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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DADOS PESSOAIS OCULTADOS PARA A SUA 
PROTEÇÃO 
 
 
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS 
MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE JOGOS ON-LINE. 
FRAUDE PRATICADA POR OUTRO PERSONAGEM 
QUE BENEFÍCIOU A AUTORA. GRATUIDADE DA 
JUSTIÇA. AGRAVO RETIDO.  
 
O fato de a magistrada sentenciante ter entendido 
que a autora litiga com má-fé, isso, por si só, não 
conduz à revogação do benefício da gratuidade da 
justiça, mormente levando em consideração que 
inexiste previsão legal para essa situação. A Lei nº 
1.060/50 não faz qualquer distinção entre  litigante 
de boa ou má-fé para efeitos do deferimento da 
gratuidade da justiça.  
 
Agravo retido improvido. Mostra-se dispensável a 
realização da perícia no computador da autora, 
notadamente porque a prova produzida nos autos, 
dentre elas inclusive a pericial realizada na sede da 
empresa que disponibiliza o jogo, já mostra-se 
suficiente para o deslinde do feito 
 
A prova pericial é conclusiva no sentido de que a 
autora pertencia ao mesmo clã de um usuário 
denominado de “matematicas2”, sendo que este 
transferiu grandes quantidades de “ouro”, obtido 
por meio de ferramentas ilegais para o jogo, para 
as contas dele (matematicas2) e da recorrente 
(WaleriaBR), fato este que justifica a manutenção 
da sentença que julgou improcedente o pedido. 
 
Mantida a condenação da parte autora às penas da 
litigância de má-fé. Descabido, contudo o 
sancionamento da procuradora do autor nestes 
autos, não podendo ser mantida, em relação à 
profissional, a condenação ao pagamento de multa 
e indenização por deslealdade processual. 
Precedente do STJ. 
 
Agravo retido improvido. Unânime. 
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Apelação parcialmente provida, por maioria. 
Vencido o Relator, que a provia em menor 
extensão. 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70064055536 (N° CNJ: 0090931-
20.2015.8.21.7000) 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

WALERIA AMBOS RODRIGUES  
 

APELANTE 

HA ZAT ENTRETENIMENTO DIGITAL 
E MULTIMIDIA LTDA  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Nona 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao agravo retido, e, por maioria, dar parcial provimento à 

apelação, vencido o Relator, que a provia em menor extensão.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES.ª MYLENE MARIA MICHEL E DES. EDUARDO 

JOÃO LIMA COSTA. 

Porto Alegre, 25 de junho de 2015. 

 
 

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES,  
Relator. 
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R E L AT ÓRI O  

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALÉRIA 

AMBOS RODRIGUES, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido 

de danos morais que move contra HAZAT ENTRETENIMENTO DIGITAL E 

MULTIMÍDIA LTDA., em face da sentença que julgou improcedente o 

pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

Condenou também a autora, bem como seus advogados, 

solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, 

correspondente a 1% sobre o valor da causa.  

Em razões recursais, inicialmente postula o restabelecimento 

da gratuidade da justiça, mormente levando em consideração que não 

possui condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Em preliminar postula a apreciação do agravo retido, 

interposto contra a decisão que indeferiu a realização de perícia técnica em 

seu computador. Discorre acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, 

dizendo que se trata de relação de consumo. Sustenta que foi vítima de 

hacker que se valeu da fragilidade do sistema operado pela recorrida. 

Salienta que o pedido de reparação de danos derivados da lesão operada 

pelo bloqueio indevido da usuária, por culpa exclusiva da recorrida, deve ser 

julgado procedente para que a demandada, no âmbito virtual, seja obrigada 

a: a) atualizar o status on-line (nível de jogo) do personagem “WalériaBR”, 

com a sua evolução no jogo on-line, baseando-se na média hora/jogo de sua 

evolução, anteriormente ao bloqueio; b) disponibilizar ao personagem os 

itens do jogo on-line que deveria angariar no tempo em que permaneceu 

bloqueado, também partindo da base de sua evolução no tempo em que 

utilizou o jogo; c) alternativamente, caso a obrigação de fazer se mostrar 
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impossível, postula a conversão em perdas e danos. Postula também: a) a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, em razão da imputação de crime virtual, bem como face ao vilipêndio 

do seu lazer; b) o afastamento da pena de litigância de má-fé e sua 

respectiva multa e c) a inversão da sucumbência. No caso de manutenção 

da sentença, requer o prequestionamento dos arts. 1º, III, 3º, IV, E 5º, 

incisos I, II, V, X, XIII, XXXII, XXXIV, XXXV, LV e LXXIV, todos da CF, arts. 

