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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1002626-10.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 

apelante MICHAEL ELVIS FERREIRA ROCHA, é apelado FÁBIO ALVES FÉLIX.

ACORDAM, em 9ª 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 Exmo. Desembargadores COSTA 

NETTO (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR E JOSÉ APARÍCIO 

COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 10 de abril de 2018.

Piva Rodrigues

RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1002626-10.2015.8.26.0564

APELANTE: Michael Elvis Ferreira Rocha

APELADO: Fábio Alves Félix

COMARCA: São Bernardo do Campo - 4ª Vara Cível

VOTO: 30306

Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por 

danos morais cumulada com obrigação de não fazer. Autor 

reclama que réu cometeu conduta ilícita ao frustrar 

proposta de composição de sociedade empresária e difamá-

lo perante o mercado e a sociedade civil, daí formulado 

requerimento de indenização pelos danos morais sofridos e 

também emissão de ordem para que o réu se abstenha de 

emitir manifestações contrárias à honra objetiva do 

apelante em redes sociais. Sentença de improcedência. 

Inconformismo do autor não provido. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).

1. Desinteligências decorrentes de acordo em sociedade 

empresária que se mostrou frustrado e que não superam o 

limite da proporcionalidade da fronteira do abuso da 

liberdade de expressão não configuram ato ilícito, rejeitada 

a tese do dever de indenizar. Ausência de demonstração de 

abalo ou violação à reputação ou honra subjetiva/objetiva 

da parte autora. 

2. Recurso de apelação do autor Michael não provido.

Na ação de indenização por danos morais cumulada com 

obrigação de não fazer proposta por Michael Elvis Ferreira Rocha contra Fábio Alves 

Félix, o E. Juiz de Direito Sergio Hideo Okabayashi proferiu sentença julgando 

improcedentes os pedidos da ação.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de verba honorária de sucumbência no patamar de 10% (dez por 

cento) do valor atribuído à causa. Valor dado à causa: R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), em fevereiro de 2014 (cf. fls. 24). 

Sentença proferida em 22.09.2016 (fl. 468).
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O autor Michael Elvis apela (fls. 471/486). Argumenta que 

os litigantes firmaram, de forma verbal, contrato de sociedade empresária, com 

civilidade, ocorrendo, logo na sequência, o respectivo distrato, de modo ordeiro e 

alegadamente com a “devida devolução do adiantamento efetuado pelo apelado, na espécie 

de um veículo automotor e de maquinários” (fl. 475). Assinala que, a partir desse instante, 

o réu passou a ter um comportamento inadequado e ilícito, com ofensas diretas e 

denegrimento da imagem do autor-apelante perante terceiros, deduzindo acusações 

infundadas. Ressalta que esses ataques se manifestaram pela rede social Facebook 

(“contato do apelado com duas pastoras da igreja que eram pessoas conhecidas em 

comum das partes, Srita Saiuri Sani e Daniely Braga, em 28/09/2014, falando sobre o 

apelante: (fls. 36-37)”, “contato do apelado com Rosana Rocha e outras sete pessoas, 

insinuando que o apelante é estelionatário e que já possui passagem pela polícia”, 

“contato do apelante com seu amigo de nome Ronaldo”, cf. fl. 475/477) e também pelo 

aplicativo Whatsapp (“contato do apelado com a Sra. Márcia, esposa do Sr. Odemar, 

casal este membro da igreja”, “contato do apelado com o apelante, referindo-se ao 

apelante e sua esposa: (fls. 50-53)”, “contato da esposa do apelante com uma 

conhecida da igreja, mulher do Sr. Rodrigo, os quais residem em Uberaba/MG: (fls. 

