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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1124267-33.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., é apelado FABIANO RODRIGUES DOS 
SANTOS.

ACORDAM, em 10ª 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 Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E CESAR 
CIAMPOLINI.

São Paulo, 28 de novembro de 2017.

ARALDO TELLES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SÃO PAULO

JUIZ DE DIREITO: ANDERSON CORTEZ MENDES

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADO: FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO N.º 39.360

EMENTA: Internet. Google. Obrigação de fazer. Pedido de 
fornecimento de IP`s que acessaram conta de e-mail do 
autor. Tutela antecipada concedida apenas na r. sentença. 
Ré que exibe os registros relativos a seis meses anteriores à 
data da citação. Obrigação cumprida, porque observado o 
prazo do artigo 15 do Marco Civil da Internet.

Honorários de advogado. Fornecimento que não prescindia 
de ordem judicial. Ausência de pretensão resistida. Ônus de 
sucumbência que não podem ser carreados à ré. 

Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por 

usuário de serviços contra provedora de internet, em razão de alegada 

invasão na conta de e-mail fabiano.r.santos@gmail.com, com objetivo 

de ver fornecidos os IP's que a acessaram no período compreendido 

entre abril de 2014 até a propositura da demanda.

Julgada procedente, foi fixada multa diária em caso 

de descumprimento de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 e 

condenada a ré no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00.

mailto:fabiano.r.santos@gmail.com
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Inconformada, apela a vencida a afirmar que 

cumpriu a ordem judicial, localizando os logs de acesso à conta de e-

mail no período de 15/07/2014 a 09/12/2014. Diz haver erro material na 

sentença, porque não foi concedida tutela antecipada. Impossível a 

exigência de dados em período anterior à vigência da Lei n. 

12.965/2014 e, diante da enormidade de dados, o tempo é determinante. 

Pelo Marco Civil da Internet, estava obrigada a manter os dados pelo 

prazo de seis meses, de modo que cumpriu a obrigação. Conforme se 

pode ver do boletim de ocorrência juntado aos autos, o autor já tinha 

conhecimento do IP do invasor, ou seja, não havia necessidade de 

ajuizamento da ação. Afirma a impossibilidade de exibição de dados 

adicionais e clama pelo afastamento da multa. Por fim, requer a 

exclusão da condenação em honorários de advogado, porque só estaria 

obrigada a fornecer as informações mediante ordem judicial, não dando 

causa à propositura.

Há contrariedade e o preparo foi recolhido.

Pela petição de fls. 248/251, a apelante informa que 

há outras duas ações em andamento ajuizadas pelo autor.

É o relatório, adotado o de fls. 105/106. 

Esclareça-se inicialmente que o fato de tramitar 

outras duas demandas entre as mesmas partes em nada influencia no 

presente julgado, seja porque tratam de períodos de diversos, seja em 

razão da busca envolver outra conta de e-mail do usuário.

No mais, o apelo comporta parcial acolhida.

A Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) entrou 

em vigor em junho de 2014 e a presente ação foi ajuizada em dezembro 
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daquele ano, quando, portanto, suas regras já deveriam ser observadas.

Não se controverte acerca da obrigação de 

fornecimento dos IP`s que acessaram a conta de e-mail do autor, mas 

tão somente quanto ao período que a provedora deveria manter os 

registros.

E, quanto a isso, a legislação de regência é clara, em 

seu artigo 15, ao determinar que o provedor de aplicações de internet 

(...) deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de 

internet (...)  pelo prazo de 6 (seis meses).

Como a disponibilização ao requerente dos registros 

deverá ser precedida de autorização judicial, conforme § 3° do referido 

dispositivo, o prazo, nos termos do que vem definindo a jurisprudência, 

deveria ser contado da data da intimação da concessão da liminar.

Esse é o teor do voto de Relatoria do Des. Elcio 

Trujillo, envolvendo, inclusive, as mesmas partes: 

Neste sentido, somente para que não haja 

prejuízos à ré na verificação do cumprimento da obrigação de 

fazer imposta na sentença, cumpre observar que o fornecimento 

dos registros de acesso à conta de e-mail do autor deve ocorrer 

em relação ao período de seis meses retroativos à data da ciência 

da ré da concessão da liminar (fls. 33), e não da data da 

concessão da liminar1.

No caso, todavia, há evidente erro material na r. 

sentença, às fls. 105, quando se afirma no relatório que o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, pois, conforme se vê às 

1 TJSP;  Apelação 1041221-15.2015.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2016; 

Data de Registro: 29/06/2016.
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fls. 29/30, foi negado.

Assim, a concessão da tutela de urgência ocorreu 

apenas quando da prolação da r. sentença e sem fixação de prazo, de 

modo que, tendo sido fornecidos os registros no período de seis meses 

anteriores à citação quando da interposição do recurso (fls. 145/157), 

considero cumprida a obrigação pela ré.

Como dito inicialmente, não há dúvida quanto à 

obrigação de fornecimento dos dados requeridos na inicial, de modo 

que a procedência da ação era de rigor.

