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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 
nº 2156906-91.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravada AYLA FANTINATTI TEIXEIRA.

ACORDAM, em 2ª 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 Exmos. Desembargadores 
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA 
ALVES.

São Paulo, 28 de novembro de 2017

ROSANGELA TELLES

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9252 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2156906-91.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

AGRAVADA: AYLA FANTINATTI TEIXEIRA

COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL

JUIZ: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso 

interposto contra a r. decisão que determinou à empresa 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA a obrigação de 

fornecimento de uma série de dados relacionados a uma 

conta de e-mail de sua responsabilidade (Gmail), a fim de 

identificar o usuário de criação. Presença dos requisitos do 

art. 300 do CPC/15. Probabilidade do direito que advém do 

conteúdo vexatório das mensagens disseminadas no 

ambiente e trabalho da agravante. Dever de manutenção de 

dados previsto no art. 5°, VIII, e art. 15, da Lei nº 12.965/14 

(Marco Civil da Internet). Periculum in mora decorrente da 

limitação temporal do dever de guarda das informações cuja 

exibição se pretende. RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão copiada 

a fls. 34/37, que, em sede de embargos de declaração, manteve o deferimento da tutela 

antecipada para que a agravante forneça o IP do usuário responsável pela criação e 

pelos acessos, com os dias e horários, das contas de e-mail indicadas na inicial.

Inconformada, alega a agravante que não localizou informações 

referentes à conta mmmoreira.augusto@gmail.com, pois houve a exclusão da mesma 

pelo usuário. Destaca o caráter não ofensivo da mensagem enviada, bem como a 
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ausência de comprovação quanto ao acesso de terceiros a essa mensagem. Sustenta a 

necessidade de indício de ato ilícito para o fornecimento dos dados pleiteados, nos 

termos do artigo 22, inciso I, da Lei nº 12.965/2014. Considera descumpridos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015 para a antecipação da tutela. Busca a reforma da 

r. decisão. 

Recurso regularmente processado, sendo deferido o efeito suspensivo 

a fls. 155/156. Contraminuta a fls. 162/170. 

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida 

sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição 

deste recurso, já vigia a Lei nº 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta 

legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao juízo de admissibilidade 

recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão copiada 

a fls. 34/37, que, em sede de embargos de declaração, manteve o deferimento da tutela 

antecipada para que a agravante forneça o IP do usuário responsável pela criação e 

pelos acessos, com os dias e horários, das contas de e-mail indicadas na inicial.

Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não dos 

requisitos legais para a concessão da tutela, nos termos do art. 300 do CPC/15, sob 

pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido 

processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a 

produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Segundo se depreende dos autos, a agravada ajuizou a presente 

demanda informando que é advogada associada a um escritório e que foram 

encaminhados e-mails, a partir da conta mmoreira.augusto@gmail.com, para sócios do 

seu trabalho com conteúdo ofensivo a seu respeito.

O teor da mensagem eletrônica enviada, conforme se depreende de fls. 
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02 dos autos originários, relata que a agravada seria alcoólatra e, além disso, 

compartilharia teses e modelos de petições do escritório de advocacia com demais 

colegas concorrentes. Ulteriormente, foram enviados mais e-mails, conforme se extrai da 

exordial, inclusive com declaração de arrependimento.

Destarte, a presente demanda fora proposta com a finalidade de 

identificação dos dados cadastrais do criador do endereço eletrônico 

mmoreira.augusto@gmail.com. Ulteriormente, a petição inicial fora emendada para 

incluir a pretensão de exibição de dados do endereço eletrônico 

mmmoreira.augusto@gmail.com, na medida em que algumas das mensagens enviadas 

advieram desta conta, conforme pode se perceber de fls. 30 dos autos originários.

Relatados tais fatos, em sede de cognição sumária, após o exercício do 

contraditório em sede recursal, entendo que haja motivo suficiente para a manutenção 

da tutela emergencial concedida na instância de origem.

A probabilidade do direito encontra-se estribada nas graves alegações 

imputadas à agravada em meio profissional, capazes de lesar de forma intensa a sua 

honra perante a sociedade. A simples leitura dos documentos de fls. 17 e seguintes 

demonstra o animus maledicente do subscritor das mensagens eletrônicas, o qual não 

pode se manter no anonimato, sob pena de violação ao art. 5º, IV da Constituição 

Federal.

Ademais, há de se ter que o Marco Civil da Internet, a princípio, 

respalda a pretensão da agravada, na medida em que a lei impõe aos provedores de 

aplicação o dever de armazenar registros de acesso a aplicações de Internet, 

consistentes no conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de Internet, a partir de um determinado endereço IP.

A matéria encontra-se disciplinada no art. 5°, VIII, e art. 15, da Lei nº 

12.965/14. Vale destacar:

Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

mailto:mmoreira.augusto@gmail.com
mailto:mmmoreira.augusto@gmail.com
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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 a 

partir de um determinado endereço IP

Art. 15. 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.

O objetivo dos dispositivos legais acima transcritos é justamente 

permitir a identificação dos usuários dos provedores de aplicação, viabilizando a sua 

responsabilização civil ou criminal, em caso de prática de ato ilícito.

Provedor de correio eletrônico, no caso dos autos, “Gmail”, é aquele 

que "coloca à disposição dos seus usuários uma 'caixa postal' em um computador 

denominado servidor de e-mail, que deverá armazenar e enviar as mensagens recebidas 

e transmitidas1”, razão pela qual, em sede de cognição sumária, a agravante tem o dever 

legal de apresentar as informações judicialmente requeridas, não podendo negá-las, 

sendo aplicável ao caso concreto o teor do art. 399, I do CPC/15, ainda que por 

analogia. 

É neste sentido a jurisprudência desta C. Câmara. Confira-se:

“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Extensão dos 

efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida para fornecimento da 

“porta lógica de origem” e dados cadastrais disponíveis (RG, CPF, 

endereço e telefone) para identificação de usuário responsável pela 

ofensa, além do fornecimento pela Microsoft do registro eletrônico de 

criação e logs de acesso à conta. 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). 

1 MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na Internet. 
2ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 444.
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Impossibilidade de obrigar os provedores de acesso a armazenar tais 

dados. Ausência de previsão legal. Inteligência dos arts. 5º, VIII e 15, 

'caput', da Lei do Marco Civil da Internet. Procedentes jurisprudenciais. 

(...) Recurso interposto pelo Facebook provido em parte. Recurso da 

Microsoft provido”. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2108074-61.2016.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara 

de Direito Privado, j. 26/07/2016) (g.n.)

Saliento, ainda, que a pretensão deduzida, conforme bem salientado 

pelo Juízo a quo, não guarda relação com o fornecimento de “porta lógica de origem”, o 

que seria inviável, na medida em que a remansosa jurisprudência desta E. Corte é no 

sentido da impossibilidade de exigência de tal dado dos meros provedores de correio 

eletrônico. 

O periculum in mora, por sua vez, estriba-se na limitação temporal 

imposta pela lei para a guarda das informações perseguidas, motivo pelo qual há de se 

manter, por ora, a determinação exarada pelo Juízo a quo, sem prejuízo da possibilidade 

de modificação do julgado após o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ROSANGELA TELLES

Relatora
jp
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