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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0007290-05.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, MICROSOFT IMFORMATICA LTDA e 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado JANAINA 
COSTA DOS SANTOS LOURENÇO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ALCIDES (Presidente) e EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018. 

Percival Nogueira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 29.320

Apelação Cível nº 0007290-05.2013.8.26.0554

Comarca: Santo André 

Apelantes: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e OUTRAS

Apelada: JANAÍNA COSTA DOS SANTOS LOURENÇO

JUIZ: Gustavo Sampaio Correia 

OBRIGAÇÃO DE FAZER  Autora que sofreu ataques 
difamatórios de hackers em suas contas de e-mail e perfil 
de rede social em seu ambiente de trabalho e teve 
compras efetuadas em seu nome, por terceiros  
Obrigação de fornecimento de dados cadastrais para 
identificação dos supostos ofensores  Recusas 
injustificadas  Responsabilidade dos provedores de 
correios eletrônicos (e-mail) de propiciar meios de 
individualização desses usuários, sob pena de 
responsabilização subjetiva por culpa 'in omittendo'  
Medida necessária à segurança da internet Precedentes 
do STJ  Descabida a alegação de necessidade de 
proteção do sigilo, ou violação à soberania de Estado 
estrangeiro  que não podem ser opostas ao Poder 
Judiciário, que tem como propósito a busca da verdade 
dos fatos  Vedação ao anonimato  Viabilidade técnica 
reconhecida diante de empresas de renome no mundo 
virtual  Dados necessários à apuração dos ilícitos que só 
podem ser fornecidos pelas recorridas  Possibilidade de 
recuperação de perfil em rede social, a despeito do tempo 
em que a conta ficou desativada,  admitida pela própria 
empresa  Sentença mantida  Recursos desprovidos.

Trata-se de recursos de apelação 

tempestivamente interpostos pela Google Brasil Internet Ltda. (313/ 

332); Microsoft Informática Ltda.     (fls. 375/384) e Facebook Serviços 

Online do Brasil Ltda. (fls. 422/437), contra a r. sentença de fls. 

293/298, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a 

ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada pela autora Janaína 

Costa dos Santos Lourenço e condenou as corrés Microsoft e Google a 
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restaurarem as contas de e-mail da autora, permitindo seu livre acesso 

através de senha provisória. 

Determinou deva a corré Facebook proceder a 

restauração do perfil de usuária da autora, fornecendo-lhe senha 

provisória para acesso. Determinou devam as litisconsortes 

disponibilizar o IP das máquinas (cuja responsabilidade se limita às 

respectivas contas e e-mail e perfil junto ao Facebook). Deu prazo 

máximo de 30 dias, após o qual deverá incidir, em caso de 

descumprimento imotivado, multa de R$ 100,00 por dia de atraso, 

limitada a 30 dias. Tendo em vista que a pretensão inaugural foi 

acolhida na sua quase totalidade, impôs às corrés o ônus de suportarem 

as custas e despesas processuais, sem prejuízo dos honorários 

advocatícios, arbitrados por equidade em 20% do valor atualizado da 

causa. 

                   

Google apela no sentido de que: a) com 

relação ao pleito para determinar à apelante que as referidas contas de e-

mail retornem ao poder da apelada, seria medida inócua, uma vez que 

as contas informadas foram “tomadas” por hackers, os quais 

provavelmente alteraram os dados cadastrais da conta, dentre os quais, 

está o e-mail secundário; b) com relação à apresentação de dados, 

esclarece que a obrigação encontra-se cumprida dentro do que lhe era 

possível, com relação à conta janaina.santos10@gmail.com; c) com 

relação aos demais logs de acesso à conta e os dados referentes ao email  

janaina.santos.lourenço@gmail.com, como o IP, a impossibilidade do 

cumprimento se deu, uma vez que os dados tiveram origem e encontram-

mailto:janaina.santos10@gmail.com
mailto:janaina.santos.louren�o@gmail.com
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se armazenados fora do território nacional, e existem normas 

específicas, como carta rogatória, na qual prevista a forma de 

processamento de solicitação de informações originadas de Estado 

estrangeiro sob pena de ofensa a ato normativo. Que a Google Brasil 

Internet Ltda. e a Google Inc.  são pessoas jurídicas distintas.  Conclui 

que, portanto, não tem qualquer ingerência em relação a dados 

estrangeiros e feitas essas observações, considera que adimpliu com 

todas as obrigações que lhe foram impostas; d) não pode ser obrigada a 

executar uma prestação impossível de ser atendida e ante a 

impossibilidade fática, técnica e jurídica da apelante cumprir as 

obrigações contra as quais se insurge, resta claro que qualquer sanção 

legal, como a multa, deverá ser afastada. 