No entanto, como o fornecimento dos registros 

prescindia de ordem judicial, assim que ela foi dada, repita-se, na r. 

sentença, a acionada envidou os esforços com presteza, providenciando-

os.

Vigorando o princípio da causalidade para a fixação 

dos honorários de sucumbência e, na resposta, não tendo a ré combatido 

a obrigação de fazer, apenas discutindo o período e o alcance dos dados 

que mantinha preservados, entendo que não merece a imposição de tais 

ônus, já que o processo judicial era necessário para o alcance da 

medida.

Nesse sentido, já se posicionaram a Corte e o 

Superior Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. 

Ônus da sucumbência carreado à ré. Inconformismo da ré. 

Acolhimento. Ordem judicial que era necessária para o 

fornecimento dos dados. Ausência de resistência. Precedentes 

desta Câmara, Tribunal e do STJ. Encargos da sucumbência 
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afastados. Sentença reformada. RECURSO 

PROVIDO".(v.25376)2.   

Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole 

condenatória, visando a retirada de vídeo compartilhado por 

pessoa física em rede social, que violaria direito marcário 

titulado pela autora. Sentença de parcial procedência. Apelação 

da autora. "Quantum" fixado para a indenização por danos 

morais que se afigura razoável e proporcional diante das 

circunstâncias do caso. Ausência de indícios de danos materiais 

resultantes do compartilhamento do vídeo em discussão. 

Inadmissibilidade de responsabilização solidária da corré 

Facebook, que cumpriu de forma célere as determinações de 

remoção do conteúdo. Recurso a que se nega provimento. 

Apelação da corré Facebook acerca da atribuição das verbas de 

sucumbência. Inexistência de resistência da empresa à pretensão 

da autora, uma vez que a remoção de conteúdo e a 

disponibilização das informações requeridas dependem de prévia 

ordem judicial, nos termos do art. 19 da Lei 12.965/14. Reforma 

da sentença recorrida, alterada a distribuição dos ônus da 

sucumbência. Apelação provida3.   

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÕES ACERCA 

DA ORIGEM DE MENSAGENS ELETRÔNICAS 

DIFAMATÓRIAS ANÔNIMAS PROFERIDAS POR MEIO DA 

INTERNET - LIDE CONTEMPORÂNEA - POSSIBILIDADE DE 

2 TJSP;  Apelação 1000189-21.2016.8.26.0609; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

27/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017

3 TJSP;  Apelação 1092551-51.2015.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

19/07/2017; Data de Registro: 20/07/2017
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IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR - ACESSO AOS DADOS 

CADASTRAIS DO TITULAR DE CONTA DE E-MAIL - 

MANDADO JUDICIAL - NECESSIDADE - SIGILO DE DADOS 

- PRESERVAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO 

- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO 

PROVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

AFASTAMENTO - NECESSIDADE -  RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.

I - A presente controvérsia é uma daquelas 

questões que a vida moderna nos impõe analisar. Um remetente 

anônimo utiliza-se da Internet, para e por meio dela, ofender e 

denegrir a imagem e reputação de outrem. Outrora, a carta era 

um dos meios para tal.

Doravante, o e-mail e as mensagens 

eletrônicas (SMS), a substituíram. Todavia, o fim continua o 

mesmo: ofender sem ser descoberto. O caráter anônimo de tais 

instrumentos pode até incentivar tal conduta ilícita. Todavia, os 

meios existentes atualmente permitem rastrear e, portanto, 

localizar o autor das ofensas, ainda que no ambiente eletrônico.

II - À luz do que dispõe o art. 5º, inciso XII, 

da Constituição Federal, infere-se que, somente por ordem 

judicial, frise-se, a ora recorrente, UNIVERSO ONLINE S. A., 

poderia permitir acesso a terceiros ao seu banco de dados 

cadastrais.

III - A medida cautelar de exibição de 

documentos é ação e, portanto, nessa qualidade, é devida a 

condenação da parte-ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios, por força do princípio da causalidade.

IV - Na espécie, contudo, não houve 

qualquer resistência da ora recorrente que, inclusive, na própria 

contestação, admitiu a possibilidade de fornecer os dados 

cadastrais, desde que, mediante determinação judicial, sendo 

certo que não poderia ser compelida, extrajudicialmente, a 

prestar as informações à autora, diante do sigilo 

constitucionalmente assegurado.

V - Dessa forma, como o acesso a dados 

cadastrais do titular de conta de e-mail (correio eletrônico) do 

provedor de Internet só pode ser determinada pela via judicial, 

por meio de mandado, não há que se falar em aplicação do 

princípio da causalidade, apto a justificar a condenação nos 

ônus sucumbenciais.
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VI - Recurso especial provido4.

Essas, em suma, as razões pelas quais, pelo meu 

voto, proponho que, nos termos acima, dê-se parcial provimento ao 

recurso. 

Tendo sido a r. sentença proferida sob a égide do 

Código de Processo Civil de 1.973, não há se falar em elevação dos 

honorários em razão do trabalho recursal.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR

4 REsp 1068904/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/12/2010, DJe 30/03/2011
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