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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2203488-86.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., é agravado ING CORRETORA DE 
CÂMBIO E TÍTULOS S. A. (E OUTROS(AS)).

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
VITO GUGLIELMI (Presidente sem voto), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE 
E JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA.

São Paulo, 9 de março de 2017.

ANA MARIA BALDY

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2203488-86.2016.8.26.0000

Agravante : Google Brasil Internet Ltda. 
Advogado : Fabio Rivelli e outro 
Agravado : Ing Corretora de Câmbio e Títulos S. A. (E outros(as)) 
Advogado : Renato Muller da Silva Opice Blum (Fls: 44) e outros 
Interessado : Núcleo de Coordenação e Informação do Ponto Br 
Interessado : Plimx Comunicação e Tecnologia Ltda. 
Interessado : Tim Celular S. A. 
Interessado : Microsoft Informática Ltda. 
Comarca: São Paulo
Voto nº 01298 
bsa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que determinou que 
a agravante fornecesse registros de acesso a aplicações a 
uma conta de e-mail do usuário indicado (nºs IP, datas, 
horários, GMT, além da porta lógica de origem) e que se 
abstivesse de comunicar o usuário acerca dos termos da 
ação principal, sob pena de multa diária – Cumprimento 
parcial da decisão sob o argumento de que os acessos 
ocorreram há mais de seis meses e que o ato ilícito não foi 
ocasionado devido a troca de mensagens de e-mails. 
Pedidos não conhecidos sob pena de supressão de instância 
– Fornecimento dos dados solicitados pela agravante. 
Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) que determina 
ao provedor a preservação dos registros pelo prazo de seis 
meses – Valor da multa cominatória reduzida de R$ 
5.000,00 para R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 
5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA 
PARCIALMENTE PROVIDO.

 Trata-se de agravo de instrumento contra a R. decisão 

que determinou que a agravante fornecesse os registros de acesso a aplicações de 

internet da conta de e-mail <marcoantoniofilho2015@gmail.com> (nºs IP, datas, 

horários, GMT, além da porta lógica de origem) e que se abstivesse de comunicar ao 

usuário acerca dos termos da ação principal, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00.

Consta da inicial dos autos originários que a empresa 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2203488-86.2016.8.26.0000 -Voto nº 01298 3

agravada ING foi surpreendida com a informação da existência de processos 

judiciais e reclamações perante o PROCON movidas em seu desfavor. Afirma na 

inicial que os autores desses procedimentos afirmavam que contrataram 

empréstimos com ela através de sites na internet, os quais apontavam indevidamente 

seu CNPJ e que realizaram transferências em dinheiro porém não receberam o 

montante negociado.

Alega ainda, que tomou conhecimento da existência do 

site <www.emprestimoifc.com.br> que tinha como e-mail cadastrado uma conta 

oferecida pela agravante Google: <marcoantoniofilho2015@gmail.com>. Verificou 

ainda, que esta conta de e-mail foi usada na criação de outros domínios.

Pleiteou-se então, tutela de urgência para que a Google 

fornecesse, sem comunicar aos usuários, os dados cadastrais disponíveis, registros 

eletrônicos de criação e acessos (nºs IP, datas, horários, GMT, além da porta lógica 

de origem) ao e-mail supramencionado, incluindo demais registros de logs de 

acessos dos responsáveis por sua criação.

Tal tutela foi deferida pela R. decisão agravada.

A agravante requereu sua habilitação no processo e 

forneceu as informações cadastrais existentes (nome, e-mail de recuperação e 

telefone) além do IP de criação da conta com a data e horário, tudo sem comunicar o 

usuário.

Afirma a agravante que, com as informações 

fornecidas, basta que a agravada diligencie o provedor de conexão de internet para a 

obtenção de informações pessoais do usuário. Dessa forma requer que seja declarada 

a suficiência dos dados apresentados, afastando-se o dever de exibição de logs de 

acesso adicionais e a incidência de multa.
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Ademais afirma que não localizou nenhum registro de 

acesso ao referido e-mail e que a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) 

determina que os provedores apenas têm a obrigação de manter os respectivos  

registros pelo período de 6 meses e que o e-mail aqui citado foi criado  em 

16/06/2015 e o último acesso a este ocorreu em 18/06/2015, motivo pelo qual não 

foram localizados dados adicionais.

Por fim, a agravante requer a declaração de que: (i) os 

dados apresentados são suficientes para a localização dos usuários; (ii) os demais 

dados não podem ser fornecidos visto que o último acesso à conta de e-mail se deu 

em período superior aos seis meses; (iii) o ato ilícito não foi ocasionado devido à 

troca de mensagens de e-mails e (iv) para que seja afastada a multa cominatória 

arbitrada.

