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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0307156-83.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMATICA LTDA sendo agravados DANILA DE CASSIA 
ULIANI DE SOUZA e MARCUS BRUM AMARAL.

ACORDAM, em 8ª 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 
CAETANO LAGRASTA (Presidente) e PEDRO DE ALCÂNTARA.

São Paulo, 7 de março de 2012.

LUIZ AMBRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0307156-83.2011.8.26.0000

AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA 

AGRAVADOS: DANILA DE CASSIA ULIANI DE SOUZA E MARCUS BRUM 

AMARAL 

INTERESSADO: MEGATELECON TELECOMUNICAÇOES S A

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 14001

INTERNET  Agravo contra despacho que determinou à 
Microsoft a supressão de inserções ofensivas aos 
agravados, efetuadas por terceiros desconhecidos, em site 
de que responsável  Alegação de que com o site nada teria 
a ver, mas apenas a Microsoft Internacional  
Descabimento, no Brasil a filial se sujeitando à legislação 
brasileira, patente a interpenetração da pessoa jurídica, a 
supressão apenas no indexador brasileiro  Agravo 
improvido.

Trata-se de agravo contra decisão que, em ação 

buscando expurgar do indexador do “hot mail-microsoft” inserções 

desabonadoras à agravada, para tanto deferiu antecipação de tutela. Nas 

razões de irresignação se sustentando o descabimento do decisum, pelos 

fundamentos então expendidos.

Efeito suspensivo requerido a fls. 8 e 16, pelo 

despacho de fls. 301/302 veio a ser denegado. Dispensadas as 

informações do Juízo, a fls. 305/316 a parte contrária contraminutando.

É o relatório.

Meu voto nega provimento ao agravo. Fazendo-o, 

reafirma simplesmente as considerações de início expendidas, a fls. 

301/302.
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Sustenta a agravante que o contrato com os usuários 

seria celebrado com a Mincrosoft internacional, com sede nos Estados 

Unidos. Que esta é que deteria os arquivos de dados que se pretenderia 

expurgar, razão pela qual a agravante não teria como cumprir antecipação 

de tutela nenhuma.

A argumentação não é nova, como então assinalei, por 

mim veio anteriormente a ser rejeitada quando do julgamento de outro 

agravo (voto nº 13465, Agravo de instrumento nº 0259053-

45.2011.8.26.0000, de São Paulo, entre Microsoft Informática Ltda. e Rofer 

Gastronomia e Eventos Ltda.), daí porque aqui não há modificar o anterior 

entendimento.

Ou, como então assinalado:

“Meu voto nega provimento ao agravo, cassa a 
suspensividade de início concedida. A contraminuta da agravada 
suficientemente elucidativa, a parte contrária quer é se furtar da obrigação 
de colaborar com a Justiça, acobertando condutas a se abeirar da 
criminalidade.

A agravada e seu proprietário, como assinalado no 
despacho inicial a fls. 168/169, estariam sofrendo assaques ofensivos pela 
Internet, ingressaram com a presente ação para identificar o responsável. 
Mas a agravante afirma não ter como fornecer dado nenhum, sequer o 
número do IP (Internet Protocol, cada aparelho tem o seu); tratar-se-ia de 
simples subsidiária da Microsoft americana, com finalidades inteiramente 
distintas ao que se verifica de seu objeto social (item 12 de fl. 6; o contrato 
social a fls. 32/44, a propósito a cláusula 3ª, fls. 36/37).

Nada, portanto, teria a ver com o portal “Hotmail”, 
serviço de correio eletrônico de que o ofensor se utilizaria (fl. 6). Muito fácil, 
a partir daí, sendo ladear o regramento legal, forrar-se aos comandos do 
Poder Judiciário.

Os usuários brasileiros, na verdade, contratam 
diretamente com a Microsoft americana (fl. 6, item 13; fl. 8, item 20; o 
contrato padrão a fl. 122/129), realmente há disposição específica a 
respeito, confira-se o item 13 de fl. 125. Destinada a ladear procedimentos 
da natureza do presente, ao que é lícito inferir.

Esse fundamento num primeiro momento se afigurou 
relevante, com base nele a suspensividade teve lugar. Mas, ao que se 
verifica dos precedentes acostados a fls. 252/255, já veio a ser examinado 
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na esfera do STJ, em detrimento da agravante. Não acolhida a tese da 
ilegitimidade. Não seria por aí que o agravo iria ser provido.
 Pelo outro fundamento também não, como assinalado 
a fls. 168/169, chega a se abeirar da má fé.

Invoca-se (fl. 11) a proteção constitucional ao sigilo das 
comunicações, mas o próprio artigo da Constituição (art. 5º, XII) ressalva 
sua quebra por ordem judicial. Se aqui não se tratar de ordem judicial, 
ignora-se do que se trataria.

A situação chega a ser surrealista, como decidido em 
hipóteses outras. Quer dizer, em última análise o que se pretende é impedir 
a intervenção do Judiciário. A Microsoft todavia se reservando o direito 
que a este não quer conferir.

Confira-se o contrato padrão. Exige terceiros não 
venham a ser prejudicados (fl. 122, item 2), se isso ocorrer reserva-se o 
direito (item 11, fl. 124) de suspender ou cancelar o serviço, “sem aviso 
prévio e por qualquer motivo”. Adepta, ao que se tem do “faça ou que eu 
digo, mas não faça o que eu faço”.

Segue-se o improvimento do agravo, pelo meu voto.”

A contraminuta bem elucida a questão, do mesmo 

modo, ora nela me louvo. E nego provimento ao reclamo.

Luiz Ambra

Relator
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