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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0195387-61.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
MICROSOFT INFORMATICA LTDA. e YAHOO! DO BRASIL INTERNET 
LTDA., é apelado FABIANA APARECIDA CORRIDONI.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. 
Sustentou oralmente a Dra. Fernanda Pascale (OAB 147.517)", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES 
ROSSI (Presidente), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E 
SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 26 de março de 2014. 

Salles Rossi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 27.490
Apelação Cível nº: 0195387-61.2011
Comarca: São Paulo (F. Central)  36ª Vara
1ª Instância: Processo nº 19538761/2011
Aptes.: Microsoft Informática Ltda. e outra
Apda.: Fabiana Aparecida Coridoni

                                VOTO DO RELATOR

EMENTA  RESPONSABILIDADE CIVIL  MEDIDA 
CAUTELAR INOMINADA  Procedência 
(fornecimento, pelas rés, de informações relativas aos 
dados cadastrais dos usuários de e-mail por elas 
mantidos e que teriam realizado ofensas em desfavor da 
autora)  Admissibilidade  Legitimidade passiva da 
corré Microsoft Informática, conquanto pertencente ao 
mesmo conglomerado da Microsoft Corporation  
Precedentes (inclusive desta Câmara) - Providência 
possível de ser cumprida pelas rés, na qualidade de 
provedoras de correio eletrônico  Responsabilidade 
destas de propiciar meios de individualização dos 
usuários  Alegação de proteção constitucional de sigilo 
que cede lugar às ofensas (competindo, ademais, ao 
Judiciário sua quebra em situações como a dos autos)  
Providência que, ademais, se limita à mera identificação 
dos ofensores - Sentença mantida  Recursos 
improvidos.

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a r. 

decisão proferida em autos de Medida Cautelar Inominada, julgada 

procedente para condenar as rés ao fornecimento, no prazo de cinco 

dias, dos dados cadastrais referentes aos IP's bruzaga@yahoo.com.br 

e karina_kety@hotmail.com., respectivamente. Por força da 

mailto:bruzaga@yahoo.com.br
mailto:karina_kety@hotmail.com
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sucumbência, carreou às demandadas o pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00.

Inconformadas, apelam as vencidas.

Do recurso interposto pela corré Microsoft 

Informática (fls. 137/158), reitera a arguição de ilegitimidade passiva, 

já que a prestação de serviços de 'Hotmail' cabe à Microsoft 

Corporation, empresa sediada nos Estados Unidos da América. São 

pessoas jurídicas distintas, não possuindo nenhum liame jurídico entre 

ambas, daí porque não pode a apelante ser responsabilizada pelos 

fatos narrados na exordial. Que o pedido, ademais, é jurídica e 

tecnicamente impossível, até mesmo porque inexiste vínculo 

administrativo e jurídico entre as referidas empresas, daí porque não 

possui meios de executar a obrigação que lhe foi imposta, devendo 

ainda se atentar à proteção constitucional ao sigilo das comunicações 

e à proteção à segurança das informações. Por tais razões, aguarda o 

provimento recursal.

Embargos de declaração (opostos pela corré 

Yahoo do Brasil) às fls. 163/177, rejeitados pela r. decisão de fls. 202 

que também recebeu o recurso interposto pela Microsoft.

Com relação ao apelo deduzido pela Yahoo do 

Brasil (fls. 219/235), pugna pela necessidade de reforma integral da r. 

sentença guerreada, sob o argumento de que na contestação ofertada, 

de fato, esclareceu não se opor ao fornecimento dos dados cadastrais 

relativos à conta de e-mail bruzaga@yahoo.com.br. No entanto, 

deixou claro que não se cuida de endereço IP, mas conta de e-mail, de 

onde se extrai a impossibilidade de fornecimento de dados cadastrais, 

mailto:bruzaga@yahoo.com.br
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já que não os possui. Que tal alegação foi ignorada pelo Juízo que 

incorreu em equívoco formal ao utilizar a expressão 'dados cadastrais 

referentes a um IP', até mesmo porque a cada momento um 

determinado IP pode ser sendo usado por um assinante diferente do 

serviço de conexão à internet. Que não atua como provedor de 

conexão à internet, mas como provedor de correio eletrônico, apenas 

oferecendo ao usuário meios para envio e recebimento de mensagens 

eletrônicas, mediante o prévio cadastro de um nome e uma senha, cujo 

usuário depende, necessariamente, de uma conexão prévia à internet, 

reiterando que um IP e conta de e-mail são institutos distintos. Citou 

jurisprudência, insurgindo-se ainda quanto à condenação nos encargos 

da sucumbência, diante da ausência de resistência injustificada ao 

pleito exordial.

O r. despacho de fls. 236 recebeu o apelo 

mencionado no parágrafo anterior, decorrido in albis o prazo legal 

para oferecimento de contrarrazões, o que está certificado a fls. 239.

É o relatório.

Os recursos não comportam provimento.

