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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2108074-61.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICROSOFT 
INFORMÁTICA LTDA., é agravado ABIMAQ - ASSOCIAÇÃO BRAS.INDS.MAQ.E 
EQUIP..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS 
(Presidente) e GIFFONI FERREIRA.

São Paulo, 26 de julho de 2016.

José Joaquim dos Santos
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 24835 e 24836

Agravos de Instrumento nº 2108074-61.2016.8.26.0000 e nº 

2106303-48.2016.8.26.0000

Agravantes: Microsoft Informática Ltda e Facebook Serviços Online do 

Brasil Ltda

Agravado: ABIMAQ  Associação Bras. Inds. Maq. E Equip.

Juiz: Dr. Rodrigo Ramos

Origem: 4ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Extensão 
dos efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida para 
fornecimento da “porta lógica de origem” e dados cadastrais 
disponíveis (RG, CPF, endereço e telefone) para identificação 
de usuário responsável pela ofensa, além do fornecimento pela 
Microsoft do registro eletrônico de criação e logs de acesso à 
conta. Provedores de aplicação que têm o dever legal de 
informar o IP (Internet protocol) do usuário e dados 
cadastrais disponíveis (nome, e-mail, datas e horários GTM de 
acesso). Impossibilidade de obrigar os provedores de acesso a 
armazenar tais dados. Ausência de previsão legal. Inteligência 
dos arts. 5º, VIII e 15, “caput”, da Lei do Marco Civil da 
Internet. Procedentes jurisprudenciais. 

Tramitação do processo sob segredo de justiça. Possibilidade. 
Preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem. Preceitos constitucionais. Inteligência do art. 23, da 
Lei 12.965/14  Marco Civil da Internet. Decisão mantida 
nesta parte.

Recurso interposto pelo Facebook provido em parte. Recurso 
da Microsoft provido.

Tratam-se de recursos de agravo de instrumento com 

pedido de efeito suspensivo interpostos contra r. decisão, proferida em ação de 

obrigação de fazer, que ampliou a antecipação de tutela para determinar: à 

agravante Microsoft o fornecimento de dados cadastrais disponíveis (RG, CPF, 

endereço, telefone), registro eletrônico de criação e demais registros de logs 

referentes à conta e o número de telefone utilizado nas conexões, bem como de 

não comunicar usuário identificado sobre os termos da demanda; à agravante 
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Facebook o fornecimento de dados cadastrais (RG, CPF, endereço, telefone), 

incluindo-se número de telefone de origem, com data e horários de acesso, porta 

lógica de origem do responsável pela criação do perfil e suas modificações. A r. 

decisão determinou às agravantes que se abstenham de comunicar o usuário 

identificado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitada a 

R$ 10.000,00.

Insurge-se a ré Facebook, sustentando que não 

armazena os dados da “porta lógica de origem” e números de telefone e, por isso 

está impossibilitada de seu fornecimento. Ademais, afirma que já informou os 

dados cadastrais disponíveis e os números de IP requeridos, acompanhados das 

respectivas datas e horários de acesso, atendendo o que lhe determina a 

legislação pertinente, pelo que requer o afastamento das astreintes. Pugna, 

ainda, pelo afastamento da tramitação do processo com segredo de justiça. 

Recorre a ré Microsoft, pretendendo a reforma parcial 

da r. decisão, para afastar a obrigação de fornecer a “porta lógica de origem” 

utilizada na conexão do usuário dos IPs relacionados, pois alega a 

impossibilidade de cumprimento integral da decisão, pois tal informação é restrita 

aos provedores de conexão, o que está fora dos seus limites técnicos e da 

determinação da lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet). 

Concedido efeito suspensivo a ambos os agravantes.

Contraminutas ofertadas no agravo nº 

2108074-61.2016 (fls. 128/142) e no agravo 2106303-48.2016 (fls. 554/5569).

É o relatório.

Os recursos interpostos pelo Facebook e pela 

Microsoft contra a mesma decisão devem ser analisados em conjunto.
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O recurso interposto pela Microsoft comporta 

provimento, ao passo que o recurso interposto pelo Facebook merece parcial 

provimento.

