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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2158026-72.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIVERSO 
ONLINE S/A, é agravado HERCULES MATAVELI DA ROCHA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO 
LOUREIRO (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E AUGUSTO REZENDE.

São Paulo, 13 de novembro de 2017.

Rui Cascaldi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 38376
AGRV.Nº: 2158026-72.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.  : UNIVERSO ONLINE S/A
AGDO.  : HERCULES MATAVELI DA ROCHA
JUIZ   : VITOR FREDERICO KÜMPEL

TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu 
tutela de urgência, para compelir a provedora ré a informar os registros 
relativos ao acesso de página na internet, na qual foram postados comentários 
ofensivos, de forma a possibilitar a identificação da respectiva autoria – 
Inconformismo da ré – Acolhimento – Comentários feitos em 2008 – Há muito 
escoado o prazo de armazenamento obrigatório de dados de acesso pelos 
provedores de aplicação – Art. 15 da Lei 12.965/2014 – Ainda que considerado 
que as postagens foram feitas anteriormente ao Marco Civil da Internet, também 
decorrido o prazo de três anos do art. 206, § 3º, V, do CC, aplicado para casos 
análogos pela jurisprudência – Revogada a ordem de fornecimento de dados – 
Decisão interlocutória reformada – Recurso provido

Trata-se de agravo de instrumento interposto 
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, 
deferiu tutela de urgência, para compelir a ré a retirar de 
seu sistema de hospedagem página específica, bem como para 
informar os registros relativos aos acessos, de forma a 
fornecer subsídios à identificação dos autores de comentários 
ofensivos.

Recorre a ré, sustentando, em síntese, ser de 
impossível cumprimento a determinação de fornecimento de 
dados de acesso à página específica. Aduz que já realizou a 
exclusão da página, tal como ordenado, sem nenhuma oposição. 
Argumenta que os comentários em questão foram feitos em 2008, 
nove anos antes de distribuída a demanda, inexistindo 
fundamento legal para o fornecimento das informações 
desejadas, mesmo porque não havia dever jurídico de seu 
armazenamento. Afirma ter escoado o prazo vigente de 
armazenamento, que é de apenas seis meses. Requer, em suma, a 
revogação da decisão interlocutória no tocante à ordem de 
fornecimento de informações de acesso.

Efeito suspensivo deferido pelo E. Des. 
Francisco Loureiro, em decisão de fls. 90-92, proferida no 
impedimento ocasional deste relator.

Recurso processado com resposta (fls. 96-97).

É o relatório.

Merece acolhimento a pretensão recursal.
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Verifica-se que com o fornecimento dos dados 
de acesso, busca o autor, ora agravado, identificar a autoria 
de comentários do usuário “Julio Cesar”, considerados pelo 
demandante como difamatórios, feitos em página especificada 
na inicial.

Em acatamento à decisão liminar objeto deste 
agravo, a ré recorrente indisponibilizou o acesso ao endereço 
eletrônico da página, mas se insurge contra a ordem de 
fornecimento de dados.

Com razão.

Isso porque os comentários ofensivos foram 
postados em janeiro de 2008, sendo o lapso temporal decorrido 
desde então (a ação foi proposta em 2017) muito superior 
àquele previsto no art. 15 da Lei nº. 12.965/2014, o qual 
determina que os provedores de aplicação de internet devem 
manter os respectivos registros de acesso por seis meses, sob 
sigilo.

Ainda que se considere a legislação vigente 
quando postados os comentários, anteriormente ao Marco Civil 
da Internet, a conclusão é a mesma, pois, à época, à míngua 
de tratamento legal específico, entendia a jurisprudência que 
o dever de armazenamento devia corresponder ao prazo 
prescricional para exercício da pretensão de reparação civil, 
ou seja, de três anos (art. 206, § 3º, V, do Código Civil). 
Neste sentido: REsp 1398985/MG, STJ – 3ª Turma, rel. Min. 
Nancy Andrighi, j. em 19.11.2013 e REsp 1417641/RJ, 3ª Turma, 
rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 25.02.2014).

Em suma, deve ser afastada a determinação de 
fornecimento dos dados de acesso, revogando-se a tutela de 
urgência neste ponto específico.

Diante do exposto, nos termos acima, DÁ-SE 
PROVIMENTO ao recurso.

RUI CASCALDI

  Relator


		2017-11-13T14:58:42+0000
	Not specified




