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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1106651-74.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que 
é apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é apelado JONY 
WILLIAM STASSUN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E 
LUIS MARIO GALBETTI.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 7422
APELAÇÃO Nº 1106651-74.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1ª INSTÂNCIA: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
APELADO: JONY WILLIAM STASSUN
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer 
cumulada com tutela antecipada. Sentença 
de parcial procedência. Inconformismo da 
correquerida, Google. “Decisum”, correto.  
Obrigação de prestar as informações pela 
apelante, mantida. Conta de e-mail 
encerrada dentro do prazo de seis meses 
definidos pelo artigo 15 da Lei nº 
8.771/2016 “Marco Civil da Internet”. 
Dever de prestar a informação, 
reconhecido. Multa diária, mantida, 
inclusive quanto ao montante arbitrado. 
Precedentes jurisprudenciais. Sentença 
mantida. Recurso a que se nega 
provimento.  

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra r. sentença de fls. 344/347, que julgou 

parcialmente procedente a ação ordinária de obrigação de 

fazer cumulada com tutela antecipada, cujo relatório se 

adota.

Tornou definitiva a decisão que antecipou 

os efeitos da tutela, reconheceu o seu cumprimento pela 

requerida, Google Brasil e confirmou a multa aplicada no que 

tange à corré Twitter pelo descumprimento da ordem.

Considerando a impossibilidade de 

obtenção das informações sem o ajuizamento da ação, as custas 
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deverão ser suportadas pelo autor, devendo cada parte arcar 

com os honorários de seus respectivos patronos, arbitrados 

estes em 10% do valor atualizado da causa, vedada a 

compensação. 

Os embargos de declaração de fls. 356/358 

e 359/361 foram acolhidos, tão somente, para corrigir erro 

material, reconhecendo o descumprimento da liminar por parte 

da correquerida, Google (fls. 362).

Inconformada, recorre a correquerida, com 

o propósito de reformar a r. sentença, para afastar a multa 

diária aplicada, sob a alegação de a conta e-mail do autor 

cujas informações foram solicitadas foi cancelada antes da 

determinação judicial, e que diante do artigo 11, §1º da Lei 

8.777/2016, se encontra desobrigada. 

No mais, aduz que no caso de ser mantida 

a condenação, seja o valor da multa diária reduzido, uma vez 

que fixado em montante exorbitante.

O recurso foi recebido (fls. 381), com 

oferta de contrarrazões por parte do autor, na qual ratifica 

os termos de suas peças já ofertadas e, pugna pela manutenção 

do “decisum”.

Não houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 396).

 

É a síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.
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Inicialmente, o único recurso interposto, 

pela correquerida, Google Brasil (fls. 371/378), se restringe 

ao pedido de afastamento da multa diária, ou, 

alternativamente, a redução do “quantum” arbitrado.

Logo, a r. sentença de fls. 344/347 se 

mostrou correta, ao julgar parcialmente procedente a ação, 

como se verá.

Com efeito, a alegação de impossibilidade 

de cumprir a obrigação no que se refere ao fornecimento dos 

dados, sob a alegação de que conta de e-mail havia sido 

encerrada antes da determinação judicial (fls. 302), não se 

sustenta, pois deve prevalecer o que determina o artigo 15 da 

Lei nº 12.965/2014 “Marco Civil da Internet”, “in verbis”:

“O provedor de aplicações de internet 
constituído na forma de pessoa jurídica e que 
exerça essa atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins econômicos 
deverá manter os respectivos registros de 
acesso a aplicações de internet, sob sigilo, 
em ambiente controlado e de segurança, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, nos termos do 
regulamento”. 

Assim, considerando que a correquerida, 

Google Brasil, única recorrente, encerrou a citada conta em 5 

de agosto de 2016 (fls. 301) e a liminar foi proferida em 27 

de setembro de 2016, tem a requerida o dever de exibir as 

informações pleiteadas, conforme entendido pelo magistrado.

Nessa mesma linha se destacam outros 

dispositivos, da citada legislação (artigos 5º, VIII e artigo 

22 da Lei 12.965/2014, respectivamente:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1106651-74.2016.8.26.0100 -Voto nº  7422-raf 5

“Artigo 5º, VIII, da lei em comento conceitua 
o termo “registros de acesso a aplicações de 
internet” 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” 

“Artigo 22 da Lei nº 12.965/14: “A parte 
interessada poderá, com o propósito de formar 
conjunto probatório em processo judicial 
cível ou penal, em caráter incidental ou 
autônomo, requerer ao juiz que ordene ao 
responsável pela guarda o fornecimento de 
registros de conexão ou de registros de 
acesso a aplicações de internet” 

No mesmo diapasão, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, na decisão do HC 83.338-DF, entendeu 

que: 

“obtenção de dados do usuário de determinado 
Internet Protocol (IP) consistente tão só na 
identificação da propriedade e do endereço em 
que instalado o computador do qual partiu o 
escrito criminoso não está resguardada pelo 
sigilo de que cuida o art. 5º, XII, da 
CF/1988, nem pelo direito à intimidade, que 
não é absoluto, prescrito no inciso X daquele 
mesmo artigo”