Pois bem.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que 

proferida decisão extensora dos efeitos da tutela antecipada para determinar às 

rés o fornecimento das portas lógicas de origem e dados cadastrais, tais como 

RG, CPF, telefone e endereço, do usuário responsável pela ofensa, no prazo de 

48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

De proêmio, cumpre informar que, segundo os dados 

fornecidos pela Anatel em seu sítio eletrônico, verifica-se um crescimento 

exponencial da utilização da internet no Brasil, o que tem provocado um 

esgotamento de IPs disponíveis, com a possibilidade de um mesmo IP ser 

utilizado por milhares de usuários simultaneamente. 

Atualmente, a grande maioria das redes apenas têm 

capacidade para suportar o IP na sua versão 4, chamado de IPv4. Porém, com o 

esgotamento deste protocolo, iniciou-se uma fase de transição para a versão 6 

(IPv6), que comporta um maior número de compartilhamentos entre usuários. Tal 

medida configura-se em uma alternativa, que funciona de forma paliativa, para 

solucionar a questão do esgotamento do protocolo IPv4. 

Neste contexto, para identificar o usuário, faz-se 

necessária a verificação da “porta lógica de origem”, que é fornecida 

individualmente a cada um dos usuários que se utilizam de um mesmo IP 

compartilhado.

Impende consignar que a questão em debate está 

regulamentada pela Lei do Marco Civil da Internet, que não determinou aos 
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provedores de aplicação o dever legal de armazenamento de registros referentes 

à “porta lógica de origem”. Determinou tão somente a obrigação de armazenar os 

dados concernentes às datas e horários de acesso.

O art. 5º, “caput” e VIII, da referida lei, preceitua:

“Para os efeitos desta lei, considera-se:

(...) VIII  registros de acesso a aplicações de internet: 

o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada 

aplicação de internet de um determinado endereço IP.”

E o art. 15, assim dispõe:

“O provedor de aplicações 

de internet constituído na forma de pessoa jurídica e 

que exerça essa atividade de forma organizada, 

profissionalmente e com fins econômicos deverá 

manter os respectivos registros de acesso a aplicações 

de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de 

segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos 

do regulamento.

§ 1o - Ordem judicial poderá 

obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações 

de internet que não estão sujeitos ao disposto no 

caput a guardarem registros de acesso a aplicações 

de internet, desde que se trate de registros relativos a 

fatos específicos em período determinado.”

Insta observar que tanto Facebook como a Microsoft 

são provedores de aplicação ou de acesso, nos termos da lei nº 12.695/14  
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Marco Civil da Internet.

Assim, os provedores de aplicação não têm o dever 

legal de armazenar dados pessoais dos usuários. Ademais, tal requisito nem 

sequer é solicitado quando do momento de criação do perfil no Facebook ou de 

conta ou e-mail.

Anote-se que a agravante Facebook forneceu os 

dados cadastrais disponíveis e os números de IP requeridos, atendendo à 

determinação legal a qual está obrigada. E de posse dessas informações já 

fornecidas, poderá a autora pleitear a indicação dos dados pretendidos aos 

provedores de conexão, que estão obrigados por lei a fornecer tais dados.

Neste sentido, é o entendimento do C. STJ:

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. 

GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. 

PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO 

PRÉVIA DO TEOR DAS INFORMAÇÕES POSTADAS 

NO SITE PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. 

MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO 

MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. 

INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE 

CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR. 

DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER. 

REGISTRO DO NÚMERO DE IP. SUFICIÊNCIA. 1. A 
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exploração comercial da internet sujeita as relações de 

consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O fato de o 

serviço prestado pelo provedor de serviço de internet 

ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o 

termo mediante remuneração, contido no art. 3º, § 2º, 

do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de 

modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. A 

fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor 

das informações postadas na web por cada usuário 

não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de 

modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos 

do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os 

dados e imagens nele inseridos. 4. O dano moral 

decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo 

inseridas no site pelo usuário não constitui risco 

inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de 

modo que não se lhes aplica a responsabilidade 

objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do 

CC/02. 5. Ao ser comunicado de que determinado texto 

ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor 

agir de forma enérgica, retirando o material do ar 

imediatamente, sob pena de responder solidariamente 

com o autor direto do dano, em virtude da omissão 

praticada. 6. Ao oferecer um serviço por meio do qual 
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se possibilita que os usuários externem livremente sua 