Cuida-se de Medida Cautelar Inominada, julgada 

procedente para condenar as rés ao fornecimento, no prazo de cinco 

dias, dos dados cadastrais referentes aos IP's bruzaga@yahoo.com.br 

e karina_kety@hotmail.com., respectivamente e que teriam realizado 

ofensas em desfavor da autora.

Em que pesem os reclamos das recorrentes, 

reputo correta a r. sentença recorrida ao julgar procedente a cautelar 

em face delas ajuizada.

mailto:bruzaga@yahoo.com.br
mailto:karina_kety@hotmail.com
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De início, insta consignar que a corré e também 

apelante Microsoft Informática é parte legítima para figurar no polo 

passivo. 

Com efeito, pacífico o posicionamento deste E. 

Tribunal de Justiça, no sentido de que a Microsoft Informática Ltda. 

(ora recorrente) e a Microsoft Corporation fazem parte do mesmo 

conglomerado econômico, sendo esta última sócia majoritária da 

demandada e que ambas exploram no país, atividades da internet e 

desta forma se apresentam no mercado perante os consumidores.

A questão (legitimidade da Microsoft 

Informática) já foi observada por este E. Tribunal em diversos 

julgados, em especial nos autos do AI 0015327-05.2011, Rel. 

FRANCISCO LOUREIRO, ao dizer que “Não há como admitir a 

criação de pessoa jurídica de direito privado com sede no Brasil, 

controlada pela Microsoft Corporation International, apenas para 

defender aqui os seus direitos, mas não responder por suas 

obrigações”. 

Na mesma esteira, o posicionamento do C. STJ, 

no julgamento do REsp 1.021.987RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

ao dizer, acerca da mesma ré, que “... se a empresa brasileira aufere 

diversos benefícios quando se apresenta no mercado de forma tão 

semelhante à sua controladora americana, deve, também, responder 

pelos riscos de tal conduta.”

Nem se diga, de outra parte, que a providência 

determinada consiste em obrigação impossível (tampouco que 

implique na quebra constitucional de sigilo). Em casos similares, já se 
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manteve tal determinação, sendo certo que o mero fornecimento dos 

dados cadastrais dos usuários dos referidos e-mail constitui 

providência perfeitamente passível de cumprimento.

Some-se a isso que a medida não encerra afronta 

ao princípio constitucional da liberdade de expressão, como 

sustentado pela recorrente Yahoo.

Decidindo caso similar, julgado desta 8ª Câmara, 

nos autos do AI 990.10.337649-8, que teve como Relator o Eminente 

Desembargador LUIZ AMBRA, conforme segue:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER  Internet  Blog 

'Meninas da Bola', através do qual assacadas pesadas ofensas 

contra o agravante  Liminar concedida para sua remoção das 

páginas da Internet  Agravo do Google, com alegação de afronta 

a princípios constitucionais de liberdade de expressão  

Descabimento, pelas razões do corpo do voto  Agravo 

improvido.” 

Acerca da alegada afronta ao princípio 

constitucional da liberdade de expressão, referido aresto traz as 

seguintes bem lançadas considerações que aqui merecem transcrição, 

possuindo inteiro enquadramento à hipótese em exame, quando diz 

que:

“Não pode ter enxovalhada a honra 

impunemente, sob o manto do anonimato, os ofensores ao abrigo de 

pseudônimos. A decisão agravada, a par de preventivamente remover 

o site, determinou o fornecimento dos IPs dos usuários. Assim a eles 

se chegando através de dados complementares requisitáveis dos 
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respectivos provedores de acesso. Pois o agravante é simples 

provedor de hospedagem, como acórdão de fls. 196/201 assinalado.

Para o agravante, providência de tal ordem seria 

inconstitucional, embora afirme cumprir as ordens do Judiciário, 

reconheça que mediante autorização judicial a medida pode 

perfeitamente ter lugar. Inconstitucional para os outros, ao que se 

tem, já que ele próprio se reserva o direito de censurar o que bem 

entender. Quer dizer, somente ele teria esse direito, ao que do agravo 

se lê.

No agravo, a fl. 10, faz remissão ao termo de 

serviço do blogger, onde estabelece requisitos para sua utilização. 

Deixando bem claro que estes, 'de acordo com seus próprios 

critérios', poderão ser revisados ou modificados 'a qualquer 

momento'. Quer dizer, a seu respeito é que não haveria cogitar da 

preconizada censura. Censura, ainda que a posteriori, só para os 

outros; impugnada até a atuação do Judiciário em tema de tal ordem.

Tratando (fl. 11) da 'política de conteúdo do 

blogger', dá conta de possuir (haver disponibilizado ferramenta em 

seu site) instrumento para sinalizar 'conteúdos que possam ser 

abusivos'; de molde a que 'os demais visitantes da página tenham 

conhecimento de que aquele blog é considerado questionável.