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO 
SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE CORREIO 
ELETRÔNICO (E-MAIL). FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DAS 
MENSAGENS ENVIADAS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM 
OFENSIVA. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO 
NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA 
DE CONTEÚDO ILÍCITO. BLOQUEIO DA CONTA. 
DEVER. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. INDICAÇÃO DO 
PROVEDOR DE ACESSO UTILIZADO. SUFICIÊNCIA. 1. 
A exploração comercial da Internet sujeita as 
relações de consumo daí advindas à Lei nº 
8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado 
pelo provedor de serviço de Internet ser 
gratuito não desvirtua a relação de consumo, 
pois o termo "mediante remuneração", contido 
no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser 
interpretado de forma ampla, de modo a 
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incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. O 
provedor de correio eletrônico (e-mail) é uma 
espécie do gênero provedor de conteúdo, pois 
propicia o envio de mensagens aos 
destinatários indicados pelos usuários, 
incluindo a possibilidade de anexar arquivos 
de texto, som e imagem. 4. A fiscalização 
prévia, pelo provedor de correio eletrônico, 
do conteúdo das mensagens enviadas por cada 
usuário não é atividade intrínseca ao serviço 
prestado, de modo que não se pode reputar 
defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o 
site que não examina e filtra os dados e 
imagens encaminhados. 5. O dano moral 
decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo 
enviadas pelo usuário via e-mail não 
constitui risco inerente à atividade dos 
provedores de correio eletrônico, de modo que 
não se lhes aplica a responsabilidade 
objetiva prevista no art. 927, parágrafo 
único, do CC/02. 6. Ao ser comunicado de que 
determinada mensagem possui conteúdo ilícito, 
deve o provedor de correio eletrônico agir de 
forma enérgica, suspendendo a respectiva 
conta de e-mail, sob pena de responder 
solidariamente com o autor direto do dano, em 
virtude da omissão praticada. 7. Ao oferecer 
um serviço por meio do qual se possibilita 
que os usuários externem livremente sua 
opinião, deve o provedor de correio 
eletrônico ter o cuidado de propiciar meios 
para que se possa identificar cada um desses 
usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a 
cada manifestação uma autoria certa e 
determinada. Sob a ótica da diligência média 
que se espera do provedor, deve este adotar 
as providências que, conforme as 
circunstâncias específicas de cada caso, 
estiverem ao seu alcance para a 
individualização dos usuários, sob pena de 
responsabilização subjetiva por culpa in 
omittendo. 8. Por mais que se intitule um 
site de seguro, a Internet sempre estará 
sujeita à ação de hackers, que 
invariavelmente conseguem contornar as 
barreiras que gerenciam o acesso a dados e 
informações. Assim, a impossibilidade de 
identificação da pessoa responsável pelo 
envio de mensagem ofensiva não caracteriza, 
necessariamente, defeito na prestação do 
serviço de provedoria de e-mail, não se 
podendo tomar por legítima a expectativa da 
vítima, enquanto consumidora, de que a 
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segurança imputada a esse serviço implicaria 
a existência de meios de individualizar todos 
os usuários que diariamente encaminham 
milhões de e-mails. 9. Mesmo não exigindo ou 
registrando os dados pessoais dos usuários do 
HOTMAIL, a MICROSOFT mantém um meio 
suficientemente eficaz de rastreamento desses 
usuários, que permite localizar o seu 
provedor de acesso (esse sim com recursos 
para, em tese, identificar o IP do usuário), 
medida de segurança que corresponde à 
diligência média esperada de um provedor de 
correio eletrônico. 10. Recurso especial a 
que se nega provimento. (REsp nº 1300161/RS, 
relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 
19/06/2012).”

Ressalte-se que esta Corte já teve a 

oportunidade de rejeitar a tese da impossibilidade técnica do 

fornecimento dos dados cadastrais do usuário:

“As acusações não se limitam a uma fofoca de 
bastidores, pois contém acusações pessoais e 
que depõem contra a honorabilidade dos 
envolvidos, de forma que exigir que os 
destinatários mantenham-se passivos diante da 
ocorrência, seria o mesmo que obrigá-los a 
uma certa admissão dos fatos, o que é 
impossível de se exigir. Na verdade a própria 
administração de empresa, (...), possui 
interesse qualificado de levantar o anonimato 
e provocar, a partir da identificação, as 
medidas cabíveis. Não há, no ilícito 
cometido, imunidade pela regra constitucional 
da reserva de dados, sendo inadmissível 
cogitar da incidência dos artigos 5º, XII, da 
CF e artigo 1º da Lei 9296/96.”. (Agravo de 
Instrumento nº 582.583-4/0, relator Ênio 
Santarelli Zuliani, j. 04/09/2008)

“Agravo de instrumento Mensagens com conteúdo 
ofensivo ao recorrido Necessidade de 
fornecimento dos dados cadastrais daquele que 
veiculou as mensagens Possibilidade técnica 
da recorrente em fornecer os dados. 
Legitimidade passiva reconhecida Inexistência 
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de prejuízo irreparável Violação de sigilo - 
Inocorrência – Fornecimento apenas dos dados 
cadastrais e não do conteúdo das mensagens 
Multa diária Cabimento Decisão mantida Agravo 
improvido.” (Agravo de Instrumento nº 
558.467-4/0, relator Donegá Morandi, j. 
13/05/2008)

Por fim, não é o caso de afastamento das 

“astreintes” fixadas pelo Juízo sentenciante, pois a medida 

encontra amparo no disposto no artigo 461 do CPC, não se 

mostrando excessivo o montante arbitrado (R$ 1.000,00 por dia 

de descumprimento) tampouco a limitação em R$20.000,00.

Posto isto, nega-se provimento ao 

recurso, para manter a r. sentença nos exatos termos em que 

prolatada. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do 

Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais 

recursais devidos ao patrono da parte autora ficam majorados 

para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.

       JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

        Relator
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