186, 187 e 927, todos do CC, arts. 5º, I, 17, I, II, III, IV, V, VI e VII, 20º, § 3º, 

125, I, 130, 332, 339, 437, 438 e 439, todos do CPC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, VII e 

VIII, 8º, 9º, 10º, 12º, § 3º,II, 14, 17, 47 e 48, todos do CDC, bem como o art. 

4º da Lei nº 1060/50.  

Sem preparo, pois postula a gratuidade da justiça.  

Em contrarrazões, a apelada postula o improvimento do 

recurso.  

É o relatório. 

V O TO S  

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (RELATOR) 

Inicialmente, restabeleço a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida à apelante à fl. 106, mormente levando em consideração os 

documentos de fls. 17/18 dos autos que comprovam a sua incapacidade 

financeira para arcar com as custas processuais.  

Ademais, o fato de a magistrada sentenciante ter entendido 

que a autora litiga com má-fé, isso por si só, não conduz à revogação do 

benefício da gratuidade da justiça, mormente levando em consideração que 

inexiste previsão legal para essa situação. A Lei nº 1.060/50 não faz 

qualquer distinção entre litigante de boa ou má-fé para efeitos do 

deferimento da gratuidade da justiça.  
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Nesse sentido os seguintes arestos desta Corte:  

Apelação cível. Ação de anulação de acordo 
extrajudicial cumulada com pretensão de revisão de 
cláusulas contratuais. Sentença de extinção do 
processo sem resolução de mérito, reconhecendo a 
existência de coisa julgada, esta derivada da 
homologação de acordo em juízo. Recursos de 
apelação dos autores e da instituição financeira. 
Recurso de apelação dos autores. Considerando o 
acordo avençado em juízo, descabe qualquer 
discussão dos anteriores contratos celebrados pelas 
partes, cujos débitos foram objeto da aludida 
transação judicial, devidamente homologada por 
sentença transitada em julgado. Com a celebração do 
acordo judicial versando sobre os débitos originários 
dos anteriores contratos entre as partes, inexiste 
possibilidade de discussão de qualquer encargo ou 
cláusula contratual, seja dos contratos, seja da 
transação judicial. A pretensão veiculada na ação 
declaratória, e reiterada no recurso de apelação dos 
autores, é manifestamente infundada, e vai de 
encontro à coisa julgada material já estabelecida. 
Averbação dos autores como litigantes de má-fé e 
revogação da gratuidade da justiça. Confirma-se a 
imposição da sanção por litigância de má-fé aos 
autores que, mesmo tendo firmado anteriormente 
acordo em juízo, buscaram indevidamente a tutela 
jurisdicional para reabrir o debate de questões já 
cobertas pela imutabilidade derivada da coisa julgada 
material. Incabível, porém, a revogação do benefício 
da gratuidade de justiça, instituto legal fundado em 
pressupostos distintos. Precedente. Recurso de 
apelação da instituição financeira. Majoração da verba 
honorária fixada na sentença, de R$ 600,00 para R$ 
5.000,00, em consonância com a natureza da causa e 
o trabalho realizado pelos profissionais. APELAÇÕES 
PROVIDAS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 
70033268459, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Desa. Mylene Maria Michel, 
Julgado em 24/05/2011). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDOS 
JULGADOS IMPROCEDENTES. LITIGÂNCIADE MÁ-
FÉ. TENDO SIDO A AÇÃO AJUIZADA 
EQUIVOCADAMENTE CONTRA UMA EMPRESA E 
NÃO CONTRA OUTRA, QUE REALMENTE TERIA 
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SIDO A RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 
NEGATIVO DE SEU NOME, NÃO SE PODE 
SIMPLESMENTE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA PARTE 
AUTORA, SEM QUALQUER PROVA EM TAL 
SENTIDO, ISTO É, DE QUE A PARTE TIVESSE 
BUSCADO INDUZIR O JUDICIÁRIO EM ERRO, 
ALCANÇAR VANTAGEM INDEVIDA OU, AINDA, 
PREJUDICAR A PARTE ADVERSA. AFASTADA A 
PENALIDADE EM QUESTÃO. ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO COMO 
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A LEGISLAÇÃO 
PROCESSUAL, CONFORME ANTES REFERIDO, JÁ 
PREVÊ A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - 
QUANDO FOR O CASO - DA PENA DE MULTA AO 
LITIGANTE DE MÁ-FÉ, ENQUANTO O BENEFÍCIO 
DA GRATUIDADE EM NADA SE RELACIONA COM 
TAL QUESTÃO E, PORTANTO, SOMENTE PODE 
SER REVOGADO QUANDO VERIFICADO QUE A 
PARTE NÃO PREENCHE MAIS, OU JAMAIS 
PREENCHEU, OS REQUISITOS PARA TANTO. POR 
INTERPRETAÇÃO, CORROBORAM COM TAL 
ENTENDIMENTO, INCLUSIVE, PRECEDENTES NO 
SENTIDO DE QUE AINDA QUANDO A LITIGÂNCIA 
DE MÁ-FÉ ESTÁ CONSUBSTANCIADA, A 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO LHE INTERFERE. 
INSTITUTOS COM OBJETIVOS E REQUISITOS 
DIVERSOS. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060964236, Décima 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Des.Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 
Julgado em 10/09/2014). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA. EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
AJG. Litigância de má-fé. A situação dos autos aponta 
para manifesto propósito de induzir o julgador em erro 
com a alteração da verdade dos fatos, disso 
decorrendo a manutenção da condenação imposta 
pela sentença à parte autora referente à litigância de 
má-fé. Parte autora que já havia tido acesso à 
documentação em anterior demanda de notificação 
judicial, de modo a tornar absolutamente 
desnecessário o ajuizamento da ação 
exibitória. Assistência judiciária gratuita. Inexistindo 
comprovação nos autos que a situação econômica da 
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parte autora foi alterada deve ser mantida 
a assistência judiciária gratuita anteriormente 
concedida, uma vez que a condenação como litigante 
de má-fé não implica, por si, a revogação do benefício. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 
Nº 70060105442, Décima Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Heleno 
Tregnago Saraiva, Julgado em 17/07/2014). 

