
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D

Registro: 2012.0000196082

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
nº 0158733-84.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 
agravante MICROSOFT INFORMATICA LTDA sendo agravados 
EDITORA C N A CULTURAL NORTE AMERICANO LTDA CNA (E 
OUTROS(AS)) e JOSE BARTOLOMEU PIMENTEL LEITE JUNIOR.

ACORDAM, em 2ª 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 
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOS.

São Paulo, 8 de maio de 2012. 

José Carlos Ferreira Alves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 0158733-84.2011

Agravante: Microsoft Informática Ltda.

Agravados: Editora CNA Cultural Norte Americano Ltda. e José 

Bartolomeu Pimentel Leite Júnior 

Comarca: São Paulo

MM. Juiz de 1ª Instância: Rogério Murillo Pereira Cimino

VOTO nº 9954

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO  Ação de 

obrigação de fazer  Antecipação da tutela para 

determinar que a agravante forneça os dados de 

registro e de endereços de IP referentes a um e-mail 

mencionado pelos agravados  Hipótese em que a 

agravante integra o grupo econômico Microsoft  

Ausência de violação a sigilo de dados  Decisão 

mantida  Recurso não provido.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

Microsoft Informática Ltda. contra a r. decisão copiada a fls. 

49 que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a 

tutela antecipada para determinar que as empresas 

requeridas forneçam os dados necessários, nos termos 
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requeridos às fls. 28/30 (fls. 81/83 destes autos).

 2. Inconformada, recorre a agravante, sustentando, em 

síntese, que a Microsoft Informática Ltda. e a Microsoft 

Corporation são pessoas jurídicas distintas, sendo esta última a 

responsável pelo serviço de e-mail denominado Hotmail, razão 

pela qual a obrigação imposta diz respeito a produto/serviço 

que não disponibiliza. Sustenta que deve ser reconhecida a 

impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, uma 

vez que não tem acesso aos dados gerados e guardados pela 

titular do provedor Hotmail. Defende a necessidade de 

proteção de sigilo de dados, sob pena de violação dos 

preceitos constitucionais insertos no artigo 5º, incisos X e XII da 

Constituição Federal. Requer, em decorrência, a atribuição de 

efeito suspensivo e, ao final, o provimento ao recurso para 

afastar a obrigação imposta.

3. Recebi o agravo na forma de instrumento e neguei o 

efeito suspensivo pretendido (fls. 244/249).

4. Informações (fls. 253/254).

5. Contraminuta (fls. 254/268), acompanhada de 

documentos (fls. 269/293), sobre os quais, apesar de intimados, 
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os agravados não se manifestaram (certidão de fls. 297).

FUNDAMENTOS.

6. Conforme já explanado na r. decisão que indeferiu o 

efeito suspensivo, quanto à alegada impossibilidade da 

realização da obrigação imposta, valho-me dos fundamentos 

utilizados pelo eminente Des. Álvaro Passos, em caso símile ao 

dos autos (Agravo de Instrumento nº 575.525-4/0): 

“Basta uma simples 'navegada' pela Internet para 

se constatar que o serviço Windows Live Hotmail, por 

meio do qual se tem acesso aos e-mails com a 

extensão de domínio @hotmail.com (MSN Hotmail) e 

MSN Messenger é de propriedade da 

mundialmente conhecida Microsoft, disponibilizado 

no Brasil, em português, por meio do site 

www.hotmail.com. 

Conforme se verifica no documento de fls. 25, a 

Microsoft Corporation é a sócia majoritária da 

agravante que tem por objeto social, entre outras, a 

'prestação de serviços de veiculação e divulgação 

de textos e anúncios pela Internet' (fls. 30). Portanto, 

dada a comunhão de interesses comerciais entre a 

duas empresas e na ausência de representante 

legal, conhecido, para responder pelos atos da 

Microsoft Corporation no Brasil, a substituição de 

uma pela outra se impõe, fundado na teoria da 

http://www.hotmail.com
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aparência, conforme reiteradamente tem se 

decidido em caso análogos neste e em outros 

Tribunais do país.

Neste sentido:

'RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORKUT. COMUNIDADE 

VIRTUAL. UTILIZAÇÃO DE FOTO ALHEIA SEM 

AUTORIZAÇÃO, DE FORMA PEJORATIVA. 

DETERMINAÇÃO PARA REMOÇÃO. GOOGLE BRASIL - 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SER 

DESTINATÁRIO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO 

REFERENTE AO ORKUT. Verificando-se que a ré 

participa do mesmo grupo econômico e se 

apresenta ao consumidor de idêntica forma que a 

empresa sediada nos EUA que detém o comando 

do ORKUT, não procede a sua alegação de 

impossibilidade de ser destinatária de 

determinações referentes ao ORKUT. Aplicação da 

teoria da aparência' (Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul  Nona Câmara Cível - Comarca de 

Caçapava do Sul  Agravo de Instrumento nº 

70.015.755.952  Relatora: Marilene Bonzanini 

Bernardi - Data do Julgto.: 09/08/2006)”.

7. De outro lado, quanto à alegada necessidade de 

proteção ao sigilo de dados, a matéria tem sido objeto de 

reiteradas decisões desta Corte de Justiça, afastando 

qualquer impossibilidade no fornecimento dos “IPs” em virtude 
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de determinação judicial, quando há suspeita de prática de 

ilícito.

8. A propósito, confira-se:

“TUTELA ANTECIPADA  Obrigação de fazer  

Provedora de serviços de Internet  Fornecimento 

dos dados cadastrais dos seus usuários  Operações 

bancárias ilícitas  Possibilidade  Relevante 

fundamento da demanda e justificado receio de 

ineficácia do provimento final  Artigo 461, § 3º do 

Código de Processo Civil  Garantia constitucional 

do sigilo das comunicações atendida, eis que não 

se terá acesso do conteúdo das comunicações dos 

usuários, mas tão só à sua identificação e 

responsabilização pelas operações bancárias ilícitas 

(artigo 5º, XII da Constituição Federal)  Recurso 

improvido” (Agravo de Instrumento nº 564.121-4/0  

São Paulo  3ª Câmara de Direito Privado  03.06.08 

 Rel. Desembargador JESUS LOFRANO  v.u.  Voto 

9170).

“MEDIDA CAUTELAR - Cautela inominada - Sigilo das 

comunicações - Internet - Quebra - Admissibilidade - 

Sigilo dos computadores da autora quebrados por 

um 'hacker' do IP 200.207.16.159, que acessou 

durante dezoito minutos informações comerciais de 

clientes - O acesso a tais informações é feito por 

senha por funcionários qualificados - Tal IP pertence 

à rede de computadores da requerida que tenta 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 0158733-84.2011.8.26.0000
Voto nº 9954

Página 7 de 7

impedir a identificação de seu usuário - Violação da 

garantia constitucional do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal de 1988 - A autora tem o 

direito de responsabilizar tal intruso de seus arquivos - 

Caracterização de concorrência desleal no âmbito 

empresarial - Proteção ao sigilo bancário não 

consubstancia direito absoluto, o mesmo ocorrendo 

com o sigilo das comunicações - Invertida a 

sucumbência fixada na sentença - Recurso provido” 

(Apelação Cível n. 346.138-4/8-00 - São Paulo - 8ª 

Câmara de Direito Privado  Rel. Desembargador 

RIBEIRO DA SILVA - 09.03.06 - v.u. - Voto n. 10.014).

9. Nesse cenário, mantenho a decisão agravada.

10. Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos 

termos da fundamentação supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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