Isso teria lugar, justamente, para evitar abusos 

como o presente. Isto é (fl. 11), após se afirmar contrária à censura, 

insere ressalva:

'para preservarmos esses valores, precisamos 

conter os abusos que ameaçam nossa capacidade de fornecer este 
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serviço e a liberdade de expressão que o programa incentiva. Por 

isso, existem alguns limites, quanto ao tipo de conteúdo que pode ser 

hospedado no blogger. Os limites definidos estão em conformidade 

com os requisitos legais e servem para aperfeiçoar o serviço em sua 

totalidade.'

Por meio de um comando específico (botão 

'sinalizar', permite (fl. 11) comunicação nesse sentido  de abusos - , 

'o que nos ajuda a tomar medidas quando for necessário'.

Quer dizer, para quando entender necessário ela 

própria se reserva o direito de intervir. Mas, em relação a outrem  

até em relação ao Poder Judiciário, ao fundamento de que não se 

trataria de Imprensa falada ou escrita -, igual prerrogativa a seu ver 

seria indevida. Afrontaria (fl. 14) 'os princípios da livre manifestação 

do pensamento e da liberdade de expressão'.

Argumentação de tal ordem, bem se vê, não pode 

ser aceita. Na sequência afirmando não ter como (fl. 12) fornecer os 

dados pessoais dos usuários (RG, CPF, endereço); só que nada agora 

se lhe determinou nesse sentido, apenas os IPs a serem levados aos 

provedores de acesso. Isso, no outro agravo, tendo ficado 

suficientemente equacionado... Perfeitamente legal tal providência, a 

meu ver, ao menos à primeira vista. Assim não havendo conceder 

suspensividade nenhuma...”

No mesmo sentido e direção, recentíssimo julgado 

da 6ª Câmara de Direito Privado (AI 0148989-94.2013, Rel. PAULO 

ALCIDES) e que aqui, possui inteiro enquadramento:

“AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Fornecimento de dados 

cadastrais para identificação do suposto ofensor. Recusa 

injustificada. Responsabilidade do provedor de correio eletrônico 

(e-mail) de propiciar meios de individualização dos usuários, sob 

pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 

Medida necessária à segurança da internet. Precedentes do STJ. 

Descabida a alegação de necessidade de proteção do sigilo, que 

não pode ser oposta ao Poder Judiciário. Vedação ao anonimato. 

CF, art. 5º, XII. Pedido de identificação dos dados do ofensor e 

não de acesso ao conteúdo de todas as mensagens do usuário. 

Viabilidade técnica reconhecida. RECURSO PROVIDO.”

Cumpre ainda transcrever desse mesmo aresto, as 

seguintes observações que em tudo se amoldam ao presente recurso, 

ao dizer que:

“Quanto à alegada necessidade de proteção ao 

sigilo de dados, oportuno salientar que, embora a Constituição 

Federal assegure o direito à privacidade, também contém ressalva 

sobre a possibilidade de sua quebra.

A restrição não pode ser oposta ao Poder 

Judiciário, ao qual compete determinar a quebra do sigilo de dados 

em busca da verdade dos fatos em situações de excepcional 

necessidade, como é o caso dos autos.

Aliás, cumpre anotar que se busca a mera 

identificação do ofensor e não o conteúdo de todas as suas 

comunicações no mundo virtual.

...
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Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça:

'Ao oferecer um serviço por meio do qual se 

possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o 

provedor de correio eletrônico ter o cuidado de propiciar meios para 

que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o 

anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e 

determinada. Sob a ótica da diligência médica que se espera do 

provedor, deve este adotar as providências que, conforme as 

circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance 

para a individualização dos usuários, sob pena de responsabilização 

subjetiva por culpa in omittendo'.

...

7. Ao oferecer um serviço por meio do qual se 

possibilita que os usuários externem livremente sua opinião, deve o 

provedor de correio eletrônico ter o cuidado de propiciar meios para 

que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o 

anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e 

determinada. Sob a ótica da diligência média que se espera do 

provedor, deve este adotar as providências que, conforme as 

circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance 

para a individualização subjetiva por culpa in omittendo.

...

9. Mesmo não exigindo ou registrando os dados 

pessoais dos usuários do HOTMAIL, a MICROSOFT mantém um 

meio suficientemente eficaz de rastreamento desses usuários, que 
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permite localizar o seu provedor de acesso (esse sim com recursos 

para, em tese, identificar o IP do usuário), medida de segurança que 

corresponde à diligência média esperada de um provedor de correio 

eletrônico.

10. Recurso especial a que se nega provimento 

(REsp 1300161/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira 

Turma, julgado em 19/06/2012, DJE 26/06/2012).”

Por derradeiro, descabida a insurgência da corré 

Yahoo, acerca da condenação em custas e honorários. Embora, ao 

final, sustente não se opor ao fornecimento dos dados pleiteados, 

ofereceu contestação, resistindo articuladamente aos pleitos deduzidos 

na inicial, de modo que a sucumbência decorre da derrota por ela 

experimentada (e também pela Microsoft Informática).

Fica, pois, mantida integralmente a r. decisão 

guerreada.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos 

recursos. 

SALLES  ROSSI

Relator
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