58-63)”, “contato do apelado com o apelante, falando sobre um processo cível em que 

o apelante e o pastor Isaias eram réus: (fls. 64-67)”, cf. fls. 477/480). O autor-apelante 

agrega que esse comportamento não pode ser considerado como normal ou condizente 

ao de um “contratante insatisfeito”, à vista do grave teor das conversas reproduzidas nos 

autos. Salienta que se trata de um comportamento lesivo, se utilizando de mecanismos 

eletrônicos de largo alcance (internet e aplicativos de celular) com o objetivo de ferir a 

honra do apelante, tanto objetiva, quanto subjetiva. Em resumo dos ataques sofridos, 

enumerados às fls. 481/482 no apelo, o autor salienta que o réu se pronunciou tanto 

quanto a terceiros, quanto a si próprio autor, proferindo diversas ameaças e ofensas, 

disseminando boatos e desqualificando o autor, em condutas rotuladas como impróprias, 

desrespeitosas e repugnantes. Ressalta que não tem qualquer dívida de valor a ser paga 

ao réu. Afirma que o réu o chamou de “pilantra”, exorbitando qualquer direito à 

liberdade de expressão. Aponta que o réu-apelado é prepotente em razão de sua 

condição de ex-jogador de futebol, passado por clubes de notoriedade (como o 

Corinthians, no Brasil, e outros no exterior). Reforça que as testemunhas ouvidas 
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embasaram a existência do dano moral, tanto o senhor Odemar Almeida (à fl. 310, 

ouvido como informante, que relatou ter sido ameaçado pelo réu-apelado), assim como 

a senhora Márcia Maria (à fl. 311, também ouvida como informante, que teria 

corroborado a existência dos danos à pessoa do autor-apelante). Salienta, no mais, que a 

hipótese revela a aplicabilidade da presunção da existência do dano, dano in re ipsa, 

decorrente da própria prática delituosa, desnecessária a realização de prova, já que o 

prejuízo do dano puramente moral é presumível, estando ínsito na ilicitude do ato 

praticado. Defende que os atos praticados pelo apelado ultrapassaram limites de bom 

senso e civilidade, exigidos do homem médio para convívio em sociedade.

Requer, enfim, o provimento do apelo para julgar 

procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o ato ilícito praticado pelo réu, 

condenando-o a indenizar o autor-apelante no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).

Recurso processado, com contrarrazões (fls. 492/510).

Recurso entrado em 16.11.2016, com distribuição à 

Relatoria em 30.11.2016, por prevenção ao Agravo de Instrumento 2086721-

96.2015.8.26.0000. Conclusos, enfim, para julgamento em 29.08.2017.

É o relatório.

O recurso do autor Michael não comporta provimento.

A despeito de pontuais divergências quanto à dinâmica 

dos fatos que desencadearam o início das relações comerciais entre as partes, é certo que 

se frustrou o intento impulsionado formar uma sociedade empresária entre a esposa do 

autor Michael, Sra. Maria Aparecida Nogueira Rocha, com o réu Fábio e o irmão deste 

chamado Diego. 

Tudo porque Fábio teria desistido de subscrever a minuta 

de contrato da sociedade e complementar os recursos financeiros que seriam 

correspondentes à integralização da sua cota-parte do negócio.
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Ainda consta da narrativa da petição inicial que o 

investimento que o réu Fábio teria na integralização do capital da sociedade seria 

composto pelo montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), pagos com veículo 

automotor modelo Peugeot 207, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o valor 

restante seria pago com valores que tanto o réu quanto o irmão Diego viessem a ter com 

a retirada de lucros da empresa.

Sequer há, de fato, esclarecimentos mais concretos sobre a 

forma da condução do negócio, porém o autor salienta que o objeto da sociedade, 

prestação de serviços de pintura predial e epóxi, teriam sido realizados enquanto ainda 

de forma verbal o acertamento entre as partes, com a aquisição, pelo réu, de 

determinados instrumentos de trabalho.

A circunstância que desencadeou a propositura da ação de 

indenização por Michael não foi justamente a frustração do negócio empresarial, que se 

acompanhou de uma suposta devolução de maquinário comprado pelo réu a este último, 

mas sim os desentendimentos que se prosseguiram, narrado pelo autor Michael que o 

réu Fábio teria passado a ameaçá-lo e difamá-lo perante pessoas de seu círculo social e 

comercial, em redes sociais e por vias telefônicas, expressas no sentido de que o autor 

estaria aplicando “golpes” pela região se usando do nome da empresa em tela.