 

Logo, restabeleço a gratuidade da justiça concedida à autora à 

fl. 106 dos autos.  

Quanto ao agravo retido interposto às fls. 471/474, contra 

decisão que indeferiu a realização de prova pericial no computador da ora 

apelante.  

Nego provimento ao agravo retido.  

E isso porque, no caso, torna-se dispensável a realização da 

perícia, notadamente porque a prova produzida nos autos mostra-se 

suficiente para o deslinde do feito.  

As questões jurídicas suscitadas pela autora, ora apelante, não 

necessitam de exame pericial no seu computador, que, no momento, viria 

somente onerar as partes, sem qualquer proveito prático, além de 

procrastinar a prestação jurisdicional. 

Portanto, em face da presença de elementos elucidativos nos 

autos, que autorizam averiguar as questões deduzidas pela recorrente, 

mostra-se desnecessária a elaboração de prova pericial. 

Ademais, o indeferimento da prova pericial encontra respaldo 

nos incisos I e II, parágrafo único, do art. 420 do CPC. Além do mais, 

competindo ao Juiz “velar pela rápida solução do litígio” (art. 125, II, do CPC), 

como corolário desse poder-dever está o de estabelecer “as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias” (art.130 do CPC). 
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Nesse sentido cabe destacar os seguintes arestos desta Corte:  

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 
CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA 
DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELO 
EFETIVO DESCONTO DOS CHEQUES. RELAÇÃO 
JURÍDICA EXISTENTE, MAS QUE NÃO GERA TAL 
RESPONSABILIZAÇÃO. Agravo retido interposto da 
decisão que indeferiu a produção de prova 
testemunhal e pericial desacolhido. Provas que não se 
prestam para elucidar a controvérsia havida no feito. 
Quanto ao mérito, tendo havido entre as partes a 
cessão de crédito através de contrato de fomento 
mercantil, a empresa faturizadora não pode pretender 
a cobrança do valor dos cheques que não logrou 
descontar do cedente. Este é um risco do negócio que 
deve ser suportado pela empresa de factoring. De 
outra parte, não há que se falar em inexistência de 
relação jurídica entre as partes quanto a tais títulos, 
visto que o negócio existe, apenas não enseja a 
responsabilização do cedente pelo pagamento. 
Sentença de improcedência de ambas as demandas 
mantida. Agravo retido, apelação e recurso adesivo 
improvidos. (Apelação Cível Nº 70003513074, Décima 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Dr. Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 
21/12/2004)  