Foi deferido efeito suspensivo com relação ao item 3. 

da r. decisão agravada (fls. 527-528) que determinava: 

3) à ré Google Brasil Internet Ltda., no prazo de 05 (cinco) dias e 
sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), as obrigações de: a) fornecer os registros de 
acesso a aplicações de internet, vale dizer, as informações 
referentes à data e hora do uso, bem como o respectivo endereço 
IP, referentes à criação e ao acesso à conta de e-mail 
<marcoantoniofilho2015@gmail.com>

A agravada se opôs ao julgamento virtual do agravo 

(fls. 531). E em contra minuta, suscitou em preliminar (i) o não conhecimento do 

recurso uma vez que a alegada desnecessidade de fornecimento de novos dados para 

identificação dos autores dos ilícitos é matéria de mérito, que depende de dilação 

probatória a ser conduzida pelo juízo a quo, sendo incabível sua apreciação em sede 

de agravo de instrumento, sob pena de verdadeira supressão de instância e ofensa ao 

duplo grau de jurisdição e (ii) a aceitação tácita da agravante da r. decisão prolatada 

o que inviabiliza qualquer recurso. No mérito afirmou que a agravante não cumpriu 

integralmente a r. decisão agravada e aduziu a correta fixação da multa cominatória.
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É O RELATÓRIO.

O recurso deve ser parcialmente conhecido e na parte 

conhecida parcialmente provido.

De fato, conforme alegado em preliminar de 

contraminuta, não é o momento para se reconhecer a suficiência ou não das 

informações prestadas pela agravante e que o ato ilícito não foi ocasionado devido à 

troca de mensagens de e-mails, visto que o juízo a quo não se pronunciou a respeito 

do assunto e eventual pronunciamento, neste grau recursal, consubstanciaria 

verdadeira supressão de instância. Ademais, o deferimento dos pedidos nos termos 

pleiteados isentaria a agravante de produzir eventuais outras provas na fase 

adequada, à qual ainda não se chegou na origem.

Nesse sentido:

TUTELA ANTECIPADA   Ação de obrigação de fazer   
Decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinado ao 
provedor, dentre outras coisas, que fornecesse as portas lógicas 
de acesso e a disponibilização de informações de outubro de 
2014 a julho de 2015   Declaração de suficiência de provas   
Pedido não requerido na inicial   Supressão de instância   
Recurso não conhecido neste ponto (...)
(TJSP. Agravo de Instrumento 2158001-30.2015.8.26.0000. Des. 
Rel. Rui Cascaldi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
03/11/2015; Data de registro: 04/11/2015)

Portanto, nesta parte, o recurso está prejudicado.

Ainda em preliminar, na contraminuta, a agravada 

alegou que o recurso não deve ser conhecido ante a aceitação tácita da r. decisão, 

uma vez que forneceu os dados determinados no decisum, no entanto, ainda subsiste 

a questão relativa ao período anterior aos seis meses previsto no artigo 15 da Lei 

12.965/2015, para a obrigação de armazenamento dos dados, de modo que, afasto a 

preliminar. 
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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.

Na parte conhecida, o recurso comporta parcial 

provimento.

Verifica-se que foram apresentadas todas as 

informações requeridas pela agravada das quais a agravante tinha posse, antes 

mesmo de ser intimada da decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls.319/322).

A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não 

obriga os provedores a fornecer todos os dados solicitados já que referida lei não os 

obriga ao armazenamento de todos eles. A própria lei estabelece quais os dados que 

poderão ser exigidos do provedor.

O artigo 5º dessa lei, em seu inciso VIII, define 

registro 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 de IP.

Art. 5o 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 a partir de um determinado endereço IP.

Dessa forma, tendo em vista o prazo de seis meses 

estabelecidos no artigo 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e os dados 

já fornecidos pela agravante, de rigor a reforma da r. decisão agravada para isentar a 

agravante de fornecer os dados relativos aos registros de acesso a conta de e-mail 

fornecido referente ao período superior ao previsto no artigo 15 da Lei 12.965/2014 
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(Marco Civil da Internet).

A propósito.

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).

Com relação a multa cominatória, esta visa 

precipuamente garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não possuindo 

caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. No caso em tela, apesar de já 

cumprida a obrigação determinada, apenas para evitar futuros embates processuais, 

reduz-se o valor fixado para R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 5.000,00.

Do exposto, pelo meu voto, conheço em parte o 

recurso e na parte conhecida DOU PARCIAL PROVIMENTO para isentar a 

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

de e-mail <marcoantoniofilho2015@gmail.com>, referentes ao período anterior aos 

seis meses previsto no artigo 15 da Lei 12.965/2015 e para reduzir a multa diária 

arbitrada de R$ 5.000,00 para R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.

ANA MARIA BALDY
Relatora