              

Microsoft alega que: a) a obrigação de 

fornecer os IPs das máquinas que acessaram os e-mails da apelada é  

impossível de ser cumprida pela ora apelante, pois os únicos detentores 

de tais informações são os provedores de internet. Diz que o número de 

IP registrado no seu banco de dados é aquele fornecido pelo provedor 

de internet, que não é necessariamente o mesmo do terminal que 

acessou o e-mail da apelada. De forma que ele é o único que pode 

localizar o terminal responsável pelo acesso ao e-mail, no dia e hora 

registrados; b) considera abusiva a obrigação imposta pela r. decisão, 

haja vista que não é detentora das informações buscadas pela apelada. 

Facebook alega que: a) ao ser intimada da 

antecipação de tutela, a empresa tomou as providências cabíveis e nessa 

oportunidade procederam o bloqueio de conta atendendo de forma clara 
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e precisa a determinação judicial, ou seja, localizaram a URL (endereço 

de internet referente à conta de Facebook) da autora e desativaram a 

conta por se tratar de conta hackeada, conforme comprovado nos autos 

e essa conta permaneceu bloqueada há mais de um ano, até que fosse 

proferida sentença, quando houve determinação para sua reativação; b) 

há impossibilidade de reativação da conta da autora, haja vista que 

inexiste no Brasil determinação no sentido de obrigação dos provedores 

de serviço, a armazenarem dados ou conteúdos publicados por usuários 

por determinado período de tempo; c) pelas razões anteriormente 

expostas, trata-se de obrigação impossível de ser cumprida; d) tanto 

assim, considera ser impossível a informação de terceiro usuário que 

teria invadido a conta da autora, pois com o cancelamento, todos os 

dados referentes à conta foram excluídos dos bancos de dado do site 

Facebook; e) aduz que, na época em que se deu o ajuizamento da ação, 

em 01/03/2013, não havia lei brasileira que determinasse aos 

provedores de serviço a obrigatoriedade de armazenamento, pois que 

antes da aplicação da lei 12.965, de 23/04/2014 (Marco Civil da 

Internet), mais uma razão porque a obrigação é impossível de ser 

cumprida. 

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (fls. 

410 e 456) e respondido (fls. 417/421). Não houve oposição ao 

julgamento virtual.

É o relatório.

Antes de mais nada, ressalte-se que o Marco 
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Civil da Internet, a Lei 12.965/14, ainda não tinha entrado em vigor, por 

ocasião da prolação da sentença, em 27 de maio de 2014.

Conforme se depreende dos autos, a autora 

teve suas contas de e-mail invadidas, bem como seu perfil do Facebook, 

violados por supostos hackers, que em nome da autora emitiram 

opiniões ofensivas a respeito de seus superiores e colegas no ambiente 

de trabalho e outros, além de denegrir a a imagem da autora perante 

terceiros e realizar compras em seu nome,  conforme se depreende das 

provas acostadas aos autos. 

Inicialmente, cumpre anotar que em se 

tratando de conteúdos disponibilizados na internet, não se pode admitir 

que a apelante Google, com a finalidade da redução do alcance de 

comando judicial, busque se valer de limites territoriais, alegando que 

ela e a Google Inc. são pessoas jurídicas distintas.  Assim decidiu esta 

Corte, com aplicação análoga ao caso:

“Na realidade virtual não pode o recorrente invocar 

limites territoriais, ou afronta ao art. 1º da Constituição Federal, para deixar de dar 

cumprimento à ordem de remoção do conteúdo do site de buscas www.google.com, 

apresentação de informações que estão acessíveis a uma simples digitação, em arquivos, 

de sua sócia Google Inc., com sede nos Estados Unidos da América, mas que poderia estar 

em qualquer “nuvem” (information cloud), e uma vez que presta serviços no País, onde 

mantém a recorrente para zelar pelos seus interesses comerciais, está sujeita, portanto, ao 

cumprimento da lei nacional, inexistindo, nesse caso, violação à soberania de Estado 

http://www.google.com
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estrangeiro” (AI nº 2169252-79.2014.8.26.000, rel. Des. ALCIDES 

LEOPOLDO E SILVA JUNIOR, j. 03.02.2015  grifei).

Assim, a apelante responde tanto pelo e-mail 

janaina.santos10@gmail.com, como pelo e-mail 

janaina.santos.lourenço@gmail.com.