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. "FACTORING". 
RESPONSABILIDADE DA CEDENTE. VÍCIOS 
REDIBITÓRIOS. 1. A prova pericial se mostra 
desnecessária, porquanto se trata de matéria 
eminentemente de direito. 2. O contrato de fatorização 
é, essencialmente, um contrato de risco, de forma que 
o inadimplemento não permite a cobrança do crédito 
contra a cedente. No entanto, na hipótese de vício no 
crédito, a empresa fatorizadora pode buscar, junto à 
cedente, o ressarcimento pelos prejuízos. No caso, 
não há prova de que houve vícios nas duplicatas, não 
cabendo a responsabilização da ré. Preliminar 
rejeitada. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 
70051422020, Décima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Umberto 
Guaspari Sudbrack, Julgado em 14/03/2013). 
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Aliás, a questão relacionada ao roubo do ouro já foi 

devidamente esclarecida pela prova pericial realizada às fls. 393/416.  

Por tais razões, nego provimento ao agravo retido.  

Quanto ao mérito recursal, inicialmente cabe referir, em 

síntese, que a autora é usuária do jogo Priston Tale disponibilizado pela ré 

por meio da internet, desde o ano de 2008, sendo o seu nickname (nome 

atribuído a conta) “WaleriaBR”.  

Salienta que a referida conta foi bloqueada em dezembro de 

2009 sob o fundamento de transferência ilegal de ouro (gold), destinado à 

premiação dos vencedores do evento Bless Castle, para outras contas de 

jogadores, dizendo que não cometeu tal infração.  

Refere que a sua conta foi desbloqueada em dezembro de 

2010, o que comprova que o bloqueio anteriormente realizado foi injusto. 

Postula, em razão disso, a condenação da demandada, no âmbito virtual a: 

a) atualizar o status on-line (nível de jogo) do personagem “WalériaBR”, com 

a sua evolução no jogo on-line, baseando-se na média hora/jogo de sua 

evolução, anteriormente ao bloqueio; b) disponibilizar ao personagem os 

itens do jogo on-line que deveria angariar no tempo em que permaneceu 

bloqueado, também partindo da base de sua evolução no tempo em que 

utilizou o jogo; c) alternativamente, caso a obrigação de fazer se mostrar 

impossível, postula a conversão em perdas e danos. Postula também: a) a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, em razão da imputação de crime virtual, bem como face ao vilipêndio 

do seu lazer.  

Por sua vez, a ré sustenta que a conta da autora foi bloqueada 

em 2009 pela utilização de ferramenta hacker (software ilegal para obtenção 

de vantagens no jogo), onde o ouro destinado aos jogadores do evento 

Bless Castle foi desviado para a conta da autora, pois neste dia a conta da 
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autora contava com H$ 100.000.000,00 (cem milhões de hazits) sem origem 

comprovada. Refere que a autora possuía em sua conta uma grande 

quantidade de ouro, sem justificativa alguma dentro do jogo, dizendo que 

seu personagem sequer poderia ter tal quantidade deste item, o que 

somente poderia ocorrer com o uso de ferramentas ilegais para burlar as 

regras do jogo. Argumenta que essa prática causou grandes prejuízos ao 

seu faturamento e a sua imagem, na medida em que milhões de jogadores 

restaram impossibilitados de participar do evento mais importante para a 

comunidade virtual, o Bless Castle. Refere que hackers, valendo-se de 

softwares ilegais, desviaram para as contas registradas com dados 

cadastrais falsos e adulterados o ouro destinado à premiação dos jogadores, 

a fim de armazenar grandes quantidades e transferi-lo para outras contas, 

gerando vantagem ilícita para alguns e explorando o comércio paralelo e 

ilegal de contas e itens virtuais, mediante circulação de dinheiro real nas 

transações, contrariando as regras do jogo e violando os direitos de 

propriedade intelectual. Argumenta que a fraude foi esquematizada por 

lideres do clãs e proprietários de lan houses por ela credenciadas que 

vendiam o ouro adquirido nas transações ilícitas por valores inferiores aos 

que praticava.    

No caso, após uma análise minuciosa da prova pericial 

constante dos autos, entendo que merece ser mantida a sentença que julgou 

improcedente o pedido formulado pela autora.  

