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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0106642-71.2012.8.26.0100, da Comarca de São 

Paulo, em que é apelante RODOLFO ANDRÉ MOLON, é 

apelado MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente sem 

voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 27 de janeiro de 2015.

EGIDIO GIACOIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0106642-71.2012.8.26.0100

APELANTE: RODOLFO ANDRÉ MOLON 
APELADO: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 22.585

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c/c 
indenização por danos morais – Improcedência – Criação 
de e-mail, por terceiro, com nome do autor – Terceiro 
que se apresentava com o nome do recorrente – 
Utilização do e-mail como apenas mais um engodo 
utilizado na prática do crime – Ausência de ilicitude na 
conduta da Microsoft – Ilícito praticado pelo criminoso 
que deverá responder pelos supostos prejuízos – 
Verificada a falsidade a conta, deverá ser bloqueada – 
Sucumbência Recíproca – Recurso Parcialmente 
Provido.

            

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização, ajuizada por Rodolfo André Molon em face de Microsoft 

Informática LTDA.

A r. sentença de fls. 158/159, proferida pelo Magistrado Peter 

Eckschmiedt, cujo relatório adoto, julgou improcedente a ação, 

condenando o autor no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.  

Apela o requerente (fls. 163/174) pretendendo a reforma 

integral da r. sentença, com condenação da requerida à obrigação de 

bloquear o e-mail falso e ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso tempestivo, devidamente preparado e recebido no 

duplo efeito (fls. 175).

Contrarrazões de apelação (fls. 178/191) pelo não provimento 
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do recurso. 

É o relatório.

No caso dos autos o recorrente afirma que a conduta ilícita do 

apelado é a possibilidade de que pessoas abram conta de e-mail com 

utilização do nome completo de terceiros, sem nenhum cuidado cadastral, 

com potencialidade de causar danos, como no caso dos autos. Razão 

pela qual o apelado teria obrigação de investir na criação de mecanismos 

que tornassem segura sua prestação de serviços, o que não faz para 

“engordar seus lucros”.  

Cediço que os requisitos necessários para configurar a 

responsabilidade civil são: conduta ilícita, nexo de causalidade, dano e 

culpa.

Inicialmente forçoso considerar que o fato da Microsoft 

possibilitar que pessoas abram contas de e-mail com nome de terceiros 

não se configura como ato ilícito e muito menos causa, por si só, danos.

O que gerou danos ao autor foi a utilização indevida de seu 

nome e consequentemente de um e-mail, para dar credibilidade ao 

engodo praticado por terceiro, já identificado, que se apresentava como o 

recorrente, sendo este o único responsável pelo dano moral. 

Assim, ausente a ilicitude da conduta do apelado, que apenas 

possibilitou a criação de e-mail com nome do apelante, de rigor afastar a 

responsabilidade civil, cabendo ao apelante buscar a reparação dos 

danos junto ao autor da conduta ilícita.

De outro lado, pequeno reparto comporta a r. sentença, pois, 

constatado que o nome do recorrente foi utilizado para abertura de conta 

de e-mail falso, visando a prática de crimes por estelionatário, deverá ser 

bloqueada.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso apenas para 
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determinar que a Microsoft bloqueie o e-mail: 

rodolfoandremolon@hotmail.com, no prazo de 10 dias. Ante a 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de seus próprios patronos. 

Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao 

recurso, conforme e para os fins acima. 

EGIDIO GIACOIA
Relator
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