No mais, a alegação da Microsoft diante de 

impossibilidade de cumprimento de obrigação no sentido de não 

conseguir fornecer o número de IPs das máquinas que acessaram os e-

mails da apelada, não procede. É sabido que a Microsoft é empresa 

cujas funções ultrapassam as de mera provedora de serviços de e-mail, 

tamanho conglomerado comercial que representa, e que possui 

condições técnicas para prestar as informações solicitadas pelo juízo. 

Não se olvide que a autora possua diversos 

contatos existentes nesses e-mails, que não pode perder, haja vista que 

estão ligados a cadastros de clientes e ela como assistente financeira 

pode arcar com  substancial prejuízo. 

Também é de se assinalar que no caso dos 

autos, a presente ação mostrou-se como única forma da autora buscar 

tais informações, caso pretenda ajuizar futura ação. 

mailto:janaina.santos10@gmail.com
mailto:janaina.santos.louren�o@gmail.com
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Não se pode perder de vista que tais dados são 

necessários à apuração dos ilícitos noticiados na petição inicial, bem 

como a utilização do nome da autora para compra em sites virtuais,  

corroborados por documentação, e que se constituem fatos gravíssimos,  

não podendo qualquer restrição de sigilo, impossibilidade técnica ou 

territorial  ser admitida pelo Poder Judiciário, que tem como propósito 

buscar a verdade dos fatos.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE 

CIVIL - INTERNET - MEDIDA CAUTELAR - 

Procedência Definitividade da liminar (a fim de que a 

ré forneça os dados de IP dos usuários que acessaram 

a página de website do autor, hospedada pela ré) 

Admissibilidade Providência possível de ser cumprida 

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 daqueles que acessaram o site do autor - 

Sentença mantida Recurso improvido. (ApCív nº 

0062667-96.2012.8.26.0100 - Comarca: São Paulo - 8ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo - Rel. Des. Salles Rossi - j. 03.09.2014 - 

v.u.)

OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - TUTELA ANTECIPADA - Fornecimento de 

dados cadastrais para identificação do suposto 
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ofensor. Recusa injustificada. Responsabilidade do 

provedor de correio eletrônico (e-mail) de propiciar 

meios de individualização dos usuários, sob pena de 

responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 

Medida necessária à segurança da internet. 

Precedentes do STJ. Descabida a alegação de 

necessidade de proteção do sigilo, que não pode ser 

oposta ao Poder Judiciário. Vedação ao anonimato. 

CF, art. 5º, XII. Pedido de identificação dos dados do 

ofensor e não de acesso ao conteúdo de todas as 

mensagens do usuário. Viabilidade técnica 

reconhecida. Recurso Provido”. (ApCív nº 0148989-

94.2013.8.26.0000 - 6ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Rel. Des. 

Paulo Alcides - j. 20.02.2014 - v.u.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, CONSISTENTE DO FORNECIMENTO 

DE DADOS. Mensagem ofensiva enviada por e-mail, 

com dados cadastrais falsos. Obrigação do provedor 

de serviços informar o número IP (internet protocol), 

de modo a permitir identificar de onde partiu o pedido 

de criação do endereço eletrônico, bem como o 

computador detentor da referida identificação. Multa 

cominatória até R$20.000,00, que não merece 

modificação, por se tratar de empresa de grande 

porte. Sentença confirmada. Recurso desprovido. 

(ApCív nº 0023560-91.2012.8.26.0602 - Comarca: 

Sorocaba - 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo - Rel. Des. Milton Carvalho - 

j. 27.02.14 - v.u.)
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EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Liminar concedida 

para: determinar a identificação do usuário e o fornecimento dos relatórios de 

acessos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por até 30 dias. 

Ausência de elementos a justificar a exclusão da multa ou a sua redução. 

Finalidade: cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Recurso improvido.(AI 

nº 0501684-54.2010 - Comarca: São Paulo - 8ª Câmara de Direito Privado - Rel. 

Des. Caetano Lagrasta - j. 19.01.2011 - v.u.)

OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - Google Brasil Internet Ltda - Decisão 

determinando o fornecimento do número PIN e de 

dados completos dos usuários Google - Insurgência - 

Conduta contraditória da recorrente que ora postula 

prazo, ora levanta a impossibilidade técnica para o 

cumprimento da providência determinada - Quanto à 

identificação do usuário, a recorrente deve fornecer os 

dados de que dispõe, mesmo porque não nega que 

possui registros de IP - Não prevalece, outrossim, a 

alegação, de que a origem do IP é estrangeira, o que a 

impediria, de divulgá-la - Operando no Brasil, está 

sujeita à autoridade judiciária brasileira (art. 88, 

inciso I, do Código de Processo Civil) - Ademais, 

descabe invocar proteção ao direito de terceiros, sob 

pena de afronta ao disposto no artigo 6º do Código de 

Processo Civil - Recuso desprovido. (AI n. 