E isso porque a prova pericial é conclusiva no sentido de que a 

autora pertencia ao mesmo clã de um usuário denominado de 

“matematicas2”, sendo que este transferiu grande quantidade de “ouro”, 

obtido por meio de ferramentas ilegais para o jogo, para as contas dele 

(matematicas2) e da recorrente (“WaleriaBR), fato este que justifica a 

manutenção da sentença que julgou improcedente. 
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Diante disso, adoto como razões de decidir os seguintes 

trechos da r. sentença hostilizada, da lavra da ilustrada Dra. Maria Lucia 

Boutros Buchain Zoch Rodrigues, que bem analisou a matéria e deu  

solução adequada ao caso sub judice, in verbis: A lógica do jogo é simples. 

A partir de uma plataforma comum, num mundo virtual onde o jogo se 

desenvolve, os participantes criam um personagem para interagir com outros 

jogadores e, ao longo do tempo, buscam a evolução dos atributos pessoais 

da sua criatura (como força, destreza, etc.) e a superação de fases/níveis 

com diferentes graus de dificuldade a serem alcançados.  

Para evoluir nesse mundo virtual, o participante pode jogar sem 

despender dinheiro algum ou acelerar sua “evolução” adquirindo itens 

vendidos em websites autorizados pela ré. Ou seja, o jogador pode comprar 

atributos com um dinheiro fictício, que seu personagem ganha no mundo 

virtual – necessitando, para tanto, dedicar um grande número de horas -, ou 

comprar a ascensão do personagem, pagando por ela, com dinheiro real, ao 

desenvolvedor do jogo, que controla as regras e mantém o serviço. 

Ocorre que, conforme a prova produzida, a autora pertencia ao 

mesmo “clã” de um usuário denominado “matematicas2”, e este transferiu 

grandes quantidades de “ouro” para as contas dele e da autora. 

Segundo o perito, 

 “o fato mais importante no caso, é que o 'ouro' da 
conta 'matematica2' fora obtido por meio de 
ferramentas ilegais para o jogo, e sendo assim, não há 
comprovação da origem do ouro nessa conta. O ouro 
sem origem da conta do 'matematicas2' foi transferido 
para conta 'waleriabr'. 

“Outro indício de irregularidade na conta da Autora é 
que em sua conta há mais ouro do que seu 
personagem no nível em que estava poderia suportar. 
Além do mais, não há registros na conta da Autora de 
outras fontes de 'ouro' a não ser aquele recebido pelo 

'matematicas2'.  
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“A conta 'WaleriaBR' adquiriu, somente no dia 13 de 
outubro de 2009, a vultosa quantia de 100.000.000 
(cem milhões) em ouro da conta 'matematicas2', 
conforme demonstram os registros (logs) da conta da 
Autora. 

(…) 

“É importante ressaltar que a conta 'matemáticas2' foi 
objeto de laudo em que se concluiu que houve uso de 
ferramenta hacker para fraudar o jogo e assim obter 
'ouro' de forma ilícita” (fl. 404). 

Em outro trecho, o perito explica o comércio paralelo realizado 

pelos jogadores, envolvendo um esquema de compra e venda de atributos, 

fora do âmbito virtual:  

“Os hackers, valendo-se de softwares ilegais, 
desviavam o ouro destinado à premiação dos 
jogadores para contas registradas com dados 
cadastrais falsos e adulteradas para poderem 
armazenar grandes quantidades de ouro, muito além 
da capacidade permitida pelo jogo. 

“Essas contas adulteradas serviam como contas de 
transporte de ouro para as contas pessoais de 
jogadores, que obtinham vantagem ilícita dentro do 
jogo e exploravam o comércio paralelo ilegal de contas 
e itens virtuais em que circula dinheiro real nas 
transações realizadas. 

(…) 

“Os hackers, por sua vez, comercializavam os itens 
adquiridos com o ouro obtido ilicitamente através do 
mercado paralelo de conta e itens, através dos 
websites de redes sociais e comunicadores 
instantâneos, onde circula dinheiro real nas transações 
realizadas” (fl. 397).  

Restou comprovado, portanto, que a autora, ainda que apenas 

pretendendo acelerar a evolução de seu personagem, se não se associou 

com essa intenção, no mínimo anuiu com a vantagem ilícita que o hacker a 

ela possibilitou, em flagrante desrespeito às regras do jogo e 

desequilibrando deslealmente o seu desenvolvimento em face dos demais 

participantes, além de causar prejuízo financeiro à ré. Afinal, com isso 
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Waléria obteve a moeda virtual desejada, sem pagar por ela, tornando-se, 

pois, partícipe de um esquema fraudulento. 

