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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
nº 0255703-49.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 
agravante MICROSOFT INFORMATICA LIMITADA sendo agravado 
TRANSIT DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em 5ª 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 
JAMES SIANO (Presidente) e MOREIRA VIEGAS.

São Paulo, 21 de março de 2012. 

J.L. Mônaco da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 4091
Agravo de Instrumento n. 0255703-49.2011
Agravante: Microsoft Informática Ltda.
Agravada : Transit do Brasil S/A
Comarca  : São Paulo
Juíza        : Dra. Maria Isabel Caponero Cogan

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Medida 
cautelar - Site de relacionamento e e-mail - 
Decisão que deferiu a antecipação da tutela para 
que a agravada retire os perfis mencionados do seu 
site de relacionamento, bloqueie o e-mail descrito 
e forneça os dados necessários para a identificação 
do responsável - Inconformismo - 
Inadmissibilidade - Legitimidade passiva ad 
causam da agravada, integrante do mesmo grupo 
econômico da Microsoft Corporation - Teoria da 
aparência - Dano à imagem da agravada não 
negado pela agravante - Presença dos requisitos do 
art. 273 do Código de Processo Civil - Decisão 
mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 
por Microsoft Informática Ltda. contra a r. decisão copiada 
a fls. 55/56, que, nos autos da ação  cautelar inominada 
ajuizada pela agravada em face da agravante, concedeu a 
antecipação da tutela pretendida, a fim de que a agravante 
retire definitivamente os perfis “In Transit Gente” e “Denise 
lisnart” do seu site de relacionamento, bloqueie o e-mail 
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“tecnicodatransit@hotmail.com” e forneça outros dados, 
sob pena de multa cominatória.

Suscita a agravante preliminares de 
ilegitimidade passiva ad causam, falta de interesse de agir 
e impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que a 
prestação dos serviços de “Hotmail” é de responsabilidade 
exclusiva da Microsoft Corporation, sediada nos Estados 
Unidos da América. Alega ainda que o contrato celebrado 
entre o terceiro e a Microsoft Corporation foi constituído 
por meio do site www. hotmail.com, registrado e operado a 
partir dos Estados Unidos, de forma que deverá ser 
aplicada a legislação americana. Aduz ainda o sigilo de 
dados e a proteção à segurança da informação, a 
requisição judicial apenas para investigação criminal e 
instrução processual penal. Requer a concessão do efeito 
suspensivo para afastar a multa imposta e a obrigação de 
fazer. Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido a 
fls. 185/186.

A agravada apresentou contraminuta, 
requerendo o desprovimento do recurso (fls. 189/194).

A agravante reiterou o pedido de concessão do 
efeito suspensivo (fls. 201/203).

É o relatório.

As preliminares de ilegitimidade passiva ad 
causam, falta de interesse de agir e impossibilidade 
jurídica do pedido, suscitadas pela agravante diante do 
fato de a prestação dos serviços de “Hotmail” ser de 
responsabilidade exclusiva da Microsoft Corporation, 
sediada nos Estados Unidos da América, não merecem 
acolhimento.
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No contrato social da agravante consta a 
empresa Microsoft Corporation como sócia majoritária, o 
que revela que a primeira integra o mesmo grupo 
econômico da empresa americana. Assim, a agravante é 
parte legítima para figurar no polo passivo da ação pela 
teoria da aparência.

Aliás, é esclarecedor o decidido pelo Ministro 
Sidnei Beneti no julgamento do AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 1.325.464 - PE, j. 16.8.2010, cujos 
trechos merecem transcrição:

“1.-  MICROSOFT  INFORMÁTICA  S/A  
interpõe  Agravo  de Instrumento  contra  decisão  
(e-STJ  fls.  81/84)  que  negou  seguimento  a  
Recurso Especial,  fundamentado  na  alínea  a  do  
inciso  III  do  artigo  105  do  permissivo 
constitucional, interposto contra Acórdão (e-STJ fls. 
16/28) da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco que lhe foi 
desfavorável (Rel. Des. FRANCISCO TENÓRIO 
DOS SANTOS), assim ementado (e-STJ fls. 16/17):  
(...)

2.- No caso em exame, a Agravada/autora 
ajuizou Ação de obrigação de fazer com pedido de 
antecipação de tutela, em razão do uso indevido do 
nome da Agravante no envio de mensagens 
eletrônicas.

A ação foi julgada procedente em primeira 
instância, determinando-se o fornecimento do 
'número  do endereço  de IP, da 'carteira  de 
identidade  eletrônica', da identificação  dos 
componentes  cadastrais  e do endereço  físico  da 
máquina'  (e-STJ fls. 19).

O  colegiado  estadual,  ratificando  decisão  
monocrática  do Desembargador Relator, negou 
provimento à Apelação da Agravante.

A Agravante interpôs Recurso Especial 
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alegando ofensa ao artigo 295, III, do Código de 
Processo Civil.

Sustenta  que  não  possui  legitimidade  para  
responder  à  demanda porquanto o  
armazenamento dos dados de  acesso  à  conta de  
e-mail é realizado pela Microsoft  Corporation , 
empresa estadunidense controladora da Agravante. 
(...)

