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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0285965-79.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA sendo agravados PRISCILA GONÇALVES 
ROSA, ALESSANDRA ROSA SIQUEIRA e CLÉCIO GONÇALVES ROSA.

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 
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA (Presidente), ENIO ZULIANI E MAIA DA 
CUNHA.

São Paulo, 15 de março de 2012

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento n.º 0.285.965-79.2011.8.26.0000

Agravante: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.

Agravada: PRISCILA GONÇALVES ROSA 

Comarca: SÃO PAULO

Voto n.º 18.099 

Obrigação de fazer. Decisão determinando o 

fornecimento de informações cadastrais de acesso 

a conta de e-mail 'hotmail.com', a fim de identificar 

o usuário. Alegação de inexistência de vínculo 

com a agravada. Insubsistência. Questão 

envolvendo a ilegitimidade passiva que deverá ser 

analisada pelo juízo 'a quo', sob pena de 

supressão de instância. Agravante que, em análise 

perfunctória, possui condições de fornecer os 

dados requeridos, porquanto faz parte do mesmo 

grupo econômico que a Microsoft Corporation. 

Impossibilidade técnica de acesso afastada. 

Inaplicabilidade da cláusula constitucional da 

inviolabilidade de dados. Agravo desprovido. 

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

tempestivamente contra a r. decisão de fls. 33, que, em ação de obrigação 

de fazer, deferiu o pedido da agravada para que fossem identificados os 

dados de conexão e de cadastro pessoal atinentes às contas de e-mail 

'tamitamisy@hotmail.com', 'tamitamist@hotmail.com' e 

'miotto.carolina@hotmail.com', com apresentação suficiente de informações 

para a identificação de seus usuários.

Alega a agravante que a ação ajuizada tem por 
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escopo localizar o criador de páginas na internet, disponibilizadas na rede 

de relacionamentos facebook. Aduz que é parte ilegítima passiva, pois não 

é a responsável pela manutenção dos dados relativos aos endereços 

eletrônicos citados, salientando que a prestação de serviços de hotmail e a 

ingerência de toda informação relativa às contas de e-mail são de total, 

única e exclusiva responsabilidade da Microsoft Corporation, sediada nos 

Estados Unidos da América. Sustenta que não participa da relação jurídica 

celebrada entre terceiros e a Microsoft Corporation, empresa com 

personalidade jurídica distinta da agravante, portanto, não há como lhe 

imputar a obrigação constante da interlocutória guerreada. Insiste que, 

apesar de fazer parte do conglomerado mundial Microsoft, não possui os 

meios para armazenar ou buscar dados cadastrais da conta de hotmail, 

pois se trata de atividades infungíveis e exclusivas da Microsoft 

Corporation, sendo a agravante empresa controlada por esta última e que 

não explora a atividade de correio eletrônico. Em sequência expôs sobre o 

conflito de leis no espaço, dando ênfase sobre a existência de óbice jurídico 

para a apresentação dos dados, bem como se reportou sobre a proteção 

constitucional ao sigilo das comunicações. Afinal requer a concessão de 

efeito suspensivo e o provimento do recurso, para afastar a obrigação de 

fazer, que, segundo a ótica da agravante, é de impossível cumprimento.

Processado o agravo sem outorga do efeito 

suspensivo, fls. 297.

Apresentada contraminuta, sendo rebatida 

integralmente a pretensão da agravante, fls. 300/309.

É o relatório.

2. A r. decisão agravada merece ser mantida.

Em análise perfunctória, no âmbito restrito deste 

agravo de instrumento, não há justificativa para modificar a interlocutória.

A agravada acostou aos autos documentos que 

indicam as ofensas que vem sofrendo em site de relacionamentos e via e-

mail, cuja extensão de domínio '@hotmail.com' é de responsabilidade da 

Microsoft.
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Assim, apesar da Microsoft Corporation ser pessoa 

distinta da Microsoft Informática Ltda., ora agravante, ambas integram o 

mesmo grupo econômico, que explora atividades de internet, por 

conseguinte, tal distinção, sobretudo em se tratando de relação de 

consumo, é irrelevante.

