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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
0033785-36.2012.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MICROSOFT 
INFORMÁTICA LTDA, é agravado RAFAELA FLÁVIA MONTEIRO DE CASTRO.

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

São Paulo, 20 de junho de 2012

FERREIRA DA CRUZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 0033785-36.2012.8.26.0000.
Agravante: Microsoft Informática Ltda.
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 0587.

COMINATÓRIA  Hipótese de violação de e-mail  
Antecipação de tutela deferida para bloquear o acesso e o 
funcionamento da conta invadida, MSN inclusive – 
Existência de grupo econômico que não pode prejudicar o 
consumidor  Teoria da aparência  Precedentes desta 
Corte  No Brasil, a Microsoft Informática (filial) é a 
Microsoft Corporation (controladora) – Recurso 
desprovido.

Trata-se de recurso interposto contra a r. 
decisão reproduzida às fls. 43, 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: a) encontra-se impossibilitada de atender à ordem de 
bloqueio; b) a real prestadora dos serviços hotmail é a empresa 
Microsoft Corparation, o que firma a sua ilegitimidade passiva e a 
impossibilidade jurídica do pedido; c) a multa não é razoável nem 
proporcional.

Recebido com efeito suspensivo (fls. 115), 
veio aos autos resposta (fls. 123/126).

O Ministério Público manifestou-se pelo não 
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conhecimento do recurso e, de modo subsidiário, pelo seu provimento 
(fls. 131/134). 

É a síntese do necessário.

Prima facie, a certidão de fls. 129 evidencia 
que o art. 526 do Código de Processo Civil  de fato  não foi 
cumprido pela agravante; contudo, a despeito de comprometida a 
defesa (fls. 126), in casu, à luz do que hoje se decidiu no AI nº 
0026645-48.2012.8.26.0000, viável se mostra a solução de mérito em 
benefício da própria menor.1 

O recurso não comporta provimento. 

Com efeito, apesar de serem distintas as 
empresas Microsoft Informática Ltda e Microsoft Corporation, 
inegável que ambas se apresentam ao público brasileiro como 
Microsoft Brasil, a criar expectativas inerentes à marca no íntimo do 
consumidor.

Esse único grupo econômico (item 15  fls. 
06), um dos maiores do mundo2, oferece em seu portfólio eletrônico 
desde programas e sistemas de computador até o próprio correio 
eletrônico conhecido como Hotmail. 

Além disso, conforme se depreende do 
contrato social de fls. 25/37, a Microsoft Corporation controla a 
Microsoft Informática, pois detém quase 80% das suas cotas de 
participação (cláusula 5ª – fls. 30), inclusive designando os diretores 
da empresa brasileira (cláusula 8ª, § 1º – fls. 31), esta verdadeira 
longa manus da matriz, lídima filial; logo, é a agravante parte legítima 
para figurar no polo passivo da demanda originária.3  

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

1 CPC, art. 249, § 2º.
2 http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_empresas_do_mundo; acesso em 01.06.2012.
3 CC, art. 75, IV, §2º
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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.

Conforme se verifica no documento de fls 25, 
a Microsoft Corporation é a sócia majoritária da 
agravante que tem por objeto social, entre outras, a 
“prestação de serviços de veiculação e divulgação de 
textos e anúncios pela Internet” (fls 30). Portanto, dada a 
comunhão de interesses comerciais entre as duas 
empresas e na ausência de representante legal, 
conhecido, para responder pelos atos da Microsoft 
Corporation no Brasil, a substituição de uma pela outra se 
impõe, fundado na teoria da aparência, conforme 
reiteradamente tem se decidido em caso análogos neste e 
em outros Tribunais do país.4

(...) o Colendo STJ já pacificou entendimento 
de que uma empresa tem legitimidade para responder 
pelas obrigações de outra, componente do mesmo grupo 
econômico, fundando-se tal posicionamento, 
especialmente, na teoria da aparência.

Nesse sentido, assim decidiu o Ministro Aldir 
Passarinho, no Resp. nº 63981/SP, se “empresas 
nacionais se beneficiam de marcas mundialmente 
conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas 
deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, 
não sendo razoável destinar-se ao consumidor as 
conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos 
defeituosos. (...)” (Resp. 63981/SP, da Quarta Turma do 

4 TJSP, AI 57 5.52 5-4/0-00, rel. Álvaro Passos, j. 08.10.2008.
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STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, p. 20.11.2000).5

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Medida 
cautelar  Site de relacionamento e e-mail  Decisão que 
deferiu a antecipação da tutela para que a agravada 
retire os perfis mencionados do seu site de 
relacionamento, bloqueie o e-mail descrito e forneça os 
dados necessários para a identificação do responsável  
Inconformismo  Inadmissibilidade  Legitimidade 
passiva ad causam da agravada, integrante do mesmo 
grupo econômico da Microsoft Corporation – Teoria da 
aparência  Dano à imagem da agravada não negado 
pela agravante  Presença dos requisitos do art. 273 do 
Código de Processo Civil  Decisão mantida  Recurso 
desprovido.6

De outra banda, há inegável relação de 
consumo entre a agravada e a Microsoft Informática, que  por isso  
não pode se eximir da sua responsabilidade tão-só invocando a 
existência de grupo econômico, formado a partir de complexa 
arquitetura negocial internacional, pena de nítido prejuízo do sujeito 
vulnerável.

No Brasil, para que dúvida alguma reste, a 
Microsoft Informática é a Microsoft Corporation.

Por fim, a relevância do suposto cumprimento 
da ordem cominatória (fls. 22) há de ser examinada na origem.

Ex positis, pelo meu voto, repelida a 
preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

FERREIRA DA CRUZ
    Relator

5 TJSP, AI 0151685-74.2011.8.26.0000, rel. Maurício Ferreira Leite, j. 10.08.2011.
6 TJSP, AI 0255703-49.2011.8.26.0000, rel. J. L. Mônaco da Silva, j. 21.03.2012.
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