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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2125836-90.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA., é agravado MARIA CRISTINA SALES 
ARAGAO BUNDUKI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 BERETTA DA 
SILVEIRA (Presidente sem voto), EGIDIO GIACOIA E CARLOS ALBERTO DE 
SALLES.

São Paulo, 11 de outubro de 2016.

Marcia Dalla Déa Barone
relator

Assinatura Eletrônica
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Agravante: Microsoft Informática Ltda. 
Agravada: Maria Cristina Sales Aragão Bunduki 
Interessados: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e outros
Comarca: São Paulo  Foro Central Cível  34ª VC 
Juiz: Adriana Sachsida Garcia 

Ação de obrigação de fazer  Deferimento do pedido de 
antecipação de tutela para determinar o fornecimento de 
dados cadastrais, números de IP, informações sobre 
dispositivos (IMEI, MacAdress ou número de telefone) ou 
outras informações úteis na identificação dos infratores a 
que se refere o relato inicial  Autora que afirma sofrer 
ameaças e importunações diversas mediante mensagens de 
telefone, e-mails e mensagens via aplicativos e redes sociais 
 A agravante Microsoft sustenta a impossibilidade técnica 

de cumprimento da ordem judicial uma vez que o e-mail 
objeto do pedido não existe mais no sistema “hotmail”, 
tampouco o histórico de dados e acessos dos últimos seis 
meses, levando a concluir que a conta já estava desativada 
quando do ajuizamento da ação  Agravante sustenta que 
armazenou os dados pelo prazo previsto na Lei 12.965/2014 
 Provedor de aplicação que não tem a obrigação legal de 

fornecer dados como IMEI  e MacAdress  Decisão 
reformada para suspender a antecipação de tutela em relação 
à empresa agravante  Decisão reformada  Recurso 
provido. 

Vistos,

Cuida-se de recurso de agravo de 

instrumento interposto contra a decisão de fls. 21/23, que em sede de 

ação de obrigação de fazer deferiu o pedido de antecipação de tutela 

para determinar aos réus que forneçam ao Juízo todos os dados 
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cadastrais, números de IP, informações sobre os dispositivos (IMEI, 

MacAdress ou números de telefone) ou outras informações úteis na 

identificação dos infratores a que se refere o relato da inicial. Foi 

concedido o prazo de quinze dias a fim de que os dados possam ser 

levantados e apresentados no mesmo prazo assinado para apresentação 

da defesa.

Argumenta a agravante que a conta de e-

mail mencionada pela agravada na petição inicial e para a qual se dirige 

o pedido de fornecimento de dados do respectivo usuário 

(karlakalil2@hotmail.com) não existe mais no sistema da Microsoft, 

conforme “print” anexado ao teor das razões recursais. Afirma que o 

prazo legal para guarda dos registros de acesso, inclusive IP, é de seis 

meses e que feita uma busca nesse período nada foi localizado, o que 

possibilita concluir que a conta não é utilizada há seis meses ou mais, 

sendo que o e-mail recebido pela autora com origem na referida conta é 

datado de março/2015. Alega que ao tempo do ajuizamento da ação 

referida conta possivelmente não existia mais. Tece considerações sobre 

os critérios de armazenamento de dados disciplinados pela Lei 

12.965/14, afirmando que por se tratar de um provedor de aplicação não 

administra os dados de conexão à Internet. Afirma não ter 

responsabilidade em relação ao fornecimento de dados como IMEI, 

MCAdress ou números de telefone. Aduz que cumpriu sua obrigação de 

excluir os dados do usuário após o término da relação entre as partes, 

nos termos da legislação mencionada, uma vez que neste caso não havia 

dados de guarda obrigatória prevista em lei. Pugna pelo afastamento da 

mailto:karlakalil2@hotmail.com
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obrigação em fornecer o IP, IMEI, MacAdress e número de telefone 

utilizados na conexão do usuário. 

Não houve deferimento do pedido de 

concessão de efeito suspensivo. 

Contraminuta às fls. 109/117. 

As partes não se opuseram ao julgamento 

virtual do presente recurso. 

É o relatório.

O inconformismo da agravante merece 

acolhimento nesta oportunidade. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em 

que a autora afirma, em suma, estar sofrendo ao menos desde o final do 

ano de 2012 importunações e ameaças diversas através de mensagens de 

celular, em redes sociais e aplicativos com a utilização de perfis falsos, 

por e-mail e por telefone. Com a presente ação pretende identificar o(s) 

usuário(s) a fim de tomar as providências cabíveis. 

A questão discutida neste recurso se 

resume à obrigação imposta em sede de tutela antecipada à empresa 

Microsoft Informática Ltda., mais especificamente quanto aos dados do 

usuário do e-mail karlakalil2@hotmail.com, conforme o item (ii) de 

fls.85/86, considerando que a ação foi proposta em face de várias 

operadoras de conexão e de conteúdo. 

Da leitura da petição inicial e do relatório 

cronológico que a acompanha é possível extrair que o usuário do 

endereço eletrônico acima referido identificado como Karla Kalil, o qual 

mailto:karlakalil2@hotmail.com
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supostamente também teria um perfil na rede social Facebook com o 

nome de Karla Kaka entrou em contato com a autora e outras pessoas de 

sua família em 30/03/2015 (fls. 50/57 e 96/97 dos autos principais), 

sendo esta a única referência na petição inicial ao endereço de e-mail: 

karlakalil2@hotmail.com. 

Em suas razões recursais a agravante alega 

que o referido endereço de e-mail foi “extinto”, ou seja, não está mais 

sendo utilizado neste momento por nenhum usuário, como se pode 

verificar do “print” de fls. 07, tanto é que o nome de usuário 

“karlakalil2” está disponível para novo cadastro. 

