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DA REDAÇÃO

A Terceira Turma do Su-
perior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) entendeu que
a Microsoft não deve

ser responsabilizada pela vei-
culação de mensagens consi-
deradas ofensivas à moral de
usuário, e que a impossibilida-
de de identificação do reme-
tente da mensagem não confi-
gura defeito na prestação do
serviço de correio eletrônico
denominado Hotmail. O caso
começou com ação de indeni-
zação ajuizada por usuário
contra a Microsoft Informática
Ltda., sob a alegação de ter sido
alvo de ofensas veiculadas em
e-mail encaminhado a tercei-
ros por intermédio do serviço
de correio eletrônico hotmail.

Houve o prévio ajuizamento
de medida cautelar, com o ob-
jetivo de identificar o respon-
sável pela mensagem difama-
tória e bloqueá-lo. A Justiça
concedeu liminar na medida
cautelar. A sentença julgou o
pedido improcedente, enten-
dendo que não houve falha no
serviço prestado pela Micro-
soft, sendo a culpa exclusiva do
usuário do correio eletrônico.
Os pedidos da medida cautelar
foram julgados procedentes,
com a ressalva de que todas as
determinações judiciais foram,
na medida do possível, atendi-

das pela Microsoft. 
O usuário apelou, mas o

Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJ-RS) confir-
mou a sentença, entendendo
que a Microsoft não pode ser
responsabilizada pelo conteú-
do difamatório do e-mail en-
viado por terceiro mal inten-
cionado, salvo se estivesse se
recusando a identificá-lo, o
que não ocorreu. 

Sem defeito

No STJ, a ministra Nancy
Andrighi, relatora do caso, des-
tacou que a fiscalização prévia,

pelo provedor de correio ele-
trônico, do conteúdo das men-
sagens enviadas por cada usuá-
rio não é atividade intrínseca
ao serviço prestado, de modo
que não se pode reputar defei-
tuoso o site que não examina e
filtra os dados e imagens enca-
minhados. “O dano moral de-
corrente de mensagens, com
conteúdo ofensivo, enviadas
pelo usuário via e-mail não
constitui risco inerente à ativi-
dade dos provedores de correio
eletrônico, de modo que não se
lhes aplica a responsabilidade
objetiva prevista no artigo 927,
parágrafo único, do Código Ci-

vil”, afirmou Andrighi. 
Segundo a ministra, por

mais que se diga que um site é
seguro, a internet sempre esta-
rá sujeita à ação de hackers,
que invariavelmente conse-
guem contornar as barreiras
que gerenciam o acesso a da-
dos. Assim, a impossibilidade
de identificação da pessoa res-
ponsável pelo envio da mensa-
gem ofensiva não caracteriza,
necessariamente, defeito na
prestação do serviço de prove-
doria de e-mail, não se poden-
do tomar como legítima a ex-
pectativa da vítima, como con-
sumidora, de que a segurança
imputada a esse serviço impli-
caria na existência de meios de
individualizar todos os usuá-
rios que diariamente encami-
nham milhões de e-mails. 

“Mesmo não exigindo ou
registrando os dados pessoais
dos usuários do Hotmail, a
Microsoft mantém um meio
suficientemente eficaz de ras-
treamento desses usuários,
que permite localizar o seu
provedor de acesso (este sim
com recursos para, em tese,
identificar o IP do usuário),
medida de segurança que cor-
responde à diligência média
esperada de um provedor de
correio eletrônico”, concluiu a
ministra. A decisão da Terceira
Turma foi unânime. (Com in-
formações do STJ)

Microsoft não responde 
por conteúdo de emails
Terceira Turma do tribunal decide que empresa não deve ser responsabilizada
pela veiculação de mensagens consideradas ofensivas à moral de usuário

STJ DEFESA DO CONSUMIDOR
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A Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
ampliou a aplicação do artigo
88 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), que proí-
be a denunciação à lide nas
ações indenizatórias ajuizadas
com fundamento nos artigos
12 a 17 do código. Até então, a
Corte entendia que a vedação
não abrangia os casos de de-
feito na prestação do serviço.
Denunciação à lide é o cha-
mamento de outra pessoa pa-
ra responder à ação. 

