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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2238429-62.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLARO S/A, 
é agravado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA - 
ABTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 23 de março de 2017.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento n. 2238429-62.2016.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Agravante: Claro S/A

Agravada: ABTA  Associação Brasileira de Televisão por Assinatura

Voto n. 37.323

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
I. Determinação de fornecimento dos registros de acesso dos 
usuários (IPs), dados cadastrais e registros eletrônicos de usuários. 
Inconteste obrigação legal fundada no artigo 13 da Lei nº 
12.965/14 (Marco Civil da Internet). Respeito devido, todavia, ao 
prazo anual previsto na normativa. Impositiva adequação do objeto 
da tutela de urgência aos registros posteriores a 05 de outubro de 
2015.
II. Estipulação de 5 (cinco) dias para cumprimento da tutela de 
urgência. Devido alargamento do prazo cominado, dada a extensão 
das informações exigidas da corré. Concessão 10 (dez) dias para 
regular atendimento ao comando judicial.
III. Controvérsia acerca da multa cominatória arbitrada. Fixação 
de multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de 
descumprimento da decisão. Providência que emana do disposto 
no artigo 573 do Código de Processo Civil e que visa compelir a 
agravante ao cumprimento da obrigação. Quantia corretamente 
calibrada, cuja redução ou estipulação de limite global de 
incidência prejudicaria sua efetividade, notadamente diante das 
alegações de descumprimento por parte da autora. Precedente.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão de transcrita às fls. 17/18, da lavra da MMª Juíza de Direito Maria 

Fernanda Belli, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante e às demais 

corrés que “forneçam, em cinco dias, as informações sobre dados cadastrais, 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2238429-62.2016.8.26.0000 -Voto nº 37323 3

registros de IP de origem, com datas e horários, e demais registros 

eletrônicos dos usuários dos endereços de IPs indicados na inicial, incluindo-

se os números telefônicos de origem das conexões, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem que haja 

comunicação a seus criadores, sob pena de frustrar-se a eficácia da decisão 

judicial”.

Pretende a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/15, a 

reforma parcial da r. decisão a fim que seja afastada a multa da medida 

liminar imposta, com a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, 

tendo em vista o grande volume de informações exigidas pelo provimento. 

Sustenta, ainda, que o artigo 13 do Marco Civil da Internet limita 

temporalmente a guarda de registros de conexão, requerendo assim a extinção 

do feito quanto aos pedidos de todos os registros anteriores a 05 de outubro 

de 2015.

O recurso foi processado, com parcial atribuição de efeito 

suspensivo (fls. 94/95), e respondido (fls. 98/105).

Não houve oposição das partes ao julgamento virtual (fl. 106).

É O RELATÓRIO.

2. O recurso comporta parcial provimento, respeitado o 

entendimento da Douta Magistrada.

De saída, segundo restou incontroverso, a agravante tem o dever 

de fornecer os registros de acesso e informações cadastrais exigidos pelo i. 

Juízo de origem, consoante o disposto no artigo 13 da Lei n. 12.965/14, in 

verbis: “na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de 

sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, 

sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) 

ano, nos termos do regulamento”.
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Em atenção ao prazo consignado na regra transcrita e 

considerando quando foi proposta a demanda, assiste razão à recorrente 

quanto alega a carência de obrigatoriedade de fornecer dados relativos a 

conexões anteriores a 05 de outubro de 2015 (fl. 14).

Assim cabe adequar a tutela de urgência editada a tais 

parâmetros temporais. Neste particular, aparte de tratar da tutela provisória, 

resulta incabível a parcial extinção do feito com fundamento no artigo 330 do 

CPC, dado que o pedido extrapola as providências cabíveis em sede de 

agravo de instrumento, na diretriz do rol taxativo exposto no artigo 1.015 do 

diploma processual civil.

De outra parte, segundo bem apontado em sede liminar, dada a 

grande extensão das informações exigidas da agravante e a complexidade 

inerente ao objeto tratado, tendo em vista o princípio da razoabilidade, de 

rigor que se alargue o lapso para cumprimento da determinação, 

estabelecendo-o em 10 (dez) dias, sob pena da incidência da penalidade civil 

cominada.

Por fim e ao cabo, no que toca ao patamar em que foi fixada a 

multa cominatória, nada há a prover.

Tem-se, neste particular, que “'a astreinte deve, em 

consonância com as peculiaridades do caso, ser elevada o suficiente a 

inibir o devedor  que intenciona descumprir a obrigação  e sensibilizá-

lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva 

pena pecuniária. Por outro lado, não pode o valor da multa implicar 

enriquecimento injusto' (STJ  3ª T, REsp 1.185.260, Min. Nancy 

Andrighi, j. 7.10.10). No mesmo sentido: JTJ 260/321, 336/451 (AP 

697.296-5/7-00), RJTJERGS 259/128 (AI 70016391815), RJM 188/270 

(AI 1.0024.03.999610-3/001)” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de 
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Processo Civil e legislação processual em vigor. 45ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 536).

No caso em tela, a penalidade civil foi fixada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por dia de descumprimento, revelando-se em patamares 

adequados à obrigação determinada pela liminar deferida e em consonância 

com o determinado no artigo 537 do Código de Processo Civil, descabendo, 

por ora, a redução do valor, sob pena de incentivar a inobservância do 

comando judicial. 

Aponte-se, neste tocante, que a alegação de descumprimento da 

medida por parte da agravante (fl. 104) reforça a convicção de que incabível a 

minoração do quantum ou sequer da estipulação de limite global à incidência 

das astreintes, sob pena de favorecer conduta contrária à boa-fé processual, 

reservada eventual modificação dessa importância caso se mostre exagerada e 

em desconformidade com a natureza da penalidade. Cabe aqui, inclusive, 

precedente emanado do E. Superior Tribunal de Justiça: “O valor da multa 

cominatória como astreinte há de ser naturalmente elevado, no caso de 

dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica, para que se torne 

efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão 

judicial” (REsp 940.309, Min. Sidnei Beneti, J. 11.05.2010).

3. Diante de todo o exposto, de rigor que se proveja parcialmente 

o agravo a fim de limitar o objeto da tutela de urgência aos registros 

posteriores a 05.10.2015, impondo-se o prazo de 10 (dez) dias para regular 

cumprimento, contado a partir da intimação da r. decisão de fls. 94/95, sob 

pena de incidência das astreintes estipuladas na origem.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Donegá Morandini
            Relator
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