Por tal razão, não parece verossímel a alegação da 

agravante de que não possui condições de fornecer os dados requeridos, 

envolvendo os endereços indicados pela agravada.

Convém ressaltar, todavia, que a questão da 

legitimidade passiva será analisada, de modo pormenorizado, pelo MM. 

Juiz a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Esta C. Quarta Câmara de Direito Privado, em casos 

análogos, assim se posicionou:

“Obrigação de fazer. Tutela antecipada. Deferimento. 

Manutenção. Internet. Decisão que

ordenou à ré, provedora de serviço de correio 

eletrônico, a entrega dos dados relativos à conta de 

onde partiram supostas correspondência injuriosas. 

Ré que compõe o mesmo grupo empresarial e dessa 

forma se apresentam no mercado perante os 

consumidores. Não há como admitir a criação de 

pessoa jurídica de direito privado com sede no Brasil, 

controlada por empresa norte americana, apenas 

para defender aqui os seus direitos, mas não 

responder por suas obrigações. Pedido juridicamente 

possível. Dizer, de plano, que não há qualquer 

arquivo referente aos usuários que usam seus 

serviços, sem ao menos fazer mínimo esforço para 

buscar os dados, não pode ser admitido. Não é 

razoável que a empresa preste serviço de expressiva 

relevância sem se preocupar, ao menos, em 

armazenar determinados dados dos usuários ou das 
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conexões realizadas. Embora a exibição física das 

informações tenha caráter satisfativo, evidente que os 

efeitos jurídicos oriundos dessa informação podem 

perfeitamente ser revertidos, o que autoriza a 

concessão de tutela antecipada nesses casos. 

Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento n.º 

0015327-05.2011.8.26.0000, Relator Des. Francisco 

Loureiro, j.: 24-03-2011)

“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.” (Agravo de 

Instrumento n° 0.424.395-45.2010.8.26.0000, Relator 

Des. Fábio Quadros, j.: 03-02-2011)

Igual entendimento vem sendo adotado por outras 

turmas julgadoras:

“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. 
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Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento n.º 

0.151.685-74.2011.8.26.0000, Relator Des. Maurício 

Ferreira Leite, 21ª Câmara de Direito Privado, j.: 10-

08-2011)

“Agravo de instrumento. Medida cautelar. Liminar 

determinando o fornecimento de informações 

cadastrais e IP's de acesso a conta de e-mail 

Hotmail.com, gerido por sociedade estrangeira. 

Legitimidade passiva da sociedade brasileira, da qual 

a estrangeira é sócia. Impossibilidade técnica de 

acesso afastada. Inaplicabilidade da cláusula 

constitucional da inviolabilidade de dados. Pretensão 

de expedição de ofício endereçado à Microsoft 

Corporation. Solução oferecida pela agravante que, 

embora viável, em tese, não apresenta vantagem que 

se sobreponha à decisão do Juízo de primeira 

instância, dotada de coercitividade. Entendimento de 

que, aos efeitos irreversíveis das tutelas de urgência 

devem se contrapor as consequências igualmente 

irreparáveis que a inércia judicial poderia acarretar. 

Presença do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora' 

indispensáveis à concessão da liminar. Decisão 

mantida. Negado provimento ao Recurso.” (Agravo de 

instrumento n.º 618.555-4/8-00, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Relator Des. Dácio Tadeu Viviani Nicolau, j.: 

17-03-2009)

Outrossim, está evidenciada a urgência da medida, a 

fim de se evitar a ocorrência de maiores prejuízos à agravada, além do que, 

também se destina à preservação de dados importantes, visando a 

preparação de ação contra aquele que, eventualmente, vem perpetrando 

ofensas contra a recorrida.

No mais, quanto à alegada inviolabilidade 
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constitucional, tal 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 em tela.

Não bastasse, o acesso autorizado refere-se a meras 

informações cadastrais, e não a conteúdo de mensagens, o que só 

enfraquece o argumento da agravante.

Desta forma, a interlocutória está apta a produzir 

efeitos, não havendo que se falar, portanto, em reforma.

3. Com base em tais fundamentos, nega-se 

provimento ao agravo de instrumento. 

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
Q81
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