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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0151685-

74.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICROSOFT 

INFORMÁTICA LTDA sendo agravado COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS 

AMBEV.

ACORDAM, em 21ª 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 Exmo. Desembargadores ITAMAR GAINO 

(Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO E SILVEIRA PAULILO.

São Paulo, 10 de agosto de 2011.

MAURÍCIO FERREIRA LEITE
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 25985
AGRV.Nº: 0151685-74.2011.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.  : MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.
AGDO.  : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Tutela antecipada  Ação de 
obrigação de fazer  Mensagens ameaçadoras enviadas via e-mail  
Decisão que deferiu a liminar para que a Microsoft Informática Ltda. 
forneça dados cadastrais de usuário do IP objeto da lide  Possibilidade 
de a agravante responder pela sua sócia majoritária, por ser 
representante legal da Microsoft Corporation no Brasil  Inocorrência 
de violação à proteção constitucional  ao sigilo de comunicações  
Requisitos para concessão da medida que se encontram presentes  
Decisão mantida  Recurso desprovido.

Agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls. 
50/51 que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela antecipada 
pleiteada, determinando à agravante e à corré Claro S/A que forneçam os dados 
cadastrais do usuário do I.P. (Internet Protocol) descrito na inicial, sob pena de multa 
diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a trinta dias.

Inconformada, recorre a Microsoft Informática, suscitando, como 
razão de reforma da decisão, a impossibilidade jurídica de cumprimento da ordem 
judicial e ilegitimidade de parte passiva, uma vez que não explora a atividade de e-mail 
“Hotmail”, não tendo qualquer ingerência ou acesso aos dados buscados pela 
agravada. Aduz que quem detém tais informações é a sua controladora, Microsoft 
Corporation, pessoa jurídica completamente distinta, sendo a única responsável pela 
disponibilização dos dados reclamados. Argumenta que não estão presentes os 
requisitos necessários para concessão da medida pleiteada, primeiramente, porque a 
concessão da tutela em situação como a dos autos, viola a proteção constitucional ao 
sigilo de comunicações em geral, prevista no art. 5º, X, da CF, e, segundo, porque não 
há provas do alegado dano, cabendo observar que a mensagem eletrônica foi 
destinada a terceiro, de modo que a agravada seria parte ilegítima para demandar pela 
questão objeto da lide.

Pede, assim, seja dado provimento ao recurso, para afastar de si a 
obrigação imposta pela decisão agravada.

Recurso admitido de processado sem suspensividade.

É o relatório.

Alega a agravante a impossibilidade de cumprimento da ordem 
judicial sob o argumento de que não tem atribuição e nem condições técnicas para a 
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referida operação, afirmando que a Microsoft Corporation seria a empresa apta a 
atender a determinação de primeiro grau.

Entretanto, tal argumento não se sustenta, pois, apesar da 
diversidade da personalidade jurídica da apelante com a Microsoft Corporation, como a 
própria agravante afirma (fls. 6), tal empresa é sócia controladora, ou seja, faz parte do 
mesmo grupo econômico, de modo que a recorrente é a sua representante no Brasil.

Ademais, o Colendo STJ já pacificou entendimento de que uma 
empresa tem legitimidade para responder pelas obrigações de outra, componente do 
mesmo grupo econômico, fundando-se tal posicionamento, especialmente, na teoria da 
aparência.

Nesse sentido, assim decidiu o Ministro Aldir Passarinho, no Resp 
nº 63981/SP, se "empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente 
conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que 
anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as 
conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. (...)" (Resp. 
63981/SP, da Quarta Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, p. 20.11.2000).

Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, uma 
vez que o fornecimento de dados cadastrais em poder do provedor de acesso à 
Internet, que permitam a identificação de autor da mensagem anônima, não fere o 
direito à privacidade e o sigilo das comunicações, já que, na hipótese, o que se 
pretende são informações sobre a qualificação do usuário da conta e não o teor de 
suas mensagens. Ademais, é de se observar que a Constituição Federal (art. 5º, IV), 
também veda o anonimato, motivo pelo qual há de se considerar que a garantia 
constitucional não é absoluta, devendo ser sopesada com outros princípios da 
Constituição Federal, particularmente no caso onde, em tese, o usuário da conta de e-
mail está se refugiando no anonimato para impingir ofensas e ameaças a outrem.

A questão relativa à ilegitimidade ativa, arguida nas razões de 
recurso, diz respeito à matéria de defesa, não podendo, portanto, ser conhecida 
apenas nesta fase recursal. Nestas circunstâncias, consideram-se presentes os 
requisitos para concessão da tutela antecipada, ficando mantida a decisão ora 
guerreada.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

MAURÍCIO FERREIRA LEITE
Relator
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