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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1086138-22.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA, é apelado MICROSOFT BRASIL.

ACORDAM, em 9ª 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 Exmos. 
Desembargadores COSTA NETTO (Presidente sem voto), PIVA 
RODRIGUES E GALDINO TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 9 de maio de 2017.

[ANGELA LOPES]

[Relatora]

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 1002

Apelação n. 1086138-22.2015.8.26.0100

Origem: 9ª Vara do Foro Central Cível 

Juiz: Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior

Apelante: DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA. 

Apelado: MICROSOFT BRASIL 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS  
Autora que busca o fornecimento, pela ré, dos dados que 
possibilitem a identificação de usuário de conta 'Hotmail' 
que, valendo-se do anonimato, enviou mensagens a 
prepostos da empresa autora, com conteúdo ofensivo ao 
nome e reputação desta  Sentença de improcedência 
reformada  Ré que tem tanto capacidade, como 
possibilidade, de fornecer os dados almejados, na medida 
em que é representante brasileira da Microsoft Corporation, 
empresa que reputa real responsável pelo fornecimento do 
serviço de mensagens  Teoria da aparência  Site do 
provedor de serviços 'Hotmail' que conduz diretamente aos 
dados da filial brasileira, inclusive fornecendo os endereços 
das filiais espalhadas no país  Grupo econômico 
configurado - Ofensividade e lesividade da mensagem que 
não são objeto da presente ação, que visa a tão somente 
obter os dados de usuário não identificado  Procedência do 
pedido de encerra a necessidade de inversão do ônus da 
sucumbência  RECURSO PROVIDO. 

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos 

proposta por DRUGOVICH AUTO PEÇAS LTDA.  em face de MICROSOFT 

BRASIL, objetivando sejam fornecidos, pela ré, os dados de cadastro (nome, 

endereço, telefone, dados de 'log', 'IP') do usuário que realizou o envio, a diversos 

prepostos da autora, de e-mails considerados desabonadores à imagem da 

empresa. 

Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório 

se adota, com base na ausência de provas de que a ré preste o serviço de correio 

eletrônico objeto das exibições pretendidas, que seja responsável solidário ou 

subsidiário em relação às obrigações da empresa Microsoft Corporation, 
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responsável pelo correio eletrônico 'Hotmail'. Pela sucumbência, a verba honorária 

a cargo do autor foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 

1.000,00 (fls. 104/105, publicada em 18/04/2016).

Apela o autor sustentando, em síntese, que a ré é 

parte legítima para responder à pretensão autoral, certo que a empresa Microsoft 

Corporation responsável pelas atividades da Microsoft Corporation no Brasil, 

tratando-se esta da filial no Brasil. Diz que na página do 'Hotmail', ao clicar no link 

'Contate-nos” e, em seguida, no link 'Microsoft  Sobre  Nossa Companhia”, 

chegou ao endereço da matriz da empresa no Brasil, devendo, ademais, ser 

aplicada a teoria da aparência e do reconhecimento da existência de grupo 

econômico. Reafirma que a ré tem plena capacidade de fornecer os dados 

requeridos e que a Microsoft Corporation é sócia da ré, pelo que não há motivos 

para demandar contra empresa sediada no exterior (fls. 115/132).

Recurso processado e respondido a fls. 136/151. 

É o relatório. 

Cuida-se de ação cautelar de exibição de 

documentos ajuizada por Drugovich Auto Peças Ltda. contra Microsoft Brasil sobre 

o fundamento de que em 11 de julho de 2015, aproximadamente às 10h46min, 

diversos prepostos da autora receberam em sua caixa de mensagens email com 

conteúdo desabonador à imagem e honra da empresa, enviados de conta criada 

para tal fim, denominada 'vendedor.drugovich@hotmail.com'. 

Dentre os destinatários estão, por exemplo,    

junior@drugovich.com.br, claudio@drugovich.com.br, 

matheus@drugovich.com.br, eduardo.moraes@drugovich.com.br, entre outros. 

Reclama que o remetente de referido email de 

conteúdo ofensivo se valeu do anonimato para atacar a gestão nacional da autora, 

identificando-se como suposto vendedor, extrapolando os limites do direito de livre 

expressão.  

mailto:junior@drugovich.com.br
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Ajuizou, pois, a presente ação, visando a descobrir 

dados que possibilitem a descoberta da identidade do remetente. 

