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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0424395-45.2010.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMATICA LTDA sendo agravado ANTONIO JOSE NETO 
LADEIRA.

ACORDAM, em 4ª 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 
FÁBIO QUADROS (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E 
FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2011.

FÁBIO QUADROS
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 11627

Agravo de Instrumento nº: 990.10.424395-5  Propriedade intelectual e 

programa de computador

Comarca: Boituva 

Agravante: Microsoft Informática Ltda.

Agravado: Antonio José Neto Ladeira 

Agravo de instrumento. Decisão que determinou que a 

empresa agravante forneça os dados cadastrais e IP de 

usuário da rede  Alegação de inexistência de vínculo 

com a empresa Microsoft Corporation. Ilegitimidade 

passiva que deverá ser analisada pelo Juízo “a quo”, sob 

pena de supressão de instância. Presença dos requisitos 

autorizadores. Probabilidade de prejuízos ao agravado. 

Acerto da decisão recorrida. Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto pela MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.., nos autos da 

medida cautelar de exibição de documentos com pedido de liminar 

movida por ANTONIO JOSÉ NETO LADEIRA, contra a r. decisão 

de fls. 51 que concedeu a liminar para que a empresa agravante exiba os 

dados cadastrais e o IP relacionados à conta de correio eletrônico 

“Hotmail”, no prazo de cinco dias.

Insurge-se o Agravante, alegando que a r. 
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decisão deve ser reformada, pois não é parte legítima para figurar no 

pólo passivo da ação, visto que não possui a titularidade dos serviços de 

e-mail “Hotmail”, não tendo acesso aos serviços internacionais da 

Microsoft Corporation, exclusiva titular do préstimo eletrônico, 

prestado diretamente dos Estados Unidos, por meio do domínio virtual.

Afirma que a Microsoft Informática Ltda. 

e a Microsoft Corporation são pessoas jurídicas distintas, havendo como 

única relação entre elas o fato da empresa agravante ser controlada pela 

companhia norte americana. Contudo, esclarece que conquanto as 

empresas pertençam ao mesmo conglomerado econômico, não 

desempenham o mesmo objeto social.

Por fim, requer a concessão de efeito 

suspensivo.

É o relatório.

No caso em tela, alega a empresa 

agravante que não poderá fornecer os dados cadastrais solicitados, 

diante da inexistência de vínculo entre a empresa agravante com o 

usuário titular da conta de e-mail 

“periodista_investigation@hotmail.com”, pois não tem acesso ao banco 

de dados da empresa Microsoft Corporation. 

Pois bem.

Acertada a decisão que concedeu a 

medida liminar porque, compulsando os autos, verifica-se que estão 

presentes os requisitos do art. 804 e 841, do Código de Processo Civil, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
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Ressalte-se, desde logo, que não cabe 

aqui discussão sobre a legitimidade passiva da empresa agravante, sob 

pena de supressão de instância, limitando-se este recurso à presença ou 

não dos requisitos para a concessão da liminar, os quais, como já dito, 

entendo presentes. 

Logo, restou claro a presença do 

periculum in mora, bem como do fumus boni iuris, diante da mera 

probabilidade de prejuízos ao agravado.

Dessa forma, merece a decisão agravada 

ser mantida nos seus termos. 

Ante exposto, nego provimento ao 

agravo.

FÁBIO QUADROS

Relator
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