opinião, deve o provedor de conteúdo 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 dos 

usuários do site, sob pena de responsabilização 

subjetiva por culpa in omittendo . 7. A iniciativa do 

provedor de conteúdo de manter em site que hospeda 

rede social virtual um canal para denúncias é louvável 

e condiz com a postura esperada na prestação desse 

tipo de serviço de manter meios que possibilitem a 

identificação de cada usuário (e de eventuais abusos 

por ele praticado)  mas a mera disponibilização da 

ferramenta não é suficiente. É crucial que haja a efetiva 

adoção de providências tendentes a apurar e resolver 

as reclamações formuladas, mantendo o denunciante 

informado das medidas tomadas, sob pena de se criar 

apenas uma falsa sensação de segurança e controle. 

8. Recurso especial não provido. (STJ 3ª Turma, REsp 

nº 1.308.830-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
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8.5.2012, negaram provimento ao recurso especial, 

votação unânime, DJe 19.6.2012).

O entendimento deste E. Corte é no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de 

fazer. Provedor de serviços de internet. Decisão que 

antecipou a tutela e determinou a remoção do ar de fan 

pages e grupos fechados hospedados nas URLs 

indicadas e fornecimento de dados de cadastro 

disponíveis. Preliminar de conversão em retido. Não 

cabimento. Mérito. Insurgência da ré apenas no 

tocante à informação das "portas lógicas de origem". 

Informação própria de provedor de conexão. 

Empresa/ré que exerce atividade de provedor de 

aplicação de internet (Facebook). Impossibilidade de 

fornecimento dos dados relativos à "porta lógica de 

origem". Decisão modificada. Preliminar rejeitada, 

recurso provido. (AI n° 2012094-24.2015.8.26.0000; 

Relator(a): Egidio Giacoia; Comarca: São Paulo; Órgão 

julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 28/04/2015; Data de registro: 28/04/2015)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. Ação de obrigação de fazer. Decisão 

agravada que determina que a agravante forneça 

informação acerca de usuário de internet que tem 

violado direitos da autora. Inconformismo apenas no 

fornecimento de "porta lógica de origem", já que, como 

provedor de aplicação, não tem obrigação de fornecer 

tais dados. Provedores de aplicação que têm 
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obrigatoriedade de coleta e armazenamento de 

informações referentes à data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de internet a partir de um 

determinado endereço IP. Aplicabilidade dos artigos 5°, 

VIII cumulado com 15 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da 

Internet). Dados já fornecidos. Informações referentes 

à "porta lógica de origem" que são próprias dos 

provedores de conexão. Transição entre o modelo IPv4 

e IPv6 para expansão da Internet no Brasil que, em um 

primeiro momento, não justifica imposição de 

obrigação não prevista em lei. Decisão reformada. 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 

2189710-83.2015.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito 

Privado, Rela. Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 

em 27.11.2015). No mesmo sentido: Agravo de 

Instrumento n° 2172692-49.2015.8.26.0000, Relator(a): 

Marcia Dalla Déa Barone, 3ª Câmara de Direito 

Privado, j. em 20.10.2015.”

No tocante à questão da tramitação do feito sem 

segredo de justiça, não merece acolhimento o pleito da agravante Facebook. De 

acordo com o artigo 23 da Lei 12.965/14, o juiz pode adotar as providências 

necessárias para assegurar a preservação da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça. Assim, 

mantida a tramitação do feito em segredo de justiça como medida de rigor.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da 

Microsoft (agravo de instrumento nº 2108074-61.2016.8.26.0000); dá-se parcial 

provimento ao recurso interposto pelo Facebook (agravo de instrumento nº 

2106303-48.201.8.26.0000).

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27363722/artigo-23-da-lei-n-12965-de-23-de-abril-de-2014
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
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JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR
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