990104936713 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito 

Privado - Rel. Des. Carlos Eduardo Donegá Morandini 

- j. 14/12/2010 - v.u.) 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - Obrigação de fazer - Provedora de 
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serviços de internet - Fornecimento de dados 

cadastrais com intuito de identificar os usuários que 

realizaram operações fraudulentas em contas 

bancárias - Inocorrência de violação à garantia 

constitucional do sigilo das comunicações - Dano 

moral - Inadequação da via eleita. Não viola a 

garantia contida na Constituição Federal sobre sigilo 

das comunicações telefônicas (art. 5o, XII), a hipótese 

de fornecimento de dados sob custódia de empresa 

provedora de acesso à internet, por ordem judicial. 

(ApCív nº 992 08.015589-7- Comarca: São Paulo - 30ª 

Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Orlando 

Pistoresi - j. 24.02.2010 - v.u.)

Destarte, de todo processado se conclui que as 

recorrentes Google e Microsoft se limitaram a repisar os mesmos 

argumentos anteriormente deduzidos ao longo do feito e que foram 

superiormente afastadas pela r. sentença de Primeiro Grau, não 

logrando as razões expostas nos recursos de apelação infirmar os seus 

sólidos fundamentos.

Cabe aqui mencionar com propriedade o 

julgado do STJ (REsp nº 1300161/RS, rel. Min. Nancy Andrighi), 

citado pela r. sentença, e que vale aqui ser reproduzido parcialmente:

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. 

INDIFERENÇA PROVEDOR DE CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL). 

FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DAS MENSAGENS ENVIADAS. DESNECESSIDADE. 

MENSAGEM OFENSIVA. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. 
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INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. 

BLOQUEIO DA CONTA. DEVER. INDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. 

INDICAÇÃO DO PROVEDOR DE ACESSO UTILIZADO. SUFICIÊNCIA.  (...) 5. 

O dano moral decorrente de mensagens  com conteúdo ofensivo enviadas pelo 

usuário via e-mail não constitui risco inerente à atividade dos provedores de 

correio eletrônico, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva 

prevista no art. 927, parágrafo único, do C/C02. Ao ser comunicado de que 

determinada mensagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor de correio 

eletrônico agir de forma enérgica, suspendendo a respectiva conta de e-mail, sob 

pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da 

omissão praticada. 7. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os 

usuários externem livremente sua opinião, deve o provedor de correio eletrônico 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, sob pena de 

responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 8. Por mais que se intitule um 

site seguro, a Internet sempre estará sujeita à ação de hackers, que invariavelmente 

conseguem contornar as barreiras que gerenciam o acesso a dados e informações.  

(...) 9. Mesmo não exigindo ou registrando os dados pessoais dos usuários 

HOTMAIL, a MICROSOFT mantém um meio suficientemente eficaz de 

rastreamento desses usuários, que permite localizar o seu provedor de acesso (esse 

sim com recursos para, em tese, identificar o IP do usuário), medida de segurança 

que corresponde à diligência média esperada de um provedor de correio eletrônico. 

10. Recurso especial a que se nega provimento”. (grifei)

Já quanto a recorrente Facebook, note-se que, 

ao ser intimada da decisão proferida quando da concessão de 

antecipação de tutela, ela procedeu ao bloqueio da conta da usuária, o 

que ocorreu em 15 de março de 2013, haja vista que o perfil da autora 
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também havia sido invadido por hackers. 

Na ocasião, a empresa assim se manifestou: 

“Ademais, cumpre esclarecer que, embora a conta tenha sido 

desativada, os Operadores do Site Facebook podem proceder a 

restauração da conta, caso a autora queira restaurá-la futuramente” 

(negritei e sublinhei - fls. 57), assim, a despeito do período extenso em 

que a conta da autora permaneceu desativada, argumento  contraditório 

que foi  utilizado nas razões recursais da apelante, a empresa outrora  

garantiu que os operadores do site possuem as ferramentas necessárias à 

recuperação do perfil da autora.  Não é crível que, com o avanço 

tecnológico que dispõe essa empresa, vista aos olhos da sociedade, ela 

possa ter perdido essas ferramentas. Até porque se não tivesse os meios 

necessários, não teria porque ter se manifestado nesse sentido. 

Logo, nenhuma censura merece a r. sentença 

objurgada, impondo-se, outrossim, a rejeição dos reclamos recursais.

Portanto, pelo exposto, meu voto nega 

provimento aos recursos. 

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

   Relator
  (assinatura eletrônica) 
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