Assim, a princípio, não seria possível 

impor à agravante a obrigação de fornecer os dados do respectivo 

usuário, na medida em que por se tratar de um provedor de aplicação a 

Microsoft tem a obrigação legal de armazenar os dados do usuário pelo 

prazo de seis meses (Artigo 15, “caput”, da Lei 12.965/2014). 

A agravante sustenta que efetuou busca 

pelo período de seis meses anterior à intimação da ordem liminar, 

ocorrida em maio de 2016 (fls. 24), sendo que não obteve qualquer 

resultado acerca da movimentação da conta de e-mail ou de seus dados 

de acesso, o que permite concluir que possivelmente o endereço 

eletrônico não estava mais em uso quando do ajuizamento da ação, em 

novembro de 2015, o que também é reforçado pelo teor da própria 

narrativa da petição inicial no sentido de que o usuário tem criado 

diversos perfis falsos, possivelmente com o intuito de dificultar seu 

rastreamento. 

mailto:karlakalil2@hotmail.com
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Considerando o fato do endereço 

eletrônico não estar, no momento, atrelado a nenhum usuário também 

não seria tecnicamente possível que a agravante pudesse fornecer o 

respectivo endereço de IP. 

Oportuno consignar que o fornecimento 

de dados armazenados pelos provedores de conexão ou de aplicação 

pressupõe uma ordem judicial, sendo que antes de receber a ordem do 

magistrado “a quo” não seria razoável impor à empresa agravante que 

permanecesse com os dados armazenados por período superior ao 

legalmente previsto, ou seja, seis meses. O lapso temporal entre o 

recebimento do e-mail pela autora e o ajuizamento da ação já seria 

suficiente para que os procedimentos para exclusão da conta 

mencionados em contraminuta fossem efetivados. 

Por outro lado, os dados relativos ao IMEI 

e MacAdress se relacionam diretamente à individualização do 

dispositivo físico (computador, tablet, telefone celular) utilizado para 

acessar a Internet.

Nesse contexto, cuidando-se a empresa 

agravante de provedor de aplicação, a princípio não seria sua obrigação 

coletar dados próprios de conexão.

Da leitura integral da política de 

privacidade da Microsoft disponível em https://privacy.microsoft.com/pt-

br/privacystatement verificou-se que os dados que podem ser coletados 

dos usuários variam conforme o produto utilizado, sendo que a 

agravante disponibiliza uma gama de produtos variada, não somente o e-

https://privacy.microsoft.com/pt-br/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/pt-br/privacystatement
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mail. 

Não há indicação suficiente no sentido de 

que para obtenção de um endereço de e-mail junto ao Hotmail seria 

necessário o fornecimento de IMEI ou MacAdress do usuário. 

Ademais, o Artigo 16 da Lei 12.965/2014 

prevê que: 

Art. 16.  Na provisão de aplicações de internet, 

onerosa ou gratuita, é vedada a guarda:

(...).

II - de dados pessoais que sejam excessivos em 

relação à finalidade para a qual foi dado 

consentimento pelo seu titular.

Em análise própria deste momento 

processual verifica-se que os dados relativos à identificação do aparelho 

físico não são solicitados pela empresa agravante, na condição de 

provedor de aplicação, para a criação de uma conta de e-mail, conforme 

constatado junto à página do “Hotmail” acessada por esta Relatoria. 

Nesse sentido, ainda, o precedente desta 

C. Corte de Justiça citado pela agravante em suas razões recursais, 

envolvendo o Facebook, que também é um provedor de aplicação: 

2261625-95.2015.8.26.0000    Agravo de 

Instrumento / Responsabilidade Civil       

Relator(a):  Maia da Cunha  

Comarca:  Atibaia  

Órgão julgador:  4ª Câmara de Direito Privado  

Data do julgamento:  22/02/2016  

Data de registro:  22/02/2016  

Ementa: Internet. Publicações ofensivas no Facebook. 
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Decisão agravada que determinou o fornecimento do 

código IMEI dos usuários que proferiram as ofensas. 

Impossibilidade. O provedor dos sites não está obrigado a 

fornecer dados pessoais dos usuários que sequer são 

exigidos no momento do cadastro, inexistindo provas de 

que esses dados são armazenados pelo Facebook. 

Fornecimento do IP dos usuários que é suficiente para sua 

identificação. Jurisprudência deste E. TJSP. Decisão 

reformada para afastar a obrigatoriedade de fornecimento 

do IMEI. Recurso provido.  

 

Assim, embora seja possível ao provedor 

de aplicação o eventual armazenamento de dados de identificação como 

IMEI e MacAdress não se trata de obrigação primordial dos provedores 

de aplicação, como a empresa agravante, mas dos provedores de 

conexão, sendo oportuno ressaltar que a agravante informa que a 

empresa Vivo S/A, também ocupante do polo passivo, forneceu 

referidos dados nos autos de origem. 

Portanto, diante dos indícios suficientes de 

impossibilidade técnica de fornecimento dos dados relativos ao endereço 

de e-mail: karlakalil2@hotmail.com em virtude do mesmo se encontrar 

desativado há pelo menos seis meses, fica suspensa exclusivamente em 

face da empresa agravante a ordem judicial deferida em sede de 

antecipação de tutela, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.  

Em face do exposto, pelo voto, Dá-se 

provimento ao agravo, nos termos acima referidos. 

MARCIA DALLA DÉA BARONE
                       Relatora

mailto:karlakalil2@hotmail.com
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