Em sua defesa, o réu Fábio salientou que a narrativa inicial 

é tendenciosa e fantasiosa por não refletir a realidade fática, negando qualquer tipo de 

constrangimento à pessoa do autor.

Anota, quando ao negócio frustrado, que o réu teria 

disponibilizado cerca de R$ 42.918,00, em dinheiro (cheques e o veículo automotor), 

além da quantia de R$ 2.082,00, para a aquisição de máquinas e ferramentas, enquanto 

que a diferença de R$ 30.000,00 faltante seria absorvida pelo autor por meio de lucros 

que réu e irmão extrairiam da sociedade empresária. 

Salientou que, quando requisitados os documentos 

comprobatórios da regularidade fiscal da sociedade empresária, o autor teria sumido 

sem apresentar qualquer satisfação ou os documentos requeridos. 
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Na sequência, o réu afirma ter recebido de volta o seu 

automóvel e as máquinas e ferramentas, essas de péssimo estado de conservação, mas 

não o dinheiro em sua integralidade, relatado uma apropriação indevida de R$ 2.918,00 

além de lucros não repassados. 

Diante desse cenário, aponta que não só ele, réu, mas 

também várias pessoas frequentadoras da igreja do réu teriam começado a apontá-lo 

como “estelionatário”, já que ele, autor, “já havia aplicado golpes em outras pessoas, 

sempre sumindo com o dinheiro dos clientes, o que lhe conferiu a má-fama que hoje detém e, 

portanto, nenhuma culpa tem o réu da desonra que recaiu sobre o demandante” (fl. 89), além 

de detalhar que a própria família do autor (a genitora) teria declinado em juízo, num 

outro processo judicial, esse traço de falta de escrúpulos ao caráter do autor. Afirma, por 

fim, que se valeu de sua liberdade de expressão e pensamento para interagir com 

pessoas conhecidas e relatá-las a experiência que viveu, deixando clara a sua 

insatisfação com o negócio e salientando a sua posição de credor do autor, adotando 

condutas ditas legítimas e conformes ao ordenamento jurídico, sem extrapolação. 

Impugnou também os documentos acostados à inicial, relativos à prova digital, visto 

que ausente validade de sua confecção, desprovidas que estão de atas notariais ou 

certificação digital para legitimar o alegado.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou 

improcedentes os pedidos iniciais, ora atacada pelo autor.

Os fundamentos expostos na sentença devem ser 

ratificados na sua integralidade, na forma do artigo 252 do Regimento Interno desta 

Corte, assim transcritos:

“(...) Os fatos originaram-se de desentendimento negocial. 

As condutas que daí decorreram, no entanto, ainda que inadequadas, referem-se a 

comportamento social comum entre contratantes insatisfeitos. Dos autos, outrossim, 

não se extrai prova cabal (documental ou oral) que demonstre a efetiva violação do 

patrimônio subjetivo do requerente, a fim de justificar a indenização por danos morais.

Ademais, 'Na advertência da doutrina e jurisprudência, 
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salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que 

se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e 

profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do 

indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido 

como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio 

do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite 

mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e 

prejudicial, hábil/suficiente a embasar responsabilidade indenizatória. Haveria como 

que um 'piso' de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o 

dano moral indenizável' (YUSSEF SAID CAHALI, YUSSEF SAID CAHALI).” (fls. 

466/467)

Não há o que reparar nesse entendimento.

As desinteligências decorrentes de acordo em sociedade 

empresária que se mostrou frustrado e que não superam o limite da proporcionalidade 

da fronteira do abuso da liberdade de expressão não configuram ato ilícito, rejeitada a 

tese do dever de indenizar, tal qual descrito nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 

2002.

Ademais, revela-se ausente demonstração de abalo ou 

violação à reputação ou honra subjetiva/objetiva da parte autora.

