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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 2228774-03.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é agravante MERCADO ELETRÔNICO S/A e agravado ALEXANDRE 
OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram 
provimento em parte ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara. 
Acórdão com o 2º juiz. Passaram a integrar a turma julgadora os 
Desembargadores Pedro de Alcântara e Silvério da Silva.", de conformidade 
com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 13 de abril de 2016.

GRAVA BRAZIL
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº: 2228774-03.2015.8.26.0000

AGRAVANTE: MERCADO ELETRÔNICO S/A 

AGRAVADO: ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ PROLATOR: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO

Medida cautelar – Produção antecipada de provas – 
Perícia a ser realizada em computadores do 
requerido - Pedido incidental de diligência para que 
a Microsoft e empresas de telefonia forneçam o 
endereço dos computadores, com vista a posterior 
busca e apreensão, tudo de modo a viabilizar a 
prova pericial - Indeferimento, sob o fundamento da 
necessidade de interpor ação própria - 
Inconformismo - Acolhimento em parte - Pretensão 
que pode ser analisada em caráter incidental – 
Ausência de litígio entre a requerente e o provedor 
e/ou as empresas de telefonia – Inteligência da 
legislação especial (Marco Civil da Internet) – 
Desnecessidade de citação – Acolhimento do 
inconformismo, apenas quanto ao ofício à Microsoft 
- Demais providências que dependerão das 
informações e/ou esclarecimentos prestados - 
Decisão reformada - Recurso provido em parte. 

VOTO Nº 24722

I - Trata-se de agravo de instrumento tirado 

de decisão que, em medida cautelar de produção antecipada de 

provas, proposta por Mercado Eletrônico S/A contra Alexandre 

Oliveira Santos, por entender que a diligência haveria de ser 

buscada em ação própria, indeferiu pedido de citação da empresa 

Microsoft e demais operadoras de telefonia, para o fim de que 

informassem os dados do IP pertencente ao requerido, com o fim 

de localização dos computadores objeto da prova pericial, por 

envolver forte indício de fraude eletrônica perpetrada pelo 
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requerido.

Inconformada, recorre a requerente, 

alegando, em resumo, que as informações pretendidas podem ser 

requeridas na forma incidental, nos termos do art. 360, do CPC, 

sendo desnecessária ação própria com tal finalidade. Fala da 

importância da medida, perícia técnica e busca e apreensão de 

computadores, visto que a providência só se faz útil e frutífera se 

realizada nos equipamentos certos, o que depende das 

informações da Microsoft e das operadoras de telefonia. Invoca o 

disposto nos arts. 7º e 22, da Lei nº 12.965/2014.

O recurso foi processado sem o efeito 

almejado (fls. 141/142), dispensando-se as informações do juízo a 

quo, por desnecessárias, e a intimação do requerido, posto não 

formada, ao tempo da interposição, a relação jurídico-processual. A 

r. decisão agravada, a prova da intimação e as procurações 

encontram-se devidamente digitalizadas. O preparo foi recolhido. 

O Relator Sorteado nega provimento ao 

recurso, divergindo a Douta maioria nos termos deste voto.

É o relatório do necessário.

II – A cautelar visa, precipuamente, a 

produção de prova pericial, nos computadores utilizados pelo 

agravado, seu ex-funcionário, que teriam, segundo a agravante, 

sido por ele utilizados, com o fim de praticar fraude eletrônica, 

valendo-se de plataforma eletrônica por ela desenvolvida.
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Ocorre que para localização desses 

computadores, necessita que a Microsoft informe dados de contas 

de e-mail, endereço de IP, de Message ID, ID Skype e, as 

operadoras de telefonia, responsáveis pelo acesso à internet, os 

respectivos endereços eletrônicos.

Entendeu o Magistrado de origem que a 

providência haveria de ser tomada em ação própria, a agravante 

refutou a exigência e postulou a citação nos autos da própria 

medida cautelar, mantendo o juízo o entendimento anterior.

Abstraindo eventual preclusão e voltando os 

olhos ao princípio da efetividade do processo, uma vez que a 

pretensão de citação tem origem na orientação para interposição de 

ação própria, a questão comporta exame no seu todo, enfocando a 

natureza da providencia desejada.

O objeto da cautelar é a perícia nos 

computadores utilizados pelo agravado. Para isso é necessário 

saber quais são esses computadores e onde estão. Essa 

informação, em tese, pode ser fornecida pela Microsoft e 

complementada pela eventual operadora de telefonia, que fornece o 

sinal de internet. Somente então melhor se poderá avaliar a busca e 

apreensão e a perícia.

A lei do marco civil da internet exige, para 

que informações dessa natureza sejam prestadas, que exista 

ordem judicial, mas, data venia, não estabelece a necessidade de 
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que se proponha uma demanda diretamente contra o provedor ou 

contra a operadora do sinal de internet, visto que esses não são 

responsáveis pelo eventual ato fraudulento e não estarão 

quebrando o sigilo da informação, posto que meramente darão 

cumprimento à ordem judicial.

Não há litigio contra o provedor ou contra a 

operadora de sinal.

A propósito, o art. 22, da Lei º 12.965/2014 

(Marco Civil da Internet), é claro ao dispor que "A parte interessada 

poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível 

ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao 

responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros 

de acesso a aplicação de internet." (grifo não original).

