
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000390712

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 0116255-
27.2012.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, é agravado B 2 W VIAGENS E TURISMO 
LTDA.

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 RIBEIRO DA SILVA.

São Paulo, 8 de agosto de 2012. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agr. Interno 0116255-27.2012.8.26.0000/50000

Comarca: São Paulo

Juízo de origem: 17ª Vara Cível  Foro Central Cível

Juiz prolator: Fernanda Rossanez Vaz Da Silva

Processo: 583.00.2012.136969-0

Agravante: Microsoft Informática Ltda.

Agravado: B2W Viagens e Turismo Ltda.

Obrigação de fazer  Preliminares afastadas  Mesmo 
grupo econômico  Ambas se valem do nome “Microsoft” 
para o sucesso de seus negócios  Relação de consumo  
Não há como subtrair a responsabilidade da agravante  
Mérito  Agravada vítima de fraude, mediante o uso da 
internet  Ao se conectar à rede, o usuário recebe número 
de IP, o qual pode apontar a identidade do usuário  
Agravo interno não provido.

VOTO Nº 3327

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de 

Instrumento tirado contra a decisão monocrática de fls. 201/204 que 

negou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 557, do CPC. 

Requer a agravante sua reforma, sob o argumento 

de que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, 

porquanto não haveria liame jurídico entre ela e os usuários do e-mail 

Hotmail, já que sua administração seria exercida pela Microsoft 

Corporation, sediada nos Estados Unidos. 

Sustenta, ainda, que o pedido seria de impossível 

realização, uma vez que não possuiria acesso ao banco de dados.

Defende, por fim, que o pedido elaborado iria de 
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encontro ao artigo 5º da Constituição Federal.

É o relatório.

Segundo consta, o agravado ajuizou medida 

cautelar, mediante a qual objetiva, em sede de liminar, informações 

relativas aos usuários “samiramansour16@hotmail.com” e 

“samirahamoud@gmail.com”, alegando que teria sido vítima de fraude 

realizada por meio da internet. 

Inicialmente, devem ser afastadas as preliminares 

arguidas.

É irrelevante que a empresa agravante e a 

Microsoft Corporation possuam personalidades jurídicas e objetos 

sociais distintos, porquanto fazem parte do mesmo grupo econômico, 

sendo que ambas se valem do nome “Microsoft” para o sucesso de seus 

negócios, o qual goza de extrema credibilidade perante os consumidores 

e é do resultado final de sua comercialização a fonte inequívoca dos 

ganhos empresariais.

Assim, tratando-se de relação de consumo, não há 

como subtrair a responsabilidade da agravante, sob a fundamentação de 

que esta seria imputada exclusivamente à empresa incumbida da 

administração do correio eletrônico.

Em caso análogo, já decidiu este Tribunal:

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 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo Regimental nº 0116255-27.2012.8.26.0000/50000 4

eletrônico do Hotmail e informe o número do IP  

Possibilidade - Legitimidade passiva - Comunhão de 

interesses comerciais - Violação do sigilo não 

configurada  Precedentes - Recurso não provido. 

(Agravo de Instrumento 0010386-75.2012.8.26.0000. 

Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez. 2ª C. Dir. 

Privado. j, 08/05/2012).

No mérito, também não merece acolhida o 

inconformismo da agravante.

Como se sabe, ao se conectar à rede, o internauta 

recebe um número de IP (internet protocol), o qual detecta o 

computador ou outro meio idôneo utilizado para acessar o serviço, o 

que , por sua vez, pode apontar a identidade do usuário.

Na espécie, verifica-se que a agravada foi vítima 

de fraude, mediante o uso da internet. Assim, ante a existência ato 

ilícito, pode-se afirmar que “o direito ao sigilo e à privacidade 

assegurado na Constituição Federal não pode ser sobreposto à pretensão 

de se apurar suposta fraude cometida via internet, sob risco de se 

acobertar os ilícitos praticados e, inclusive, incentivar a ocorrência de 

tais fatos" (Agravo de Instrumento 0043318-24.2009.8.26.0000. Rel. 

Roberto Mac Cracken. 5ª C. Dir. Privado. j, 27/05/2009).

Destarte, irretocável é a r. decisão ora guerreada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

HELIO FARIA

Relator
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