No julgamento de recurso
especial interposto pela Em-
bratel, a Turma discutiu se
cabe denunciação à lide do
fornecedor do serviço no cur-
so de ação de indenização
por danos morais, decorren-
te de instalação indevida de
linhas telefônicas em nome
do autor e posterior inscri-
ção de seu nome em cadas-
tro de devedor. 

No caso, a Embratel foi con-
denada a pagar indenização
no valor de R$ 35 mil. O Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJ-
SP) negou a apelação. Inter-
pretando o artigo 88 do CDC, a
corte paulista entendeu que
não era cabível a denunciação
à lide da Brasil Telecom, pois o
instituto não seria admitido
nas ações sobre relação de
consumo. No recurso ao STJ, a
Embratel sustentou que é ape-
nas prestadora de serviço e
não comerciante ou fornece-
dora de produtos, sendo, por-
tanto, cabível a denunciação à
lide da Brasil Telecom. 

O relator do recurso, minis-
tro Paulo de Tarso Sanseveri-
no, lembrou que a orientação
do STJ situa-se no sentido de
que, em se tratando de defeito
na prestação de serviço, não
se aplica a proibição da de-
nunciação à lide prevista no
artigo 88, pois ela se restringe
à responsabilidade do comer-
ciante por fato do produto.

Porém, em seu voto, o minis-
tro ponderou que a orienta-
ção da Corte deveria ser revis-
ta, pois, conforme os artigos 7
e 25 do CDC, nas obrigações
de indenizar decorrentes de
acidentes de consumo, todos
são responsáveis solidaria-
mente pelos danos sofridos
pelo consumidor, podendo
ser demandados individual
ou coletivamente, segundo a
opção da vítima. 

Com base na doutrina, o
relator ressaltou que, em ca-
sos de denunciação à lide,
muitas vezes a discussão fica
restrita a esse aspecto, resul-
tando em demora injustificá-
vel para o consumidor ter o
direito atendido. Por isso, a
questão deve ser tratada em
processo autônomo. 

Direito de regresso

Sanseverino lembrou que o
fornecedor que for responsa-
bilizado isoladamente na ação
indenizatória poderá exercer o
seu direito de regresso, ou seja,
pedir ressarcimento de qual-
quer prejuízo que tenha, con-
tra os demais responsáveis. O
ministro ressaltou ainda que
esse direito de regresso, previs-
to no artigo 13 do CDC, benefi-
cia todo e qualquer responsá-
vel que indenize os prejuízos
sofridos pelo consumidor. 

No caso julgado, a Brasil Te-
lecom passou a integrar o polo
passivo da ação após adita-
mento da petição inicial, ten-
do sido solidariamente conde-
nada na sentença. A exclusão
da empresa só foi feita no jul-
gamento da apelação. Ao ve-
dar a denunciação nesse pro-
cesso, o ministro Paulo de Tar-
so Sanseverino destacou que a
Embratel não terá dificuldade
em exercer seu direito de re-
gresso em outro processo. To-
dos os ministros da Turma se-
guiram o voto do relator para
negar provimento ao recurso.
(Com informações do STJ)

STJ amplia proibição 
de denunciação à lide 

TRF-2 
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A Justiça Federal do Espírito
Santo (JFES) promove, de hoje
a quinta-feira, por meio do
Centro de Solução de Confli-
tos e Cidadania (Cescon), mais
um mutirão de audiências de
conciliação com processos do
Sistema Financeiro da Habita-
ção (SFH). Serão levados para
negociação 145 processos que
tramitam nas 3ª, 4ª e 5ª varas
federais cíveis de Vitória, na
Vara Federal da Serra e em grau
de recurso no Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região (TRF-
2). As audiências serão realiza-
das no terceiro andar da sede
da JFES (Av. Beira-Mar, 1877,
Monte Belo, Vitória), sala 319. 

Com esse mutirão, a JFES
atingirá a meta do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) de
levar 300 processos do SFH
para audiências de concilia-
ção no Espírito Santo em 2012.
Somados os processos já inse-
ridos em mutirões este ano, a
seccional capixaba alcançará
no evento da próxima semana
a marca de 307 processos. 