Embora tenham o seu conteúdo impugnado pela parte ré 

por conta de não observância de formalidade necessária para a produção adequada de tal 

prova [ argumento, vale dizer, vazio, já que o réu não contesta tenha se manifestado de 

forma vigorosa contra o autor, sequer a autoria das postagens, tal qual já deliberado por 

ocasião do Agravo de Instrumento nº 2086721-96.2015.8.26.0000, j. 16.12.2015, de 

relatoria do E. Desembargador José Aparício Coelho Prado Neto, cf. fls. 372 e ss.], os 

documentos acostados na exordial revelam postagens supostamente praticadas pelo réu 

em rede social (Facebook), nas quais o réu faz referências ao possível mau 

comportamento do autor no mundo dos negócios, indicando ter sido pessoal e 

financeiramente lesado, e buscando alertar os seus conhecidos a respeito da experiência 
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(especialmente de fls. 36 e seguintes).

Em seu conteúdo, não se afere o réu tenha exorbitado de 

sua livre manifestação de pensamento e expressão, ainda mais se ponderarmos que (i) as 

mensagens repercutiram a um círculo restrito de pessoas, (ii) os contatos mantidos entre 

autor e réu revelaram relativa urbanidade no contato entre ambos, a despeito da 

conflituosa relação e do desejo, várias vezes manifestado pelo réu, de que desejava ver o 

autor e sua esposa “atrás das grades” (inexistiram palavras de baixo-calão ou que 

reduzissem o intelecto de parte à outra ou concretizassem alguma ameaça de lesão à 

integridade física ou psíquica da parte autora), (iii) e, principalmente, a consciência 

manifestada em postagem atribuída ao réu no sentido de que as respostas necessárias 

para eventual solução, criminal ou cível, das dívidas e do comportamento supostamente 

lesivo do autor quando do desfazimento da sociedade empresária dependiam de 

manifestações estatais institucionais (a exemplo da necessidade de se lavrar boletim de 

ocorrência para comunicar o possível cometimento de crime).

Os testemunhos e relatos coletados de fls. 310 e seguintes, 

por testemunhas e informantes, reforçam que não foi verificada a prática de ofensas, 

intimidações ou ameaças diretas do réu em direção à pessoa do autor, que tenham sido 

presencialmente checadas pelas testemunhas (a exemplo dos relatos de Silvio à fl. 308, 

especialmente no aspecto de não ter como assegurar se, de fato, era Fabio quem havia 

telefonado e realizado ameaças, de Márcia Maria, de fl. 311, e de Juarez, à fl. 312). 

Alguns relataram que sabiam da posição quanto a calote 

supostamente tomado pelo réu e de seu inconformismo (a exemplo de Juarez à fl. 312). 

E a propósito das conversas mantidas em redes sociais, 

apenas Márcia Maria relatou ter recebido mensagens encaminhadas à família da 

testemunha, nas quais teria havido uma mensagem do réu contra o autor e xingamento a 

seu marido, o informante Odemar, e proferimento de palavras obscenas (fls. 311, 

reafirmado por Odemar à fl. 310). Note-se, nesse aspecto, que não houve o xingamento 

direto ao autor pelo réu, sequer se detalha se as mensagens tenham gerado algum 

desprestígio do autor em relação a essa entidade familiar composta pela testemunha 
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Marcia Maria e seu marido, o informante Odemar.

Também deve ser lembrado que em sentença proferida na 

seara criminal, transitada em julgado, se decidiu pela rejeição da queixa-crime e a 

inexistência de crimes de difamação, calúnia ou injúria, ante a falta de detalhamento das 

expressões que seriam ofensivas ou insultuosas na petição inicial da queixa-crime 

(confira-se Recurso em sentido estrito 0011050-58.2015.8.26.0564, julgado pela 13ª 

Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Nessa medida, ausente qualquer repercussão criminal do 

caso, assim como ausente verificação de abuso de direito de liberdade de manifestação, 

expressão e pensamento nos comportamentos atribuídos ao réu-apelado, falho o ônus 

probatório descrito no artigo 373, inciso I, CPC/15, deve ser prestigiada a sentença 

proferida em seus judiciosos termos.

Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelo 

patrono da parte autora na fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários 

advocatícios com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo 

Civil, para que seja elevada a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze 

por cento) do valor da causa.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração 

contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco 

dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da 

Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução 

nº 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.

PIVA RODRIGUES

Relator
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