O MM. Juiz de Primeira Instância, contudo, julgou 

extinta a presente ação, por entender que: 

“O autor não trouxe prova alguma de que a ré presta 

serviço de correio eletrônico objeto das exibições pretendidas ou que 

seja responsável solidário ou subsidiário com as obrigações da 

contratada, que é de forma incontroversa empresa sediada no solo 

estrangeiro.

A solidariedade não se presume (art. 265 do CC), e ainda 

que se admita a relação de controle entre as partes, o caso de 

responsabilidade subsidiária só se dá nas relações consumeristas, o 

que não ocorre no caso, tratando-se da autora de sociedade 

empresária e que usa o serviço contratado como fomento na sua 

atividade operacional. Inaplicável, assim, a regra do art. 28 do CDC.

A prova de que aqui se versa é de índole documental, 

deveria ter vindo com a juntada da petição inicial (art. 434 do CPC), 

sendo vedada a dilação probatória para a sua colação, que nem 

mesmo se fez em réplica.

Todos os demais argumentos ventilados pelas partes são 

incapazes, sequer em tese, de infirmar a conclusão aqui adotada (art. 

489, IV, CPC).” (fls. 104/105)

Pois bem. O recurso comporta provimento. 

Primeiramente, cumpre consignar que embora o MM. 

Juiz de Direito tenha decidido pela improcedência do pedido, a r. sentença tem 

nítidas feições de sentença extintiva sem análise de mérito por ilegitimidade 

passiva, uma vez que o entendimento esposado foi no sentido de que a ré, 

empresa brasileira, não se confunde com a Microsoft Corporation, responsável 

pelos serviços prestados sob a legenda 'Hotmail', não havendo se presumir 
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solidariedade entre esta e a ré.

Com efeito, a ré, em sua contestação, argumentou 

que não presta serviços de correio eletrônico ou tem qualquer relação com o 

objeto da demanda, certo que sua atividade volta-se, precipuamente, à 

comercialização de softwares e vídeo games, tratando-se a atividade de correio 

eletrônico atribuição da Microsoft Corporartion. 

Todavia, vê-se que o autor comprovou, a contento, 

que a ré é, de fato, a responsável pelo serviço de email 'Hotmail' ofertado aos 

consumidores, senão vejamos:

Em primeiro lugar, tem-se que a apelante, em seu 

recurso de apelação, demonstrou que o site 'Hotmail' conduz a página dedicada à 

Microsoft do Brasil, com endereço (Hotmail > Contate-nos > Microsoft > Sobre > 

Microsoft > Nossa Companhia > Endereços > Microsoft no Brasil). 

A ré não impugnou especificamente as informações 

acima transcritas, que mostram, de forma precisa e concreta, que a Microsoft do 

Brasil, inclusive com sede na cidade de São Paulo, se apresenta como 

responsável também pelo serviço de 'email', havendo 'links' que conduzem o 

interessado de página da Hotmail diretamente ao endereço da filial da empresa no 

Brasil.

Em segundo lugar, também foi devidamente 

comprovado pela apelante que a ré tem em seu quadro societário a suposta 

responsável pelo atendimento da determinação judicial (fl. 125), o que conduz à 

lógica conclusão de que a ré não é, em absoluto, impossibilitada de atender a 

eventual comando judicial no sentido da exibição de informações, as quais são 

detidas por sua empresa controladora.  

Tratando-se de grupo econômico, o trânsito de 

informações é não apenas necessário como imprescindível, não se afigurando 

crível que exista, entre ambas as empresas, matriz e representante brasileira, 
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absoluta independência e incomunicabilidade. 

Ademais, é certo que a jurisprudência pátria já se 

firmou no sentido de que a empresa com sede no exterior, que tem filial no Brasil, 

aqui vindo a explorar atividade econômica e, por sua vez, obtendo lucro, não pode 

se valer de repartições internas de competência e atuação para fins de se esquivar 

ao cumprimento da legislação brasileira no que tange ao direito do consumidor:

Neste sentido:

EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA - Procedência (fornecimento, p 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. (TJSP - 8ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 

0195387-61.2011.8.26.0100  Des. Relator: Salles Rossi  j. 26 de 

março de 2014)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE QUEBRA DE 

SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DE 

REMETENTES DE CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS 

OFENSIVAS AO AUTOR. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU AS 

ALEGAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, EM RELAÇÃO À 

MICROSOFT CORPORATION, INCLUÍDA NA LIDE E NÃO CITADA. 

