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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1100124-43.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
MAURICIO RIBEIRO MICHELOTTO, é apelado/apelante NELSON PIERY DA SILVA 
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada ANA PAULA DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e negaram 
provimento aos apelos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível nº 1100124-43.2015.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelantes: Nelson Piery da Silva e Mauricio Ribeiro Michelotto e outros

Apelados: Ana Paula de Souza Santos e outros

Voto n. 40.087

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Inépcia do recurso do autor. Não configuração. Razões do 
recurso que atacam os fundamentos da r. sentença. Cumprimento 
da exigência do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Apelo conhecido.
II. Ilegitimidade passiva. Não configuração. Corréu que foi 
identificado como responsável, por rede wi-fi, por ter criado e 
gerenciado perfil falso em rede social.
III. Cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental ao 
desate da controvérsia, tornando prescindível a produção de provas 
em audiência. Adequada aplicação do disposto no artigo 355, I, 
Código de Processo Civil. Preliminares afastadas.
IV. Criação de perfil falso em rede social, denegrindo a imagem 
do autor e com a imputação de prática delituosas. Corréus que 
foram identificados como responsáveis pela conexão para a 
criação do conteúdo falso. Correta condenação em danos morais.
V. Pretensão do autor de majoração do importe compensatório 
arbitrado. Impossibilidade. Reparação fixada em R$ 10.000,00 
(dez mil reais). Montante estipulado em consonância com o artigo 
944 do Código Civil.
VI. Danos materiais. Honorários contratuais. Verba que integra a 
pretensão indenizatória. Aplicação do disposto no art. 402 do 
Código Civil. Hipótese, contudo, em que se exige do autor a prova 
de efetivo desembolso, não constante nos autos. Ressarcimento 
dos honorários advocatícios contratuais deve ser limitado às 
despesas efetivas. Pretensão indenizatória afastada. 
VII. Pretensão de condenação em litigância de má-fé (artigo 80 do 
CPC). Impossibilidade. Gratuidade deferida ao autor e revogada 
mediante a correta impugnação enfrentada nos autos. Inexistência 
de comprovação da existência de conluio entre autor e a corré Ana 
Paula. Requerimento igualmente apartado.
SENTENÇA PRESERVADA. APELOS CONHECIDOS E 
DESPROVIDOS.
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1. Trata-se de reparação de danos materiais e morais julgada 

PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 348/352, da lavra 

do MM. Juiz de Direito Mônica Di Stasi Gantus Encinas e de relatório 

adotado, “para condenar cada um dos réus ao pagamento de indenização por 

danos morais no importe de R$ 10.000,00, com correção monetária desta 

data e juros de mora da data desde a criação da página (08/02/2015)”.

Recorrem o autor e o corré MAURÍCIO.

O corréu MAURÍCIO, consoante as razões de fls. 355/369, 

alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando 

que a demanda ainda necessitava de produção probatória, notadamente por 

meio da oitiva de testemunhas. Pugna, ainda, pela condenação dos recorridos 

às penalidades de litigância de má-fé. No mérito, afirma que a 

responsabilidade pela criação e perfil falso em rede social é exclusiva da 

corré Ana Paula, sendo que as conexões também foram realizadas no celular 

desta correquerida, e somente um acesso à internet se realizou a partir de rede 

proveniente de seu endereço.

De outra parte, o autor busca, conforme as razões de fls. 

379/387, a condenação dos corréus ao pagamento por danos materiais, sob o 

título de honorários contratuais, bem como a majoração da reparação por 

danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada corréu. 

Os recursos foram processados e respondidos (fls. 390/399, fls. 

400/410, fls. 411/416 e fls. 417/422).

Houve a determinação de recolhimento de preparo pelo apelante 

Nelson Piery, cujo cumprimento se constata às fls. 427/428.

Intimadas as partes, não manifestaram oposição ao julgamento 

virtual no prazo regimental.

É o RELATÓRIO.
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2. De saída, não vinga a preliminar de não conhecimento do 

apelo do autor.

Conforme resulta claro da leitura da peça referida, as razões 

recursais impugnam diretamente o conteúdo da r. sentença. Nessa medida, e 

reconhecendo a aplicabilidade restrita das hipóteses de rejeição da peça 

recursal com base no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, de 

rigor o conhecimento do recurso.

Tampouco é o caso de reconhecimento de ilegitimidade ad 

causam do corréu Maurício: ao menos uma conexão de internet (fl. 395) foi 

feita pela sua rede social, culminando no seu correto reconhecimento de parte 

legítima para figurar no polo passivo. No mais, a avaliação da 

responsabilidade é matéria de mérito.

De mais a mais, tampouco vinga a preliminar de cerceamento de 

defesa suscitada por este mesmo corréu.

Isso porque bastavam ao deslinde da controvérsia os documentos 

juntados aos autos. O alongamento da demanda, como pretendido, não se 

revela apto para o debate central da ação reparatória, que é a criação de perfis 

falsos na rede mundial de computadores.

Por conseguinte, torna-se absolutamente prescindível a oitiva de 

testemunhas, restando bem aplicado, à espécie, o permissivo contido no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, acrescentando-se, na 

diretriz traçada pelo STJ, que: “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia” (Ag 14.952, Min. Sálvio de Figueiredo).

