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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
0010386-75.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA sendo agravado GERSON GONÇALVES 
AMADOR.

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), ALVARO PASSOS E JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES.

São Paulo, 8 de maio de 2012. 

Luís Francisco Aguilar Cortez
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9532
AGRV.Nº: 0010386-75.2012.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.  : Microsoft Informática Ltda.
AGDO.  : Gerson Gonçalves Amador

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Obrigação de fazer  
Decisão que deferiu a liminar para que a Microsoft 
Informática Ltda. forneça o IP do computador e os dados 
cadastrais de determinado endereço eletrônico do 
Hotmail e informe o número do ISP  Possibilidade  
Legitimidade passiva  Comunhão de interesse 
comerciais  Violação do sigilo não configurada  
Precedentes  Recurso não provido.

 

Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 51, que 

deferiu pedido de tutela antecipada ao ora agravado, determinando que a agravante 

indique nos autos em cinco dias, o endereço IP (internet protocol) da conta MSN 

GERSON_GONÇALVES1@HOTMAIL.COM, e quando a criou tendo acessado 

a conta LUMAZZINHA@HOTMAIL.COM nos dias 28 e 29 de julho/2011, no 

horário compreendido entre 8:00 e 11:30 horas, bem como informe o número ISP 

(Internet Service Provider) com identificação do provedor de acesso, sob pena de 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. 

Alega a agravante, preliminarmente, sua ilegitimidade 

passiva, pois não é responsável, não administra e não tem qualquer relação com o 

serviço de correio eletrônico referido nos autos. Afirma que o responsável pelo 

serviço denominado Hotmail é a Microsoft Corporation. Sustenta a 

impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, tendo em vista que não 

tem acesso aos servidores internacionais da Microsoft Corporation. Aduz que a 

quebra de sigilo importa em violação do direito de intimidade, expressamente 

protegido pela Constituição Federal/88. Acrescenta que para a obtenção das 

informações pretendidas, suficiente, apenas, a expedição de ofício endereçado à 

Microsoft Corporation. Pede provimento ao recurso (fls. 02/25).
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Processado sem efeito suspensivo (fls. 94); não houve 

apresentação de contra-razões (fls. 96).

É o relatório.

O autor ingressou com ação de obrigação de fazer contra a 

Microsoft Informática Ltda., alegando que “em 28 de julho de 2011, por volta das 

10h00, foi contatado por telefone por Luciana Mazza de Almeida, pessoa de seu 

relacionamento, a fim de saber se era o requerente quem a estaria contatando 

através de e-mail, via msn, visto que estava estranhando a forma expressa”.  

Sustenta que “de imediato negou tê-la contatado ou estar em contato. Passados 

poucos minutos, nova ligação onde a Sra. Luciana em prantos informava que em 

nome do requerente (gerson_gonçalves1@hotmail.com) constando até foto, 

estavam lhe contatando, sendo digitado na tela assuntos altamente ofensivos e 

inverídicos” (fls. 55/56). 

A decisão de primeiro grau, determinou que a ré informe o 

IP (internet protocol) de quem teria criado a conta MSN 

GERSON_GONÇALVES1@HOTMAIL.COM e acessado a conta 

LUMAZZINHA@HOTMAIL.COM, nos dias 28 e 29 de julho do corrente ano, 

no horário compreendido entre as 8:00 e 11:30 hs, bem como informe o número 

ISP (Internet Service Provider), com identificação do provedor de acesso, sob 

pena de multa; decisão essa objeto do presente recurso.

Primeiramente, rejeitam-se as preliminares de 

ilegitimidade passiva e impossibilidade da realização da obrigação imposta.

Da análise do contrato social, verifica-se que a Microsoft 

Corporation é sócia majoritária da empresa ré (fls. 34/46) e exploram atividades 

de Internet e dessa forma se apresentam no mercado perante os consumidores, o 

que justifica a sua legitimidade passiva ad causam.

Conforme já decidido em caso análogo, “Não há como 

admitir a criação de pessoa jurídica de direito privado com sede no Brasil, 
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controlada pela Microsoft Corporation International, apenas para defender aqui 

os seus direito, mas não responder por suas obrigações”. (Agravo de Instrumento 

nº 0015327-05.2011.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 24.03.2011).

Nesse sentido, também se posicionou o Superior Tribunal 

de Justiça:

“(...) se a empresa brasileira aufere diversos benefícios 

quando se apresenta no mercado de forma tão semelhante a sua controladora 

americana, deve, também, responder pelos riscos de tal conduta” (REsp 

1.021.987/RN  rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 7.10.2008).

Quanto à alegada necessidade de proteção ao sigilo de 

dados, salienta-se que embora a Constituição Federal proteja o direito à 

privacidade, também ressalva sobre a possibilidade de sua quebra, em virtude de 

determinação judicial, quando há suspeito de prática de ilícito.                                  

Também não procede a alegação de ausência de condição 

de procedibilidade da ação, tendo em vista o disposto no inciso I, do art. 844 do 

CPC.

Assim, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS  SERVIÇO 

HOTMAIL  LIMINAR DEFERIDA PARA QUE A MICROSOFT 

INFORMÁTICA LTDA. FORNEÇA O IP DO COMPUTADOR E OS DADOS 

CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL 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” (Agravo de 

Instrumento nº0520514-68.2010.8.26.0000, rel. Neves Amorim, j. 04.10.2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Ação de obrigação de 

fazer  Decisão que deferiu a liminar para que a Microsoft Informática Ltda. 
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forneça os dados cadastrais completos de endereço eletrônico do Hotmail  

Possibilidade  Agravante que pode responder pela sua sócia majoritária, a 

Microsoft Corporation, que não mantém representante legal no Brasil  

Prejudiciais afastadas  Compromisso da agravante em cooperar com o juízo  

Violação do sigilo  Não configuração  Abuso do direito para fins ilícitos  

Reversibilidade da determinação judicial  Decisão mantida  Recurso não 

provido.” (Agravo de Instrumento nº 990.10.390726-4, rel. Des. José Carlos 

Ferreira Alves, j. 23.11.2010)

Desse modo, a r. decisão de fls. 38, ora agravada, deve ser 

integralmente mantida.

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do 

recurso.

Luís Francisco Aguilar Cortez
       Relator
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