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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de 

Instrumento nº 0204771-57.2011.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante 

MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA sendo agravados JOSE ALBERTO PEREIRA 

VALENÇA JUNIOR e SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão. 

O julgamento teve a participação do Exmos. 

Desembargadores BERETTA DA SILVEIRA (Presidente) e JESUS LOFRANO. 

São Paulo, 13 de setembro de 2011

João Pazine Neto

RELATOR

Assinatura Eletronica 
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Agravo de Instrumento Nº 0204771-57.2011.8.26.0000 Comarca: São Paulo

Agravante: Microsoft Informática Ltda 

Agravados: JOSE ALBERTO PEREIRA VALENÇA JUNIOR e SPIRAX SARCO 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Voto nº 1661

Agravo de Instrumento  Agravante pertence ao 
mesmo grupo econômico da empresa Microsoft 
Corporation  Reconhecida a possibilidade técnica da 
Agravante no fornecimento dos dados  Precedentes 
neste E. Tribunal de Justiça  Sigilo dos dados que será 
preservado nos limites da ação, que prosseguirá em 
segredo de Justiça, mas essencial o fornecimento dos 
dados para o atendimento do preceito constitucional da 
preservação da honra e da reparação dos danos - 
Decisão mantida  Recurso não provido. 

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. 

decisão copiada às fls. 51/52 que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou 

que a Agravante forneça os dados do usuário do IP nº 201.59.20.02, no prazo de 05 dias.  

Recorre a corré Microsoft para pretender a alteração do 

“decisum”, sob alegação de impossibilidade em fornecer os dados pretendidos, por se 

tratarem de providências cabíveis exclusivamente à Microsoft Corporation, pessoa 

jurídica diversa da Agravante. Refere, ainda, que o fornecimento dos dados afronta texto 

constitucional referente ao sigilo de dados. Requer a concessão de efeito suspensivo.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 17/19).

Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 476). 

Dispensadas as informações e o cumprimento do art. 527, V, do CPC. Os autos foram 
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encaminhados à mesa.

É o relatório.

Ressalvado o entendimento da Agravante, a r. decisão 

recorrida deve ser mantida.

O contrato social informa que a Microsoft Corporation é 

sócia majoritária da Agravante (fls. 35/47) e possui, entre outros objetos sociais, a 

prestação de serviços de veiculação e divulgação de textos e anúncios pela internet.

Portanto, dada a comunhão de interesses e a ausência de 

representante legal da sócia majoritária no Brasil, a Agravante poderá substituí-la 

fundado na teoria da aparência.

Logo, “seria desarrazoado impor ao consumidor todo o 

ônus de acionar uma empresa estrangeira, quando a mesma se faz representar por 

outra com sede no Brasil e pertencente ao mesmo grupo econômico” (STJ, REsp 

1.021.897/RN).

Nestes termos, afastam-se as alegações de inexistência de 

vínculo contratual e impossibilidade técnica de cumprir a determinação judicial. Por 

pertencer ao mesmo grupo econômico, cabe à Agravante providenciar, junto à Microsoft 

Corporation, a disponibilização dos dados requeridos.

Em casos semelhantes e sob argumentação análoga, este 

E. Tribunal de Justiça já reconheceu tanto a legitimidade de provedor de serviços de 

internet, componente de grupo econômico internacional para figurar no pólo passivo, 

quanto a possibilidade técnica para o cumprimento de medidas como esta (AI nº 512.905-

4/3, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2007, rel. Des. Neves Amorim; AI nº 

468.487.4/0, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2006, rel. Des. Francisco 

Loureiro, AI nº 618.555-4/8, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Dacio Tadeu Viviani, 
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j. 17.03.2009, AI nº 0587840-45.2010.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Rui Cascaldi, j. 22.03.2011, AI nº 0499003-14.2010.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Sebastião Carlos Garcia).

Nesse sentido também, decisão do ilustre Desembargador 

Donegá Morandini, desta Colenda 3ª Câmara de Direito Privado: 

“Agravo de instrumento - Mensagens com conteúdo 

ofensivo ao recorrido - Necessidade de fornecimento dos dados cadastrais 

daquele que veiculou as mensagens - Possibilidade técnica da recorrente em 

fornecer os dados - Legitimidade passiva reconhecida - Alegação de 

irreversibilidade da liminar  Afastamento - Inexistência de prejuízo irreparável - 

Violação de sigilo  Inocorrência - Fornecimento apenas dos dados cadastrais e 

não do conteúdo das mensagens - Multa diária  Cabimento - Decisão mantida - 

Agravo improviso” (Agravo de Instrumento nº 558.467-4/0, Rel. Des. Donegá 

Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, 13/05/08).

Assim, resta presente o periculum in mora, assim como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC art. 273, I), pois não 

existe lei específica em vigor que obrigue os provedores de serviços de internet a 

preservar por tempo determinado os dados cadastrais e de conexão de seus usuários, de 

modo que o perigo na demora da prestação jurisdicional é patente e poderia levar à 

inutilidade do próprio provimento final.

A decisão também não implica em violação ao texto 

constitucional, vez que, refere-se apenas ao fornecimento de dados cadastrais e não ao 

conteúdo das mensagens que já foram juntadas aos autos e servem como prova 

inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações.  
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Quanto à alegada necessidade de proteção ao sigilo de 

dados, oportuno salientar que, embora a Constituição Federal ponha em destaque o 

direito à privacidade, também convém ressalvar sobre a possibilidade de sua quebra, 

para a preservação de outros princípios constitucionais, que são os do direito da honra e 

da indenização correspondente (artigo 5º, incisos V e X da CF). Referida restrição não 

pode ser oposta ao Poder Judiciário, a quem compete determinar a quebra do sigilo de 

dados em busca da verdade dos fatos em situações de excepcional necessidade, como é 

o caso dos autos. 

A respeito do tema aqui debatido, mostra-se adequado 

enunciar parte do voto proferido no Agravo de Instrumento nº 582.583-4/0, da lavra do 

Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal 

de Justiça:

"As acusações não se limitam a uma fofoca de bastidores, 

pois contém acusações pessoais e que depõem contra a honorabilidade dos 

envolvidos, de forma que exigir que os destinatários mantenham-se passivos 

diante da ocorrência, seria o mesmo que obrigá-los a uma certa admissão dos 

fatos, o que é impossível de se exigir. Na verdade a própria administração de 

empresa, (...), possui interesse qualificado de levantar o anonimato e provocar, a 

partir da identificação, as medidas cabíveis. Não há, no ilícito cometido, 

imunidade pela regra constitucional da reserva de dados, sendo inadmissível 

cogitar da incidência dos artigos 5º, XII, da CF e artigo 1º, da Lei 9296/96” 

(negaram provimento, v.u., julgado em 04.9.2008).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com 

observação apenas de que, com a chegada dos dados aos autos, seu processamento 

deverá prosseguir em segredo de Justiça.

João Pazine Neto

Relator
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