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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 
2236990-50.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA., é agravado TIM CELULAR S.A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram o agravo 
regimental e, negaramprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão 
combatida, nos seus exatos termos. V.U.

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO 
GALBETTI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL BRANDI.

São Paulo, 14 de abril de 2016.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº     : 2659
AGRAVO REGIMENTAL Nº: 2236990-50.2015.8.26.0000/50000
COMARCA     : SÃO PAULO
JUIZ        : FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
AGRAVANTE   : MICROSOFT INFORMATICA LTDA                
AGRAVADA    : TIM CELULAR S/A
INTERESSADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
              E TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que 
não conheceu do recurso, por entender que a 
decisão foi acobertada pela preclusão 
consumativa. Inconformismo. Cabimento. 
Decisão pretérita em que fixada a astreinte, 
não se referiu à correquerida, Microsoft 
Informática. Preclusão, de fato, inexistente. 
Decisão monocrática reconsiderada. Regimental 
acolhido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer 
c.c. tutela antecipada. Decisão que 
determinou que a requerida fornecesse os 
dados relativos à conta Skype, indicada na 
exordial, sob pena de multa diária. 
Inconformismo. Impossibilidade de fornecer as 
informações cadastrais da conta Skype. 
Insubsistência. Agravante que, em análise 
perfunctória, possui condições de apresentar 
os dados requeridos, porquanto faz parte do 
mesmo grupo econômico que a Microsoft 
Corporation. Impossibilidade técnica de 
acesso afastada. Questão envolvendo a 
ilegitimidade passiva que deverá ser 
analisada pelo juízo 'a quo', sob pena de 
supressão de instância. Astreinte mantida. 
Finalidade de compelir a agravante ao 
cumprimento da tutela concedida, que somente 
é exigida, em caso de descumprimento. Decisão 
mantida. Recurso a que se nega provimento.

 

Trata-se de agravo regimental interposto 

contra a decisão monocrática proferida às fls. 187/191, que 

indeferiu a tutela recursal pretendida. 
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Alega a agravante que inexistiu a 

entendida preclusão consumativa, pois, a insurgência deduzida 

no recurso se referiu à astreinte e, não quanto à 

determinação de apresentação de dados, a qual defende ter 

cumprido integralmente, ao menos, no que estava ao seu 

alcance.

Aduz que a instituição da multa se deu 

por ocasião de outra decisão proferida pelo magistrado, que 

não considerando a impossibilidade de cumprimento da 

obrigação nos termos em que determinada.

Dessa forma requer a reconsideração da 

decisão monocrática, ou, alternativamente, seja dado 

provimento integral ao presente recurso, cassando-se a 

decisão agravada.

É a síntese do necessário. 

Por proêmio, o agravo regimental 

interposto contra a decisão monocrática (fls. 187/191) que 

não conheceu do recurso em razão de preclusão consumativa, 

deve ser acolhido. 

Ocorre que, de fato, a decisão que 

determinou o cumprimento da liminar, sob pena de multa 

diária, proferida em 07 de maio de 2015 (fls. 133/134 do 

presente recurso), somente fez referência às correqueridas, 

Facebook e Twiter.

Portanto, uma vez que a agravante, 

Microsoft somente foi intimada a cumprir a liminar, na data 
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de 21.10.2015, como cominação de astreintes (fls. 106 do 

recurso), de rigor, por consequência, não há que se falar em 

preclusão consumativa.

No concernente ao mérito do recurso de 

agravo de instrumento, este não deve ser provido.

Com efeito, a decisão combatida (fls. 556 

dos autos principais) determinou que a correquerida, 

Microsoft, apresentasse, no prazo de 48 horas, os dados 

atrelados à conta Skype, sob pena de multa diária de 

R$5.000,00

Por proêmio, é necessário estabelecer 

que, as razões de insurgência da agravante dispostas no 

instrumental se restringiram a duas alegações, a primeira 

quanto à sua ilegitimidade e impossibilidade de atender a 

determinação do juiz singular, para apresentar os dados 

pleiteados, pois, a Microsoft Corporation é a responsável 

pela empresa Skype e não a Microsoft Informática.

Sustenta que não participa da relação 

jurídica celebrada entre terceiros e a Microsoft Corporation, 

empresa com personalidade jurídica distinta da agravante, e 

sediada nos Estados Unidos da América, portanto, não há como 

lhe imputar a obrigação constante da interlocutória 

guerreada.

Contudo, é nesse diapasão que não assiste 

razão à agravante, tendo em vista que apesar da Microsoft 

Corporation ser pessoa distinta da Microsoft Informática 

Ltda, ora agravante, ambas integram o mesmo grupo econômico, 

que explora atividades de “internet”, por essa razão que, tal 
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distinção, é irrelevante.

Ainda, não parece verossímil a alegação 

da agravante de que não possui condições de fornecer os dados 

requeridos, envolvendo o cadastro relativo à conta Skype 

indicada na demanda. 