Hoje, às 15 horas, será reali-
zada solenidade de abertura
do evento, com a presença do
coordenador dos Juizados Es-
peciais Federais (JEFs) e dire-
tor do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de So-
lução de Conflitos da 2ª Re-
gião, desembargador federal
Guilherme Calmon Nogueira
da Gama. Também participa-
rão o diretor do foro da Justiça
Federal do Espírito Santo, juiz
federal José Eduardo do Nasci-
mento, a juíza federal convo-
cada para auxílio no Núcleo
Permanente de Métodos Con-

sensuais de Solução de Confli-
tos, Marcella Nova Brandão, e
a juíza federal coordenadora
do Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania,
Cristiane Conde Chmatalik,
além de representantes da
Caixa e da Empresa Gestora de
Ativos (Emgea). 

Auxílio

As audiências serão condu-
zidas por magistrados das se-
ções judiciárias do Espírito
Santo e do Rio de Janeiro, com
auxílio de servidores e estagiá-
rios de vara federal e do Ces-
con. Entre os magistrados que
participarão, da seccional ca-
pixaba, estão os juízes federais
Cristiane Conde Chmatalik (ti-
tular do 2º Juizado Especial Fe-
deral e coordenadora do Ces-
con) e Ronald Krüger Rodor (2ª
VF-Criminal), e os juízes fede-
rais substitutos Gustavo Mou-
lin Ribeiro (3º JEF), Karina de
Oliveira e Silva (1ª VF-Cachoei-
ro de Itapemirim) e Frederico
Montedonio Rego (2ª VF-Ca-
choeiro de Itapemirim). Do
Rio, atuarão a juíza federal
Marcella Brandão e o juiz fede-
ral Osair Victor de Oliveira Ju-
nior, da Subseção Judiciária de
Duque de Caxias, recentemen-
te designado para atuar como
juiz de cooperação na JFRJ. 

Este é o sétimo mutirão de
conciliação promovido pelo
Cescon e o terceiro envolven-
do processos do SFH. Inaugu-
rado há pouco mais de um ano
na JFES, o Centro é ligado ao
Núcleo de Apoio Judiciário
(NAJ), que tem Vera Ely Massa-
riol na direção. (Com informa-
ções do TRF-2)

Justiça capixaba faz
mutirão por meta 

Mesmo não exigindo ou registrando os
dados pessoais dos usuários do Hotmail, a
Microsoft mantém um meio suficientemente
eficaz de rastreamento desses usuários, que
permite localizar o seu provedor de acesso
(este 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”.

Nancy Andrighi
Ministra do STJ

JUSTIÇA CRIMINAL 
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A Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) conce-
deu habeas corpus a homem
que não foi intimado pessoal-
mente para que pudesse apre-
sentar defensor de sua confian-
ça para o julgamento da apela-
ção. A defesa alegou ter se omi-
tido quanto ao recurso de acu-
sação por estratégia processual,
mas a falta da intimação do réu
para o julgamento impediu que
seu advogado fizesse a susten-
tação oral pretendida. 

Para a Turma, o oficial de Jus-
tiça responsável pela intimação
emitiu certidão de que o réu
não poderia ser encontrado no
endereço fornecido, mas não
apresentou fonte para essa in-
formação. O réu havia sido con-
denado em primeiro grau a cin-
co meses de prestação de servi-
ços comunitários por portar
drogas para consumo próprio.
O Ministério Público recorreu
da sentença e a corte local o
condenou a quatro anos e dois
meses de reclusão por tráfico. 

O advogado do paciente não
apresentou contrarrazões para
o julgamento da apelação. Dian-
te da inércia, o réu foi intimado
para constituir novo defensor.
Em resposta ao mandado de in-
timação, o oficial de Justiça emi-
tiu certidão afirmando que ele
não residia mais no endereço
fornecido. Então, a Defensoria
Pública foi chamada para apre-
sentar as contrarrazões. 

No STJ, o homem pediu a nu-
lidade do julgamento da apela-
ção, alegando que o advogado
de sua confiança não teve opor-
tunidade de realizar sustenta-
ção oral, o que lhe teria causado
prejuízo. A defesa argumentou
que o advogado não podia ter
sido afastado sem ao menos ser
ouvido, uma vez que a ausência
na apresentação de contrarra-
zões teria sido manobra estraté-
gica devido à tendência do Mi-
nistério Público local de produ-
zir pareceres acolhendo as teses
acusatórias. 

O ministro Sebastião Reis Jú-
nior julgou que a nomeação da
Defensoria para atuar na defesa

do paciente caracteriza nulida-
de processual. “É inegável que
eventual sustentação oral do
advogado constituído pela par-
te poderia influenciar o ânimo
dos desembargadores, o que
poderia levar à manutenção da
sentença”, afirmou. 