NULIDADE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3º, 
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DO CPC. MICROSOFT CORPORATION É SÓCIA MAJORITÁRIA DA 

MICROSOFT INFORMÁTICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

INTERNET. APRESENTAÇÃO NESSA CONDIÇÃO, PERANTE O 

MERCADO E CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM JUSTIFICADA. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

PELA MICROSOFT INFORMÁTICA, PRESTADAS PELA 

MICROSOFT CORPORATION. CORRÉ MICROSOFT 

CORPORATION TEM PLENA CIÊNCIA DOS TERMOS DA LIDE, 

DISPENSADA SUA CITAÇÃO. MICROSOFT INFORMÁTICA POSSUI 

PLENAS CONDIÇÕES DE CUMPRIR INTEGRALMENTE AS 

DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PROFERIDAS. PLEITO DE 

CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. 

EXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM SEDE LIMINAR. 

MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO E DO TERMO INICIAL DE SUA 

INCIDÊNCIA. PRESENÇA DE IMPUGNAÇÃO. FATO NÃO 

SOLUCIONADO EM PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO QUE SERÁ 

MELHOR ANALISADA, DEBATIDA E SOLUCIONADA EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA 

ANULAR A R. SENTENÇA, COM APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 515, §3º, DO CPC, PARA JULGAR PROCEDENTE A 

PRETENSÃO INICIAL. (TJSP - 5ª Câmara de Direito Privado - 

Apelação nº 0136822-70.2012.8.26.0100  Des. Relator: Edson Luiz 

de Queiroz  j. 11 de dezembro de 2013)

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 (TJSP - 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1086138-22.2015.8.26.0100 -Voto nº 1002 8

21ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 

0151685-74.2011.8.26.0000  Des. Relator: Maurício Ferreira Leite  j. 

10 de agosto de 2011).

Exibição de documentos serviço Hotmail - Liminar deferida 

para que a Microsoft Informática Ltda. forneça o IP do computador e os 

dados cadastrais do responsável pela criação de determinada conta de 

e-mail  - Possibilidade - Legitimação passiva da Microsoft 

Brasileira, que pode responder pela sua sócia majoritária - 

Precedentes - Apuração da autoria que deve ser realizada de forma 

célere. Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP - 2ª Câmara de 

Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 0520514-68.2010.8.26.0000 

 Des. Relator: Neves Amorim  j. 4 de outubro de 2011).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA E NÃO DECRETADA A NULIDADE DA CITAÇÃO. 

INCONFORMISMO. GERENCIAMENTO DE DADOS EM CORREIO 

ELETRÔNICO QUE TERIA GERADO DANOS. RECONHECIDA A 

RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO SERVIÇO OFERECIDO VIA 

INTERNET. EMPRESA SEDIADA NO BRASIL, E QUE 

REPRESENTA OS INTERESSES DA SEDE AMERICANA. CITAÇÃO 

VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP - 10ª Câmara de Direito 

Privado - Agravo de Instrumento nº 0158734-  69.2011.8.26.0000  

Des. Relator: Coelho Mendes  j. 13 de dezembro de 2011)

Reconhecida a capacidade da ré de responder aos 

termos da presente ação, é certo que o Marco Civil da Internet (Lei 12.965 /2014), 

determina no art. 10 , § 1º , que, mediante ordem judicial, o provedor de conteúdo 

será obrigado a disponibilizar os dados que possam contribuir para a identificação 

do usuário. 

No caso dos autos, é certo também que foi criada 

conta em provedor de serviço mantido pela ré, pelo qual foram disseminadas 

mensagens reputadas pela autora como ofensivas à honra e imagem de sua 
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empresa. 

A questão da ofensividade e lesividade das 

mensagens não é objeto da presente ação, que visa a tão somente trazer à tona a 

identidade do usuário, que atuou de forma autônoma, o que, diga-se, é vedado 

pela Constituição Federal, com relação à livre manifestação do pensamento.  

Destarte, cumpre dar-se provimento ao pedido 

contido na inicial, consubstanciado na condenação da ré na obrigação de fornecer, 

no prazo de 15 dias, os dados cadastrais que permitam a identificação de autor da 

mensagem identificada na inicial, tais como qualificação do usuário da conta, logs 

de acesso e IP, bem outros que possibilitem a elucidação da identidade do 

remetente.   

Por fim, a reforma da r. sentença conduz à 

necessidade de inversão do ônus da sucumbência, de forma que responderá a ré 

pelas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que ora 

se arbitra em R$ 1.000,00, dado o ínfimo valor atribuído à causa. 

Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao 

recurso. 

ANGELA LOPES
Relatora
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