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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 

nº 2141561-85.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é 

agravante NEWTON DE OLIVEIRA, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA.

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 JOSÉ 

JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e GIFFONI FERREIRA.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

José Carlos Ferreira Alves

relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2141561-85.2017.8.26.0000

Agravante: Newton de Oliveira

Agravado: Google Internet Brasil Ltda.

Comarca: São Paulo  Foro Central  30ª Vara Cível

MM. Juiz de primeira instância: Guilherme Santini Teodoro

VOTO nº 30346

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO  Decisão que indeferiu 

antecipação da tutela para o resguardo de dados e 

informações de usuário de sistema na internet  Necessário 

o fornecimento dos dados necessários à identificação do 

responsável por difamação e ofensas lançadas contra a 

família do agravante - Decisão reformada - Recurso 

provido.

RELATÓRIO.

1. Cuida-se de agravo interposto contra a r. decisão copiada às 

fls. 67, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo 

agravante, indeferiu o pedido de tutela antecipada visando o 

resguardo de dados e informações necessárias à identificação de 

pessoa que provoca ofensas por meio digital.

2. Por meio do presente recurso, pretende o agravante a 

concessão de efeito ativo para que, initio litis, o agravado seja 
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compelido a fornecer, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, uma 

série de dados e informações existentes em seus sistemas e cadastros 

para que seja possível identificar o criador dos endereços eletrônicos 

pelos quais tem recebido mensagens e fotos ofensivas à sua esposa 

e, por conseguinte, seja possível atribuir-lhe a devida 

responsabilidade.

3. O agravo foi recebido na forma de instrumento, concedido o 

efeito ativo, nos termos da fundamentação de fls. 69/72, sendo 

apresentada contraminuta (fls. 88/100).

FUNDAMENTOS.

8. O recurso merece provimento.

4. Pelas regras de experiência, é cediço que, nos últimos tempos, 

tem sido costumeiro o uso pernicioso da Internet ensejando o 

cometimento de crimes e a propagação da bestialidade humana.

5. E nesse cenário, a livre manifestação do pensamento não 

pode servir de supedâneo para condutas ilícitas que merecem ser 

repudiadas por toda a sociedade e, se necessário, pelo Poder 

Judiciário, ou, ainda, ser exercida sem limites sem que haja a 

respectiva responsabilização pelos danos daí provenientes.

6. No caso em espécie, o fumus boni juris se traduz no fato de que 
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o endereço eletrônico está sendo utilizado por pessoa ainda não 

identificada para desabonar e desmoralizar a esposa do agravante. 

7. O periculum in mora, de seu turno, consiste no fato de que os 

provedores e demais empresas que atuam no ramo da internet e 

congêneres apagam periodicamente seus arquivos.

8. Que não se olvide, também, que o perigo na prestação 

jurisdicional poderá causar prejuízos maiores caso o conteúdo das 

mensagens seja publicamente divulgado.

9. Ora, considerando que o ofendido tem o direito de conhecer a 

identidade do ofensor e a medida pretendida pode evitar a 

continuidade da prática do ato ilícito noticiado ou, ao menos, 

atenuar as consequências dele decorrentes, além de evitar que 

eventuais provas se dissipem, mostra-se razoável a concessão da 

tutela antecipada pleiteada nos autos,  sob pena de multa diária na 

hipótese de atraso ou não cumprimento do presente comando 

judicial.

10. De fato, qualquer que seja o ato que alguém pratique e que, 

em tese, ocasione dano a outrem, resta reconhecer possível a 

pretensão de fazer cessar a ofensa a direito. Evidente que este direito 

não pode ser obstado pela adoção do anonimato, utilizado por 

aqueles que participam do mundo virtual. Daí o direito do agravante 
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à obtenção do IP e demais dados de quem divulgou mensagens 

ofensivas, na tentativa de através destas informações, obter a regular 

identificação do ofensor para providências  legais necessárias.

10. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PROVEDOR. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. 

RETIRADA. REGISTRO DE NÚMERO DO IP. DANO MORAL.

AUSÊNCIA. PROVIMENTO.

1.- No caso de mensagens moralmente ofensivas, 

inseridas no site de provedor de conteúdo por usuário, 

não incide a regra de responsabilidade objetiva,  

prevista no art. 927, parágrafo único, do Cód. Civil/2002, 

pois não se configura risco inerente à atividade do 

provedor. Precedentes.

2.- É o provedor de conteúdo obrigado a retirar 

imediatamente o conteúdo  ofensivo, pena de 

responsabilidade solidária com o autor direto do dano.

3.- O provedor de conteúdo é obrigado a viabilizar a 

identificação de usuários, coibindo o anonimato; o 

registro do número de protocolo (IP) dos computadores 

utilizados para cadastramento de contas na internet 

constitui meio de rastreamento de usuários, que ao 

provedor compete, necessariamente, providenciar.

4.- Recurso Especial provido. Ação de indenização por 

danos morais julgada improcedente. (Destaquei)

 

11. Como se nota, o STJ reconheceu legítima tanto a 
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determinação de remoção do conteúdo, como o fornecimento de 

dados para identificação do responsável pelo seu teor, sob pena de 

responsabilidade solidária em razão da omissão, lembrando que é 

aplicável tanto a legislação especial que rege a matéria, como a 

norma consumerista.  

14. Nesse cenário, modifica-se a decisão agravada, mantendo a 

decisão liminar proferida neste recurso, registrando-se que sejam 

fornecidos os dados de cadastro disponíveis nos sistemas da empresa 

agravada, necessários à identificação do usuário envolvido na 

suposta violação da honra da família do agravante.

15. Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao 

recurso, nos termos da fundamentação supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
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