda, seja pelo registro das 

respectivas placas de licença, seja, na ausência de placa ou na dúvida quanto à 

correspondente autenticidade, pelo registro do número de identificação do 

chassi, do motor etc.

Se essa providência é exigível, por representar um 

cuidado elementar dos que se dedicam àquele ramo de negócios, o que se dirá 

de uma empresa do porte da agravada, com atuação planetária, depositária de 

registros caríssimos para a preservação e proteção do patrimônio, material e 

moral, de sem-número de pessoas, entre usuários e não usuários de seus 

serviços?

Nem se diga, para não soar a caçoada, que a 

agravada desconhece as características do sistema de transmissão atualmente 

adotado no Brasil, ou que não dispõe de tecnologia capaz de registrar e 

armazenar as tais portas de origem.

A questão não é nova na jurisprudência. Dentre os 

precedentes apontados por ambos os litigantes, num e noutro sentido, cabe 

destacar o da ementa a seguir reproduzida, proferido pelo Egrégio Superior 
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Tribunal de Justiça antes mesmo do advento da Lei 12.965/14:

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. PROVEDOR DE 

CONTEÚDO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. DEVER. 

GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. PRAZO. 

DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 4º, III, DO 

CDC; 206, §3º, V, 248, 422 e 1.194 DO CC/02; E 14 E 

461, § 1º DO CPC. 1. Ação ajuizada em 30.07.2009. 

Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora 

em 04.11.2013. 2. Recurso especial que discute os 

limites da responsabilidade dos provedores de 

hospedagem de blogs pela manutenção de dados de 

seus usuários. 3. Ao oferecer um serviço por meio do 

qual se possibilita que os usuários divulguem 

livremente suas opiniões, 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 imagem 

uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da 

diligência média que se espera do provedor, do 

dever de informação e do princípio da 

transparência, deve este 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 in omittendo. Precedentes. 4. 

Uma vez ciente do ajuizamento da ação e da 
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pretensão nela contida  de obtenção dos dados de 

um determinado usuário  estando a questão sub 

judice , o mínimo de bom senso e prudência sugerem 

a iniciativa do provedor de conteúdo no sentido de 

evitar que essas informações se percam. Essa 

providência é condizente com a boa-fé que se espera 

não apenas dos fornecedores e contratantes em 

geral, mas também da parte de um processo judicial, 

nos termos dos arts. 4º, III, do CDC, 422 do CC/02 e 

14 do CPC. 5. As informações necessárias à 

identificação do usuário devem ser armazenadas 

pelo provedor de conteúdo por um prazo mínimo de 

03 anos, a contar do dia em que o usuário cancela o 

serviço. 6. Recurso especial a que se nega 

provimento” (REsp 1.471.641/RJ, 3ª T., Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI, j. 25.2.14  os destaques não 

constam do texto original).

De todo o exposto se infere, ao menos neste primeiro 

e menos aprofundado exame da questão, que a agravada tem a obrigação legal 

de fornecer as informações reclamadas pela agravante.

Não se discute a presença dos demais requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
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7. Também procede o recurso no tópico em que 

objetiva a agravante autorização judicial para que possa se valer dos dados com 

interesse para a questão confiados aos cuidados dela própria, quer como 

prestadora de serviços de telefonia móvel celular, quer como provedora de 

conexão à internet.

De fato, todas essas informações são cobertas por 

sigilo legal (v. Lei 9.472/97, art. 3º, IX; Lei 10.703/03, art. 1º, § 3º; e Lei 

12.965/14, art. 3º, II, art. 7º, I e II, art. 10, art. 13 etc).

Desnecessária, todavia, a expedição de “ofício” para 

documentar e comunicar tal autorização.

Basta o teor da decisão judicial aqui proferida.

Nesses termos, meu voto dá provimento ao agravo.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
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