5.- Ademais, ainda que afastado o referido 
óbice, cumpre ressaltar que esta Corte já se 
manifestou no sentido de que 'se a empresa  
brasileira  aufere  diversos benefícios  quando  se  
apresenta  ao  mercado  de  forma  tão  semelhante  
a  sua controladora  americana,  deve  também,  
responder  pelos riscos  de tal conduta.' (REsp 
1021987/RN,  Rel.  Min.  FERNANDO  
GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  
DJe09/02/2009).

6.-  No  que  se  refere  à  alegação  de  
impossibilidade  técnica  de cumprimento  da  
determinação  judicial,  consignou  o  colegiado  de  
origem  que  'a própria  recorrente  já admitiu  que  a 
Microsoft  Corporation,  empresa  que representa no 
Brasil,  é a única  detentora  dos  dados  (fls.  153  
dos  autos  da apelação),  não sendo, assim,  
razoável  que  pretenda  eximir-se  da  obrigação  
imposta,  sob  a alegação  de ser impossível  o 
cumprimento'  (e-STJ fls. 27). (...)

7.-  Ante  o  exposto,  com  apoio  no  artigo  
34,  VII,  do  Regimento Interno  do  Superior  
Tribunal  de  Justiça,  nega-se  provimento  ao  
Agravo  de Instrumento”.

E não é só. Em casos análogos envolvendo a 
mesma empresa-agravante, este Tribunal já decidiu:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AFASTADA E NÃO DECRETADA A 
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NULIDADE DA CITAÇÃO. INCONFORMISMO. 
GERENCIAMENTO DE DADOS EM CORREIO 
ELETRÔNICO QUE TERIA GERADO DANOS. 
RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DA RÉ 
PELO SERVIÇO OFERECIDO VIA INTERNET. 
EMPRESA SEDIADA NO BRASIL, E QUE 
REPRESENTA OS INTERESSES DA SEDE 
AMERICANA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO 
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento nº 0158734-
69.2011.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Coelho Mendes, j. 13.12.2011, v.u.).

“EMENTA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 
SERVIÇO HOTMAIL - LIMINAR DEFERIDA PARA 
QUE A MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. 
FORNEÇA O IP DO COMPUTADOR E OS DADOS 
CADASTRAIS DO RESPONSAVEL PELA 
CRIAÇÃO DE DETERMINADA CONTA DE E-MAIL 
POSSIBILIDADE LEGITIMAÇÃO PASSIVA DA 
MICROSOFT BRASILEIRA - QUE PODE 
RESPONDER PELA SUA SÓCIA MAJORITÁRIA 
PRECEDENTES - APURAÇÃO DA AUTORIA QUE 
DEVE SER REALIZADA DE FORMA CÉLERE. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” 
(Agravo de Instrumento nº 0520514-
68.2010.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Neves Amorim, j. 4.10.2011, v.u.).

“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 -
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Requisitos para concessão da medida que se 
encontram presentes - Decisão mantida  - Recurso 
desprovido” (Agravo de Instrumento nº 0151685-
74.2011.8.26.0000, 21ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Maurício Ferreira Leite, j. 10.8. 2011, v.u.).

Rejeitam-se, assim, as preliminares suscitadas.

Pelos mesmos motivos, afasta-se a alegada 
aplicação da legislação americana para o julgamento da 
ação principal. 

No mais, o recurso não merece provimento.

Cumpre observar que a questão deve ser 
analisada sob a ótica estritamente processual: presença 
ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela 
antecipada. 

Consta da r. decisão agravada que a autora 
“teve seu nome veiculado através do site de 
relacionamento e e-mails, a mensagens ofensivas quanto 
a sua idoneidade e seriedade que prejudicam a sua 
imagem” (fls. 55), motivo pelo qual foi concedida a tutela 
antecipada ora discutida.

Contudo, a agravante baseou sua defesa tão-
somente na preliminar de ilegitimidade passiva e na 
inviolabilidade das informações, insurgindo-se contra a r. 
decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando que 
ela retire os perfis mencionados do seu site de 
relacionamento, bloqueie o e-mail descrito e forneça os 
dados necessários para identificação do responsável.

Ora, o art. 273, caput, do Código de Processo 
Civil apresenta a seguinte redação:

“O juiz poderá, a requerimento da parte, 
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antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 
existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do 
réu”.

Vê-se, portanto, que a lei processual exige 
verossimilhança da alegação, prova inequívoca do direito 
invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação. 

No caso, é evidente que a agravada vem 
sofrendo prejuízos ao ter sua imagem vinculada a perfis 
anônimos com conteúdo ofensivo, fato, aliás, não refutado 
nas razões do presente recurso, sendo imperiosa a 
conclusão de que estão presentes os requisitos 
autorizadores para a concessão da antecipação da tutela 
requerida.

Também não prospera o alegado sigilo de 
dados, proteção à segurança da informação e requisição 
judicial apenas para investigação criminal e instrução 
processual penal, haja vista que, se a parte teve sua 
imagem violada com o uso indevido dos meios eletrônicos 
descritos na ação, cumpre ao Estado-Juiz desempenhar o 
seu papel, possibilitando a identificação dos praticantes do 
ilícito.

Por fim, salienta-se que a análise mais 
aprofundada acerca do efetivo cumprimento da obrigação 
imposta pela r. decisão agravada está reservada ao Juízo 
de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito 
disporá de todos os elementos de convicção necessários.
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Em suma, a r. decisão agravada não merece 
nenhum reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos 
fundamentos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego 
provimento ao recurso.

J.L. MÔNACO DA SILVA
              Relator
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