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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2066869-18.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICROSOFT 
INFORMÁTICA LTDA, é agravado RIO GRANDE ENERGIA S/A RGE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

José Joaquim dos Santos
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 28198

Agravo de Instrumento nº 2066869-18.2017.8.26.0000

Agravante: Microsoft Informática Ltda.

Agravado: Rio Grande Energia S/A  RGE

Juiz: Dr. Carlos Eduardo Prataviera

Vara de origem: 10ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro

Nº processo na origem: 1010269-85.2017

Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela em ação de 

obrigação de fazer. Determinação de fornecimento da “porta 

lógica de origem” e ausência de limite quanto ao período 

abrangido pela obrigação de fornecimento dos registros de 

acesso. Provedores de aplicação que têm o dever legal de 

informar o IP (Internet protocol) do usuário e dados 

cadastrais disponíveis (nome, e-mail, datas e horários GTM de 

acesso). Impossibilidade de constranger o provedor de 

aplicação a armazenar dados concernentes à “porta lógica”, o 

que cabe aos provedores de acesso. Ausência de previsão legal. 

Inteligência dos arts. 5º, VIII e 15, “caput”, da Lei do Marco 

Civil da Internet. Precedentes jurisprudenciais. Necessidade de 

que seja delimitado o período abrangido pela obrigação de 

fornecer dados referentes aos registros de acesso da conta de e-

mail, consoante a disposição legal que determina o tempo 

forçoso de armazenamento.  Decisão reformada. Recurso 

provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 

efeito suspensivo, interposto em face de r. decisão que, antecipando a tutela de 

urgência, determinou à agravante que forneça os dados do cadastro da conta do 

usuário mencionado na inicial, bem como os dados relacionados às preferências 

e configurações da conta do usuário; registros de acesso, com discriminação do 

IP e da porta lógica de origem, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

de R$1.000,00, limitada a 30 dias.
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Sustenta a agravante, em suma, que não tem 

condições de cumprir integralmente o quanto deliberado na r. decisão agravada, 

alertando que algumas das determinações “fogem dos limites” estabelecidos pela 

Lei 12.965/14, notadamente a de fornecer a porta lógica de origem e a de 

fornecer dados relativos ao uso do endereço eletrônico superiores  a seis meses.

Concedido o efeito suspensivo a fls. 19/20, vieram 

contrarrazões a fls. 29/38.

É o relatório.

É caso de provimento do recurso.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que 

proferida decisão concedendo a antecipação de tutela, na totalidade do requerido 

à fl. 22 dos autos de origem, inclusive no tocante ao fornecimento das portas 

lógicas de origem, sem qualquer limitação do período albergado pela obrigação 

de fornecer dados concernentes aos registros de acesso da conta de e-mail 

indicada.

De proêmio, cumpre informar que, segundo os dados 

fornecidos pela Anatel em seu sítio eletrônico, verifica-se um crescimento 

exponencial da utilização da internet no Brasil, o que tem provocado um 

esgotamento de IPs disponíveis, com a possibilidade de um mesmo IP ser 

utilizado por milhares de usuários simultaneamente. 

Atualmente, a maioria das redes apenas têm 

capacidade para suportar o IP na sua versão 4, chamado de IPv4. Porém, com o 

esgotamento deste protocolo, iniciou-se uma fase de transição para a versão 6 

(IPv6), que comporta um maior número de compartilhamentos entre usuários. Tal 

medida configura-se em uma alternativa, que funciona de forma paliativa, para 
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solucionar a questão do esgotamento do protocolo IPv4.

Neste contexto, para identificar o usuário, faz-se 

necessária a verificação da “porta lógica de origem”, que é fornecida 

individualmente a cada um dos usuários que se utilizam de um mesmo IP 

compartilhado. 

Impende consignar que a questão em debate está 

regulamentada pela Lei do Marco Civil da Internet, que não imputou aos 

provedores de aplicação o dever legal de armazenamento de registros referentes 

à “porta lógica de origem”. Consignou tão somente a obrigação de armazenar os 

dados atinentes às datas, horários de acesso e endereço de IP.

O art. 5º, “caput” e VIII, da referida lei, preceitua: 

“Para os efeitos desta lei, considera-se: 

(...) VIII registros de acesso a aplicações de internet: o 

conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de internet de um determinado endereço 

IP.”

E o art. 15, assim dispõe:

“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. 

§ 1 o - Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os 

provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao 

disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações 

de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos 

específicos em período determinado.”

Insta observar que a Microsoft é provedora de 

aplicação, nos termos da lei nº 12.695/14 (Marco Civil da Internet), não podendo 
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ser condenada a fornecer um dado que não lhe é imputado pela legislação, muito 

menos em período que ultrapasse os seis meses de armazenamento cogentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Porta Lógica de Origem - 

Microsoft  Provedor de aplicação de Internet - Informação 

relacionada ao registro de conexão, por complementar o endereço 

IP, de modo que seu armazenamento não é competência dos 

provedores de aplicação como a agravante, mas sim dos 

provedores de conexão  Recurso provido.” (TJSP;  Agravo de 

Instrumento 2106771-12.2016.8.26.0000; Relator (a): Alcides 

Leopoldo e Silva Júnior; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

13/09/2016; Data de Registro: 13/09/2016).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TODAS 

AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O USUÁRIO A QUE 

A AUTORA REPUTA A RESPONSABILIDADE PELA 

DISSEMINAÇÃO DE POSTAGENS LESIVAS A SUA HONRA. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO 

QUE SE COMPROVOU PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS 

AOS AUTOS. DADOS A SEREM FORNECIDOS, PORÉM, QUE 

SE LIMITAM AO NÚMERO IP. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 

C/C O ARTIGO 5º, INCISO VII DO MARCO CIVIL DA INTERNET. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE 

DECORRE DA PROVISORIEDADE DO ARMAZENAMENTO 

DESSES DADOS, QUE SE LIMITA A SEIS MESES, E DA 

POSSIBILIDADE DE QUE AS POSTAGENS SIGAM SENDO 

DIVULGADAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO.” (TJSP. Agravo de 

Insturmento 2078865-47.2016.8.26.0000. Des. Rel. Vito Guglielmi; 

Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 26/10/2016; Data de registro: 

26/10/2016).

Do exposto, dá-se provimento ao recurso, para isentar 

a agravante da obrigação de fornecer os dados relativos aos registros de acesso 

da conta de e-mail “gustavobaldias@outlook.com”, atinentes ao período anterior 

aos seis meses de armazenamento previstos no art. 15 da lei nº 12.965/2015 e 
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para afastar o dever de fornecer “a porta lógica de origem”.

JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator