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já 

decidiu:

“Obrigação de fazer. Tutela antecipada.  
Deferimento. Manutenção. Internet. Decisão 
que ordenou à ré, provedora de serviço de 
correio eletrônico, a entrega dos dados 
relativos à conta de onde partiram supostas 
correspondência injuriosas. Ré que compõe o 
mesmo grupo empresarial e dessa forma se 
apresentam no mercado perante os 
consumidores. Não há como admitir a criação 
de pessoa jurídica de direito privado com 
sede no Brasil, controlada por empresa norte 
americana, apenas para defender aqui os seus 
direitos, mas não responder por suas 
obrigações. Pedido juridicamente possível. 
Dizer, de plano, que não há qualquer arquivo 
referente aos usuários que usam seus 
serviços, sem ao menos fazer mínimo esforço 
para buscar os dados, não pode ser admitido. 
Não é razoável que a empresa preste serviço 
de expressiva relevância sem se preocupar, ao 
menos, em armazenar determinados dados dos 
usuários ou das conexões realizadas. Embora a 
exibição física das informações tenha caráter 
satisfativo, evidente que os efeitos 
jurídicos oriundos dessa informação podem 
perfeitamente ser revertidos, o que autoriza 
a concessão de tutela antecipada nesses 
casos. Recurso não provido.” (Agravo de 
Instrumento n.º 0015327-05.2011.8.26.0000, 
Relator Des. Francisco Loureiro, j.: 
24-03-2011)

“Agravo de instrumento. Decisão que 
determinou que a empresa agravante forneça os 
dados cadastrais e IP de usuário da rede. 
Alegação de inexistência de vínculo com a 
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empresa Microsoft Corporation. Ilegitimidade 
passiva que deverá ser analisada pelo Juízo 
'a quo', sob pena de supressão de instância. 
Presença dos requisitos autorizadores. 
Probabilidade de prejuízos ao agravado. 
Acerto da decisão recorrida. Recurso 
improvido.” (Agravo de Instrumento n° 
0.424.395-45.2010.8.26.0000, Relator Des. 
Fábio Quadros, j.: 03-02-2011) 

“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. Requisitos para 
concessão da medida que se encontram 
presentes. Decisão mantida. Recurso 
desprovido.” (Agravo de Instrumento n.º 
0.151.685-74.2011.8.26.0000, Relator Des. 
Maurício Ferreira Leite, 21ª Câmara de 
Direito Privado, j.: 10- 08-2011).”

“Agravo de instrumento. Medida cautelar. 
Liminar determinando o fornecimento de 
informações cadastrais e IP's de acesso a 
conta de e-mail Hotmail.com, gerido por 
sociedade estrangeira. Legitimidade passiva 
da sociedade brasileira, da qual a 
estrangeira é sócia. Impossibilidade técnica 
de acesso afastada. Inaplicabilidade da 
cláusula constitucional da inviolabilidade de 
dados. Pretensão de expedição de ofício 
endereçado à Microsoft Corporation. Solução 
oferecida pela agravante que, embora viável, 
em tese, não apresenta vantagem que se 
sobreponha à decisão do Juízo de primeira 
instância, dotada de coercitividade. 
Entendimento de que, aos efeitos 
irreversíveis das tutelas de urgência devem 
se contrapor as consequências igualmente 
irreparáveis que a inércia judicial poderia 
acarretar. Presença do 'fumus boni iuris' e 
do 'periculum in mora' indispensáveis à 
concessão da liminar. Decisão mantida. Negado 
provimento ao Recurso.” (Agravo de 
instrumento n.º 618.555-4/8-00, 9ª Câmara de 
Direito Privado, Relator Des. Dácio Tadeu 
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Viviani Nicolau, j.: 17-03-2009)

Vale ressaltar que a questão da 

ilegitimidade será tratada, de forma pormenorizada, pelo 

magistrado, e que qualquer análise nesse sentido, poderá 

configurar supressão de grau.

Obtempera-se, ainda, quanto à urgência da 

medida, a fim de se evitar a ocorrência de maiores prejuízos 

à agravada, além do que, também se destina à preservação de 

dados importantes dos usuários, visando a preparação de ação 

contra aquele que, eventualmente, vem perpetrando os delitos 

descritos na exordial, que envolve o crescente furto de 

celulares.

Quanto à segunda alegação da agravante, 

objeto do recurso, se refere à aplicação de multa diária, a 

qual entende descabida, diante da impossibilidade de fornecer 

os dados determinados na decisão guerreada, pelas mesmas 

razões já dispostas.

Da mesma forma, razão não lhe assiste, já 

que a cominação de multa pelo descumprimento da r. decisão 

agravada, visa tão somente dar efetividade à tutela 

antecipada concedida à agravada, para compelir a agravante à 

fornecer os dados cadastrais indicados na decisão guerreada.

Logo, caso não haja intenção de 

descumprimento do preceito cominatório, não há razão para 

pleitear o afastamento da astreinte.

Posto isto, acolhe-se o agravo regimental 

e, nega-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a 
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decisão combatida, nos seus exatos termos.

JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

          Relator
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