Superadas as questões prefaciais, no mérito, os recursos não 

comportam acolhida.
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Consoante consta dos autos, busca o autor a reparação por danos 

morais e materiais decorrentes da criação de perfis falsos em redes sociais, 

com utilização indevida de seu nome, através das quais se lhe imputaram 

diversas práticas criminosas, como a formação de “pirâmide”. 

Por um lado, afirma o corréu Maurício que há conluio entre o 

autor e a corré Ana Paula, buscando o afastamento da sua condenação. 

Sem razão, todavia.

Para a criação dos perfis, demonstrou-se ter sido utilizada rede wi-

fi contratada em seu endereço. A propósito, o próprio corréu reconhece a 

utilização de rede sob sua responsabilidade, ainda que para fins impróprios, 

sendo insuficientes os argumentos lançados para se isentar de qualquer 

responsabilidade. Nesse sentido, é expresso o apelo: “De fato, verificamos 

que o autor trouxe aos autos duas conexões que teriam criado malfadada 

página, todas por assinaturas da corré Ana Paula (fls. 37 e 43), e um único 

acesso por assinatura de internet do corréu, certamente ocorrida em algum 

dia em que o corréu disponibilizou o acesso à sua internet via Wi-Fi”.

Ademais, as questões relacionadas ao caráter da corré Ana Paula 

não afastam a responsabilidade do corréu, que deriva do acesso de sua 

internet para a criação de perfis falsos.

De outra parte, ainda que não haja controvérsia acerca a lesão 

moral na espécie, não é o caso de majoração da compensação respectiva, 

como pretende o autor. A condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se 

revela suficiente à reparação pela conduta dos corréus, estando de acordo 

com os parâmetros utilizados por essa Turma Julgadora e em consonância 

com o artigo 944 do Código Civil. Qualquer majoração, às claras, acarretaria 

enriquecimento sem causa do autor.
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No mais, no que toca aos danos patrimoniais alegados pelo 

recorrente, embora em tese admissível a pretensão à condenação da recorrida 

ao pagamento dos “honorários advocatícios contratados”, consoante o 

disposto no artigo 402 do Código Civil, inexiste comprovação de que houve o 

efetivo pagamento de valores exigidos a este título, tendo sido tão somente 

colacionado o contrato de serviços advocatícios (fls. 48/51).

Desta feita, do ônus probatório não se desincumbiu o apelante, 

de modo que, à míngua de prova do dano emergente, fica apartada a 

condenação relacionada ao ressarcimento de honorários contratuais para 

contratação de causídico.

Em caso parelho, precedente dessa Câmara: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. Incorreção 

das informações de rendimentos do autor prestadas, pela ex-

empregadora, perante a autoridade tributária federal. Divergência que 

ensejou indevido lançamento de ofício de diferença do IRPF. Nítida culpa 

da ré. Ato ilícito reconhecido. Precedentes. II. Danos morais. 

Configuração. Inscrição do nome do autor em dívida ativa e sujeição de 

sua esfera patrimonial a atos de execução fiscal. Imposição de 

desassossego anormal. Valor arbitrado (R$ 10.000,00) que compõe 

adequadamente a lesão experimentada. Observância da diretriz traçada 

pelo artigo 944 do Código Civil. III. Danos materiais. Honorários 

contratuais. Verba que integra a pretensão indenizatória. Aplicação do 

disposto no art. 402 do Código Civil. Hipótese, contudo, em que se exige 

do autor a prova de efetivo desembolso, não constante nos autos. 

Ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais deve ser limitado 

às despesas efetivas. Pretensão indenizatória, neste ponto, afastada. 

SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” 
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(Apelação Cível nº 0009132-97.2013.8.26.0108, desta Relatoria, j. 

06.03.2017).

Por fim e ao cabo, tampouco é o caso de acolhimento ao pleito 

de litigância de má-fé.

A gratuidade deferida ao autor foi revogada, bem como o pleito 

feito pela corré Ana Paula foi indeferido (fl. 351). 

No mais, o pleito de condenação por litigância de má-fé também 

é feito ainda com base no alegado “conluio” entre as partes, situação que 

carece de qualquer evidência. A r. sentença, a propósito, também afastou essa 

alegação com base no irreparável fundamento: “No tocante ao pedido de 

litigância de má-fé, não vislumbro a sua ocorrência. Isso porque o fato de o 

autor e a corré Ana Paulo terem morado juntos e de ter havido a doação de 

R$ 45.000,00 por aquele não demonstra estarem em conluio, até porque os 

fatos que foram aqui realizados ocorreram bem depois, em fevereiro de 

2015” (fl. 352).

3. Diante do exposto é o caso de desprovimento dos recursos, 

mantida a r. sentença impugnada.

No mais, em razão do disposto no artigo 85, § 11, do Código de 

Processo Civil, dado trabalho adicional desenvolvido nesta instância, condena-

se o corréu Maurício ao pagamento de honorários advocatícios recursais 

fixados, por equidade, no montante equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). O 

mesmo montante caberá pagar o autor em benefício dos patronos dos corréus, 

dividindo-se em partes iguais.

CONHECEM-SE E NEGA-SE PROVIMENTO AOS 

APELOS.

Donegá Morandini 
           Relator
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