Ele ainda observou que não
consta na certidão do oficial de
Justiça a fonte das informações
de que o réu não residia naquele
endereço: “Não foram exauridos
todos os meios possíveis para se
encontrar pessoalmente o réu, o
que causa estranheza, porque ele
sempre fora encontrado no en-
dereço constante dos autos.” O
ministro acrescentou que acór-
dãos do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul (TJ-RS) apon-
tam para a ocorrência de vício
idêntico em outros processos da
mesma comarca, o que apoia a
tese da defesa. A Sexta Turma,
por unanimidade, concedeu a
ordem para anular o processo a
partir da apelação e também de-
terminou que o advogado do pa-
ciente seja devidamente intima-
do. (Com informações do STJ)

Oficial de Justiça deve provar
que não encontrou réu em casa 
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A soberania do Tribunal do
Júri não autoriza que a pena seja
aumentada em caso de protesto
por novo júri, recurso exclusivo
da defesa. O instituto, que se en-
contra revogado atualmente,
permitia que a defesa requeres-
se novo julgamento em caso de
condenação superior a 20 anos.
A decisão é da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Os ministros determina-
ram que fosse feito novo cálculo
da pena. O colegiado entendeu
que apesar da soberania de de-
cisão do Tribunal de Júri, o juiz
deve considerar a pena anterior

como limite máximo. 
O homem havia sido conde-

nado a 42 anos de reclusão por
três homicídios qualificados. A
defesa apelou da decisão e con-
seguiu a redução da pena para
33 anos, sete meses e seis dias
de prisão. Na ocasião, ela con-
seguiu que fosse reconhecida a
continuidade delitiva (que trata
crimes em sequência como se
fossem continuação do primei-
ro, cuja pena é aumentada) e
afastado o concurso material
(quando as penas de cada cri-
me são somadas). O caso então
foi levado a novo júri, em que o
homem foi condenado a 37
anos de cadeia. 

O ministro Og Fernandes jul-
gou que a soberania do júri deve
ser conciliada com outros prin-
cípios constitucionais, como a
ampla defesa. “Não se pode co-
locar a defesa em situação de
dúvida se deseja ou não recorrer,
se usará ou não seu direito de
protesto por novo júri”, afirmou. 

O relator também trouxe pre-
cedente do Supremo Tribunal
Federal (STF) para sustentar seu
voto. No julgamento do STF, foi
decidido que os jurados teriam
liberdade para decidir a causa
conforme sua convicção. Po-
rém, o juiz do novo julgamento
ficaria limitado à pena obtida
na primeira decisão.

Novo júri não aumenta pena anterior 

IMÓVEL
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O oficial de cartório é res-
ponsável pela averbação de
área de reserva legal am-
biental em matrícula de
imóvel, nas hipóteses de
transmissão, desmembra-
mento ou retificação de área
de imóvel rural. O entendi-
mento é da Segunda Turma
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), que julgou que a
obrigação não é somente do
proprietário do imóvel. 

No caso, uma oficial de
cartório de registro de imó-
veis não acatou o provimen-
to da Corregedoria Geral de
Justiça de Minas Gerais e a
recomendação do Ministério
Público estadual para que
exigisse do proprietário a
averbação da reserva. Ela
contestou a ordem por meio
de mandado de segurança,
que foi rejeitado. Mesmo
com a decisão, ela continuou
deixando de fazer a averba-
ção, levando o Ministério Pú-
blico a ingressar com ação ci-
vil pública para exigir que ela
cumprisse a norma. 

A titular do cartório foi
condenada pela corte local,
com aplicação de multa. Ela
então recorreu ao STJ, ale-
gando que não pode ser proi-
bida de averbar ou registrar
outros atos à margem da ma-
trícula pela falta da averba-
ção da reserva legal, mas o
ministro Herman Benjamin
rejeitou sua pretensão. O re-
lator afirmou que “não se po-
de esperar do registrador
uma postura passiva, que o
separe dos outros sujeitos es-
tatais e o imunize da força
vinculante dos mandamen-
tos constitucionais e legais”. 

Segundo o ministro, a lei é
vinculante tanto para o esta-
do quanto para o particular.
“A lei vale para todos”. 

Cartório exige
averbação de 
reserva legal
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