A prática é difundida. Basta uma breve pesquisa em sites de 

busca na internet para constatar a existência de grupos de discussão sobre 

o jogo Priston Tale e, nesses mesmos fóruns – ou mesmo no site 

Mercadolivre – encontrar propostas de compra e venda de atributos ou 

“ouro” virtual.  

As trocas entre os participantes não são proibidas, desde que 

ocorram no ambiente do jogo. Realizadas fora, envolvendo dinheiro real, são 

ilícitas e classificadas, p.ex., como “transferência ilegal” e “e-transações e 

fraudes” (fls. 63-64). 

No caso, o repentino ganho da moeda virtual pela personagem 

da autora não tinha causa aparente nem encontrava justificativa. E em 

momento algum ela o aborda ou explica, limitando-se a negar ter participado 

do esquema, do qual se diz vítima. Uma “vítima”, no entanto, que sequer 

questionou o fato de ter obtido recursos que dependeriam de horas de jogo 

ainda não alcançadas ou da compra de itens realizados no website da ré, 

sem um ou outro. 

Ora, tivesse sido envolvida na trama por outro membro do clã 

de que participava, teria, ao perceber o ganho a ela atribuído indevidamente, 

denunciado o fato – e não dele se valido. Não o fazendo, associou-se ao 

fraudador.  

Nem se diga que a compra de R$9,00 em itens, feita de forma 

regular, afastaria a evidência da prática do ilícito quando, dentro desse 

cenário, pode até ter sido realizada com o intuito de conferir aparente 

legitimidade à evolução de sua personagem.  

O bloqueio foi justificado, tendo inclusive seus motivos 

esclarecidos pela ré em e-mail que enviou autora (fl. 19), apontando a 
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participação ativa ou colaboração dela, direta ou indiretamente, naquelas 

transferências de itens não autorizadas. 

Foi a autora, portanto, quem deu causa ao banimento 

temporário de sua personagem e ao abalo da reputação desta naquela 

comunidade.  

E nesse contexto, a propositura desta ação - que de início 

poderia parecer apenas nociva à própria autora - pelo estímulo a excessivo 

apego a uma vida virtual -, revelou-se constrangedora, por trazer a defesa 

de uma prática ilícita e de má-fé. 

É possível que a demandante tenha chegado a esse ponto 

porque vítima de um fenômeno hoje já estudado cientificamente: a 

compulsão por jogos online, entre eles os jogos multiplayer como o aqui 

analisado. Isso explicaria o fato de uma mulher de 26 anos de idade - não 

uma criança ou uma adolescente -, vir a juízo reclamar danos morais por ter 

sido afastada de uma realidade virtual. 

Que a situação possa tê-la aborrecido é compreensível; o que 

ultrapassa o limite da razoabilidade é que a autora acredite - e venha 

defender judicialmente - que seu “direito constitucional ao lazer” tenha sido 

afetado pelo alijamento do jogo e, o que é pior, abalado a sua reputação 

perante amigos, familiares e colegas de trabalho que sabiam de sua 

dedicação ao Priston Tale. 

Se a autora efetivamente acredita nisso - e não está aqui tão 

somente buscando uma forma de ganho fácil -, necessita de auxílio 

psicológico que a faça perceber que um jogo online não pode ser a principal 

fonte de lazer de ninguém, muito menos de uma mulher de 26 anos de 

idade. Se o for, algo está errado (...). 

De outro lado, quanto à multa por litigância de má-fé aplicada à 

autora e seus advogados, entendo que ela merece ser mantida, mormente 



 
 
 
 
 
 
VLM 

Nº 70064055536 (N° CNJ: 0090931-20.2015.8.21.7000) 

2015/CÍVEL 
 

   15 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

levando em consideração que a autora burlou a veracidade dos fatos 

ocorridos, inclusive seus advogados procederam de modo temerário no 

processo, na medida em que trouxeram a juízo uma pessoa que se 

beneficiou com o ganho inusitado de moeda virtual, o que caracteriza, assim, 

conduta maliciosa prevista nos incisos II e V do art. 17 do Código de 

Processo Civil, conforme entendeu a douta sentença. 

