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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 
1084997-36.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 
ASSOCIAÇÃO CASA DA MULHER DA CIDADE TIRADENTES, é embargado 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA..

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, rejeitaram os embargos infringentes, 
vencido o 5º Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DONEGÁ 
MORANDINI (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, CARLOS ALBERTO DE 
SALLES, VIVIANI NICOLAU E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2017

DONEGÁ MORANDINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Embargos Infringentes n. 1084997-36.2013.8.26.0100/50000

Comarca: São Paulo

Embargante: Associação Casa da Mulher da Cidade Tiradentes

Embargado: Google Brasil Internet Ltda.

Voto n. 36.778

EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. INTERNET. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
Pretensão de fornecimento de registros de acesso de usuários 
contra o provedor de aplicação de internet. Fatos ocorridos antes 
da vigência da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet). 
Inexistência de dever legal de armazenamento à época. 
Inadmissibilidade de retroatividade dos efeitos legais para impor a 
referida obrigação. Resguardo ao princípio da legalidade. 
Precedentes.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos infringentes tirados a partir do r. voto vencido de 

fls. 627/633, subscrito pelo E. Desembargador Egidio Giacoia,  no sentido do 

desprovimento do apelo, mantendo-se a r. sentença impugnada. Prevaleceu, contudo, a 

posição da maioria, formada pelos E. Desembargadores Carlos Alberto de Salles e Viviani 

Nicolau, que acolheu a insurgência, decretando a improcedência da condenação ao 

fornecimento de dados, bem como ao pagamento de astreintes (fls. 624/626).

Busca a embargante, consoante razões de fls. 01/15, o reconhecimento da 

prevalência do voto vencido com a manutenção da procedência da demanda, reconhecendo-

se o “dever da EMBARGADA manter sob sua guarda as informações de seus usuários por 

prazo mínimo de 3 anos, eis que ocorrentes antes da entrada em vigor da Lei 12.695/2014, 

pena de atração de ser responsabilizada pela omissão” (fl. 15).

Com resposta às fls. 23/32, admitiu-se o processamento dos infringentes 

(fls. 33).

É O RELATÓRIO.

2. Os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se integralmente o 

entendimento da douta maioria, consolidada no V. Acórdão de fls. 624/626.

 Incontroverso que, quando da ocorrência dos eventos danosos narrados pela 
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embargante  que datam de outubro a dezembro de 2013 (fls. 49/53 e 187/198)  ,ainda 

não estava vigente a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que estabelece a obrigação 

de guarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações da internet 

(artigo 15).

Por conseguinte, à míngua da exigibilidade legal de guarda à época dos 

fatos lesivos narrados na causa de pedir e ao longo do feito, não subsiste a pretensão da 

embargante quanto ao reconhecimento da obrigação da embargada de armazenamento e 

identificação dos dados de TCP/IP dos conteúdos ofensivos, sob pena de caracterizada 

afronta ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse sentido: “Obrigação de fazer. Provedor de rede social (Facebook). 

Fornecimento de IP e exclusão de perfil 'fake'. Sentença de improcedência, que 

rejeita pedido indenizatório sequer formulado. Fatos ocorridos antes da vigência do 

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Impossibilidade de retroação dos efeitos 

do diploma legal. (...). Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível nº 0048771-

92.2013.8.26.0506, Rel. Rômolo Russo, j. 22.11.2016). E também, desta Câmara: “AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Internet 

Facebook - Decisão que concede a antecipação dos efeitos da tutela obrigando a ré a 

fornecer os dados cadastrais do usuário responsável pela criação do perfil falso e do 

conteúdo ofensivo à autora Alegação da ré de que já não dispõe dos dados 

reclamados Fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da 

Internet), cujo art. 15 obriga os provedores de conteúdo a armazenar as informações 

por 6 (seis) meses Inexistência de prévia e formal notificação da ré para a 

preservação dos dados cadastrais do usuário Presunção de boa-fé da ré ao sustentar a 

impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta Tutela antecipada revogada 

AGRAVO PROVIDO” (Agravo de Instrumento nº 2108317-73.2014.8.26.0000, Rel. 

Alexandre Marcondes, j. 26.08.2014).

3. Diante de todo o exposto, de rigor a preservação do v. Acórdão 

embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

REJEITAM-SE OS EMBARGOS.

Donegá Morandini
                             Relator
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