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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0026645-48.2012.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante NET 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, são agravados RAFAELA FLAVIA 
MONTEIRO DE CASTRO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DANILO FLAVIO 
MONTANINI DE CASTRO (ASSISTINDO MENOR(ES)).

ACORDAM, em 7ª 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 LUIZ 
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E WALTER BARONE.

São Paulo, 20 de junho de 2012

FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

7ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento nº 0026645-48.2012.8.26.0000 – Franca – Voto 584 – GA         2/4

.Agravo de Instrumento nº 0026645-48.2012.8.26.0000.

Agravante: Net Serviços de Comunicação S/A.
Agravada: Rafaela Flávia Monteiro de Castro.
Ação: Obrigação de Fazer.
Origem: 2ª Vara Cível de Franca.
Juíza de 1ª instância: Drª. Mariana Tonoli Angeli.
Voto nº 0584.

COMINATÓRIA  Hipótese de violação de e-mail  
Antecipação de tutela deferida para bloquear o acesso e o 
funcionamento da conta invadida, MSN inclusive  
Agravante que não tem condições de cumprir a ordem  
Conduta exigida que não está sob seu domínio e/ou ao seu 
alcance operacional  Astreintes que não lhe alcançam  
Serviços que são geridos exclusivamente pela corré 
Microsoft  Precedente desta Câmara  Recurso provido.

Trata-se de recurso interposto contra a r. 
decisão reproduzida às fls. 30, que  deferiu tutela antecipada para 
determinar que as rés (a agravante Net e a Microsoft) bloqueiem o 
acesso e o funcionamento do e-mail e MSN 
Rafaela_monteiro_c23@hotmail.com no prazo de 24 horas, pena de 
multa diária correspondente a R$10.000,00.

Busca-se a reforma do decisum monocrático 
porque o serviço que se pretende bloquear é prestado única e 
exclusivamente pela empresa Microsoft; portanto, a Net não possui 
controle sobre ele, restando injusto que suporte as astreintes impostas 
em razão da inércia da corré. 

Recebido com efeito suspensivo (fls. 42), veio 
aos autos resposta (fls. 50/53).

O Ministério Público opinou pelo provimento 
(fls. 55/57).

É a síntese do necessário.

O recurso comporta provimento.
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Com efeito, a empresa Net Serviços de 
Comunicação S/A não possui condições técnicas de cumprir a decisão 
judicial, visto que os serviços de e-mail e de MSN  tal qual admite a 
própria agravada (fls. 52)  são geridos exclusivamente pela empresa 
Microsoft Informática Ltda; aliás, como também comprovam os 
documentos de fls. 22/23.

É esse, anote-se, o entendimento do Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive pela voz desta Colenda 7ª 
Câmara de Direito Privado:

Basta uma simples “navegada” pela Internet 
para se constatar que o serviço Windows Live Hotmail, 
por meio do qual se tem acesso aos e-mails com a 
extensão de domínio @hotmail.com (MSN Hotmail) e 
MSN Messenger é de propriedade da mundialmente 
conhecida Microsoft, disponibilizado no Brasil, em 
português, por meio do site www.hotmail.com.1

Força é concluir, portanto, que apenas o 
bloqueio do serviço de banda larga está ao alcance da agravante; 
porém, isto não atende ao determinado na r. decisão recorrida, pois o 
endereço de Hotmail ou o serviço de MSN podem ser utilizados por 
intermédio de outro provedor de acesso à rede mundial de 
computadores. 

Desse modo, ao menos nos limites desta fase 
embrionária do litígio, não se revela possível impor à agravante multa 
pelo não cumprimento de uma conduta que não está sob seu domínio 
e/ou ao seu alcance operacional.

Observe-se, em arremate, que esta medida em 
nada interfere na legitimidade passiva ad causam atribuída à Net, 
circunstância a ser enfrentada  após ampla instrução probatória  na 
origem.

1 TJSP, AI 57 5.52 5-4/0-00, rel. Álvaro Passos, j. 08.10.2008.
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Ex positis, pelo meu voto e para os restritos 
fins acima definidos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

FERREIRA DA CRUZ
    Relator
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