Assim, por demonstrado que no presente caso se cuida de lide 

temerária, pois restou claro que a intenção da autora, juntamente com os 

seus advogados, era lesar a parte contrária, tentando inverter a sua verdade, 

cabe aos patronos responder solidariamente com a autora pela condenação 

a título de litigância de má-fé, na forma imposta pela r. sentença recorrida. 

E isso é possível em face do disposto no art. 18 do CPC, de 

acordo com a sua nova redação dada pela Lei n.º 8.952, de 13 de dezembro 

de 1994, pois o parágrafo único do art. 32 do EOAB, que estabelece que a 

solidariedade do advogado deve ser apurada em ação própria, por ter sido 

promulgado anteriormente à referida Lei n.º 8.952/94, agora é de ser 

interpretado em consonância com essa nova legislação processual, sob 

pena de criar-se diante de um mesmo fato um tratamento diferenciado para 

a parte e para o patrono que a representa. 

Em razão disso, torna-se ainda desnecessária a abertura de 

nova demanda com essa finalidade. 

A propósito, nesse mesmo sentido do cabimento da 

responsabilização solidária do advogado com a parte à pena de litigância de 

má-fé vem se inclinando a jurisprudência desta Corte, conforme pode ser 

visto nos seguintes arestos: 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
EXECUÇÃO DEFINITIVA. JUROS. HONORÁRIOS. 
COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
ADVOGADO. (...) Litigância de má-fé do Município 



 
 
 
 
 
 
VLM 

Nº 70064055536 (N° CNJ: 0090931-20.2015.8.21.7000) 

2015/CÍVEL 
 

   16 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

pela provocação de incidente manifestamente 
infundado e pela interposição de recurso protelatório. 
Condenação solidária da advogada que subscreve os 
embargos e o apelo. Precedentes do STJ e desta 
Corte. Lição da doutrina. RECURSO DE APELAÇÃO 
IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM 
PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível n.º 
70016628125, Terceira Câmara Cível, Relator Dr. 
Pedro Luiz Pozza, julgada em 22.03.2007). 

 

AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA 
DE MÁ-FÉ. SOLIDARIEDADE DO ADVOGADO. A 
petição inicial é inepta, pois não apontou de forma 
específica quais os fundamentos da pretensão 
rescisória e nem indicou qual (ou quais) incisos do art. 
485 embasam o pedido. A sentença homologatória de 
transação não é rescindível por defeito ou nulidade da 
transação. A escolha por ação inadequada para 
deduzir a pretensão caracteriza ausência de interesse 
processual. A tentativa de alterar a verdade dos fatos, 
engendrada pela parte autora, com apoio e suporte do 
seu advogado, leva a condenação solidária de ambos 
às penas da litigância de má-fé. PROCESSO 
EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE E AO SEU 
ADVOGADO. EM MONOCRÁTICA. (Ação Rescisória 
n.º 70018258970, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, 
Relator Des. Rui Portanova, julgada em 05.02.2007). 

 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO 
CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 
INOCORRÊNCIA. (...) CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, 
POR MÁ-FÉ, DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. É 
perfeitamente possível, na esteira da jurisprudência, a 
condenação solidária do causídico atuante na causa 
às penas da litigância de má-fé, quando esta decorre 
de ato processual lesivo. APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (Apelação Cível n.º 70016772600, Décima 
Nona Câmara Cível, Relator Des. Guinther Spode, 
julgada em 19.12.2006).  
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Em apoio a esse entendimento também é de ser destacado 

julgamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assim ementada a 

decisão: 

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 
SEGURANÇA - IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO - PENA 
DE PERDIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 
RECURSO PROTELATÓRIO - CONDENAÇÃO DO 

PROCURADOR AO PAGAMENTO DE MULTA. 

1. Inexistência de omissão, mas inconformismo da 
parte com o julgamento do recurso especial. 

2. Embargos de declaração interpostos com propósito 
meramente protelatório, buscando retardar o desfecho 
da demanda. 

3. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor 
atualizado da causa, a ser suportada pelo advogado 
subscritor do recurso, nos termos do art. 14, II c/c 17, 
VII e 18, ‘caput’ do CPC, pois é dever das partes e dos 
seus procuradores proceder com lealdade e boa-fé. 

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição 
de multa. 

(EDcl no AgRg no Resp. 427839/RS; EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL 2002/0039016-6, Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 18.11.2002 p. 
205, RJTJRS vol. 237 p. 39). 