Nessa linha, o disposto no art. 7º, do mesmo 

diploma, que estabelece a proteção ao sigilo das comunicações 

pela internet, "salvo por ordem judicial", não vinculando a providência a 

processo específico ou autônomo.

Assim, afigura-se dispensável a propositura 

de ação autônoma ou mesmo o pedido de citação do terceiro, a 

quem será dirigida a ordem de prestar informação.

Concluindo, acolhe-se em parte o 

inconformismo, para reformar a r. decisão agravada e conceder a 

liminar, de forma que se oficie à Microsoft, para os fins elencados 

pela agravante, ficando as demais diligências à apreciação do juízo 
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de origem, visto que dependerão do conteúdo das informações e/ou 

esclarecimentos que venham a ser prestadas pelo referido 

provedor, à vista dos dados armazenados e do tempo decorrido.

III - Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se 

provimento em parte ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL – Relator Designado 
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Agravo de Instrumento Nº 2228774-03.2015.8.26.0000
Agravante: MERCADO ELETRÔNICO S/A 
Agravado: ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS
(Voto nº 14.924)

    DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de agravo tirado contra a r. decisão 

trasladada às fls. 137, que, nos autos da ação cautelar de 

produção antecipada de provas, ajuizada pelo agravante em 

face de Alexandre Oliveira Santos, indeferiu a antecipação 

de tutela que objetivava a realização de perícia em 

computadores de propriedade do agravado.

Irresignado, pretende o agravante a concessão de 

efeito suspensivo e a reforma da r. decisão. Diz ter 

havido conduta indevida do ex-funcionário, ora agravado, 

ao oferecer dados sigilosos a terceiros, visando a obter 

benefício econômico. Em consequência, pleiteia a remessa 

de ofício à empresa Microsoft no propósito de obter o 

endereço dos computadores utilizados pelo agravado, para 

posterior busca e apreensão visando à realização de 

perícia técnica.
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Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo Des. 

Marcondes D'Angelo, da 25ª Câmara de Direito Privado (fls. 

141/142). Posteriormente, por meio de v. acórdão, a Turma 

julgadora não conheceu do recurso e determinou a remessa 

dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I 

(1ª a 10ª), que têm competência para o julgamento da 

matéria.

É o relatório.

1.- DA CONTROVÉRSIA - Cuida-se de ação cautelar de 

produção antecipada de provas ajuizada pelo agravante em 

face do agravado, em razão da descoberta, por meio de 

perícia realizada em seus sistemas de informática, que o 

agravado, ex-funcionário da empresa, estava cometendo 

fraudes em aludidos sistemas, utilizando login e senhas de 

clientes para auferir vantagem pecuniária indevida.

Assim, para submeter os computadores do agravado a 

perícia, verificar se, de fato, houve a fraude e, se for o 

caso, utilizar o laudo para embasar futura ação 

indenizatória e, inclusive, criminal, a agravante ajuizou 

a demanda cautelar pleiteando, num primeiro momento, a 

expedição de ofício à empresa Microsoft e demais 

operadoras de telefonia indicadas por esta última, para 

que estas prestassem as informações necessárias à 

localização do IP do agravado.

Logo após o indeferimento do pedido de expedição dos 

ofícios às empresas, sob o argumento de que deveria ser 

ajuizada outra ação somente para esta finalidade, o 

agravante peticionou nos autos requerendo a citação da 
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empresa Microsoft e das demais empresas indicadas por ela 

(operadoras de telefonia), na forma do procedimento 

disposto nos arts. 360 e seguintes do CPC, para obtenção 

das informações necessárias à localização dos computadores 

do agravado, com o único intuito de viabilizar a produção 

antecipada de prova pericial a ser realizada mediante 

busca e apreensão dos equipamentos identificados pelos 

respectivos números de IP.

O MM. Juiz de primeiro grau, na decisão ora recorrida, 

indeferiu o requerimento do agravante, mantendo o mesmo 

entendimento anterior, qual seja, o da necessidade de 

ajuizamento de ação própria para este fim. 

2.- DO MÉRITO  Em abono às considerações tecidas com 

propriedade pelo Eminente Desembargador Designado, peço 

vênia para divergir da douta maioria.

No caso, pretende o agravante que a Microsoft e 

empresas de telefonia, estranhas à ação cautelar de 

produção antecipada de provas, prestem informações 

sigilosas sobre o agravado (dados de IP de seus 

computadores).

Para a obtenção dessas informações, de rigor o 

ajuizamento de ação própria em face das mencionadas 

empresas, detentoras das informações resguardadas pelo 

sigilo.

De fato, não pode o agravante, incidentalmente, 

pretender sejam as informações fornecidas por terceiros 

estranhos à lide.
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Não se trata de hipótese prevista nos arts. 360 e 

seguintes do CPC, pois não se pretende a exibição de 

documento ou coisa. 

De rigor, portanto, a meu ver, a manutenção da r. 

decisão recorrida.

3.- CONCLUSÃO  Daí por que, pelo meu voto, negava 

provimento ao recurso.

THEODURETO CAMARGO
Relator Sorteado

Assinatura Eletrônica
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 6 Acórdãos 
Eletrônicos

PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL 287C223

7 10 Declarações de 
Votos

THEODURETO DE ALMEIDA CAMARGO NETO 27CFC95

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2228774-03.2015.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