 

Em sendo assim, a atuação dos advogados da autora 

desobedeceu ao disposto no art. 133 da Constituição Federal, que assim 

prevê: 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei. 

E isso porque a conduta processual dos advogados ao trazer a 

juízo uma pessoa que se beneficiou de fraude ou, no mínimo, com ela foi 

conivente, deveria ter encontrado na atuação do patrono, como bem referiu 



 
 
 
 
 
 
VLM 

Nº 70064055536 (N° CNJ: 0090931-20.2015.8.21.7000) 

2015/CÍVEL 
 

   18 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

a nobre magistrada sentenciante, in verbis: o freio moral, o senso crítico e o 

juízo de valor adequados e suficientes a demovê-la desse intento.  

Ao profissional cumpria fazê-la ver o absurdo da reclamação 

veiculada, e que assume proporções ainda maiores ao culminar num pedido 

que, conforme bem observa a demandada, corresponderia a dar-lhe uma 

“carta-branca”, um salvo-conduto para jogar livremente (...). 

Por fim, restam prequestionados os arts. 1º, III, 3º, IV, E 5º, 

incisos I, II, V, X, XIII, XXXII, XXXIV, XXXV, LV e LXXIV, todos da CF, arts. 

186, 187 e 927, todos do CC, arts. 5º, I, 17, I, II, III, IV, V, VI e VII, 20º, § 3º, 

125, I, 130, 332, 339, 437, 438 e 439, todos do CPC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, VII e 

VIII, 8º, 9º, 10º, 12º, § 3º,II, 14, 17, 47 e 48, todos do CDC, bem como o art. 

4º da Lei nº 1060/50, cabendo salientar que o juiz não está obrigado a 

responder um a um todos os dispositivos invocados pelas partes.  

A propósito, primeiramente cabe salientar, conforme nos dá 

conta Theotonio Negrão (in Código de Processo Civil, Saraiva, 29ª edição, p. 

448), que “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga 

a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207).” 

Por tais razões, nego provimento ao agravo retido e dou parcial 

provimento à apelação tão somente para restabelecer à autora o benefício 

da gratuidade da justiça anteriormente concedido (fl. 106) e, em razão disso, 

suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na douta 

sentença. No restante, fica mantida a sentença.  

A alteração ora feita não altera a sucumbência.  

É o voto.  
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DES.ª MYLENE MARIA MICHEL (REVISORA) 

Divirjo apenas em parte, ao efeito de afastar a penalidade por 

litigância de má fé ao procurador da parte. 

Muito embora evidenciada a censurável conduta, a 

jurisprudência da Corte Superior orienta-se pela necessidade de 

procedimento autônomo para a punição relativa ao exercício desleal da 

atividade profissional, mesmo que no âmbito de uma demanda judicial. 

Assim:  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO 
AO AGRAVO REGIMENTAL. 

1. "A pena por litigância de má-fé deve ser aplicada à 
parte, e não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 
e 16 do Código de Processo Civil." (REsp 1247820/AL, 
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 

1.1. O advogado não pode ser penalizado nos autos 
em que supostamente atua como litigante de má-fé, 
ainda que incorra em falta profissional. Eventual 
conduta desleal do advogado deve ser apurada em 
processo autônomo, nos termos dos arts. 14, § único, 
do CPC, e 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). 

2. Embargos declaratórios acolhidos, para prestar 
esclarecimentos, sem efeitos modificativos. 

(EDcl no AgRg no AREsp 6.311/SP, Rel. Ministro 
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
06/02/2014, DJe 19/02/2014) 

 

É o voto. 

 

DES. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA 

No caso em concreto, estou em acompanhar a divergência 

inaugurada pela Desa. MYLENE MARIA MICHEL, porquanto a orientação do 
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Superior Tribunal de Justiça está consolidada que a multa não poderá ser 

imposta ao advogado, segundo os seguintes precedentes Recurso Especial 

n. 1.247.820/AL e AgRg no Resp 696.102/RN. 

Aliás, a multa a ser aplicada, se for o caso, pelo órgão de 

classe, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código de 

Processo Civil. 

É o voto. 

 

 

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Presidente - Apelação Cível nº 

70064055536, Comarca de Porto Alegre: "POR MAIORIA, DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O PRESIDENTE E 

RELATOR, QUE A PROVIA EM MENOR EXTENSÃO E, POR 

UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARIA LUCIA BOUTROS BUCHAIN ZOCH 
RODRIGU 


