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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA. PEDIDO DE RETIRADA DE CARTAZ EM 
JANELA MANIFESTANDO DESCONTENTAMENTO 
COM A CONSTRUÇÃO. DIREITO À MANIFESTAÇÃO 
DO PENSAMENTO. DIREITO À IMAGEM E HONRA 
DA EMPRESA CONSTRUTURA. COLISÃO ENTRE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOLUCIONADA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO. 
Colisão entre o direito de manifestação do pensamento 
do promitente-comprador de imóvel quanto ao 
descontentamento com a construção, tendo ele afixado 
cartaz em sua janela, e o direito à imagem e honra da 
empresa construtora, promitente-vendedora. Artigo 5º, 
IV e X, da Constituição da República. Aplicação do 
princípio da proporcionalidade, com a ponderação dos 
bens envolvidos. Prevalência, no caso específico, dos 
direitos da personalidade, tendo em vista que os 
problemas já estão sendo solvidos. Manutenção do 
valor fixado a título de honorários advocatícios. 
RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70043745116 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

PAULO ANTONIO DIAS FAGAN  
 

APELANTE 

JACIARA LAUFFER  
 

APELANTE 

RIO NOVO INCORPORACOES LTDA  APELADO 
 

A CÓR DÃO  
 
Vistos, relatados e discutidos os autos.  
Acordam as Desembargadoras integrantes da Décima Sétima 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 
provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 
Participaram do julgamento, além da signatária, as eminentes 

Senhoras DES.ª ELAINE HARZHEIM MACEDO (PRESIDENTE E 
REVISORA) E DES.ª BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH. 

Porto Alegre, 08 de março de 2012. 
DES.ª LIÉGE PURICELLI PIRES,  

Relatora. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L AT ÓRI O  
DES.ª LIÉGE PURICELLI PIRES (RELATORA) 

Adoto, de início, o relatório da sentença: 
 

RIO NOVO INCORPORAÇÕES LTDA. ajuizou AÇÃO 
ORDINÁRIA em face de PAULO ANTÔNIO DIAS FAGAN e 
JACIARA LAUFFER, todos qualificados. O Autor referiu que 
o primeiro requerente, na compra do imóvel, exigiu um 
desconto no valor de R$ 10.000,00 além de precisão 
absoluta em níveis de piso, nível de reboco das paredes, 
medida de área e revisão da rede elétrica. Referiu que os 
Réus , no dia 18.02.2010, fixaram na janela do apartamento, 
com vista para a área externa, um cartaz com os seguintes 
dizeres: “CONSTRUTORA RIO NOVO = INCOMODAÇÕES, 
INFILTRAÇÕES, DESNÍVEIS E INSATISFAÇÃO”. Aduziram 
que a atitude dos Réus ofendem a imagem e o prestígio da 
empresa perante clientes, fornecedores e a sociedade em 
geral. Requereu a antecipação de tutela determinando que 
qualquer dos Réus seja citado para, no prazo de 60 minutos, 
retirar a placa sob pena de multa de R$ 10.000,00 sem 
prejuízo, após tal prazo, da efetivação da medida de 
remoção da placa pelo oficial de justiça. Postulou pela 
procedência da ação, tornando definitiva a tutela concedida 
liminarmente e juntou documentos (fls. 11/32). 
Deferida a tutela antecipada (fl.33). 
Citados (fls. 36/37), os Réus contestaram (fls. 38/81).  
Juntaram documentos (fls. 82/223). 
Os Réus interpuseram Agravo de Instrumento (fls. 227/265), 
o qual foi convertido em agravo retido (fls. 272/275). 
Adveio réplica (fls. 266/269). 
Intimadas as partes acerca do interesse na produção de 
outras provas (fl. 277). O Autor requereu o prosseguimento 
do feito (fls.278/279) e os Réus acostaram documentos e 
requereram prazo de 15 dias para juntar ata da reunião (fls. 
280/287). 
Intimado (fl. 289), o Autor requereu a desconsideração dos 
documentos acostados pelos Réus e a procedência da ação 
(fls. 290/291). 

 
Acrescento que sobreveio julgamento de procedência (fls. 292-

294), para determinar que os réus se abstenham de afixar a placa discutida 
na demanda em sua janela. Ante a sucumbência, aos réus foi imposto o 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 
em R$ 2.000,00. Opostos embargos de declaração pelos réus (fls. 296-298), 
foram rejeitados (fl. 299).  
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Inconformados, apelaram os demandados (fls. 302-314), 
pedindo, preliminarmente, a apreciação do agravo retido interposto contra a 
decisão que não revogou a tutela antecipada concedida. No mérito, 
sustentam que a fixação de cartaz em sua janela com os dizeres “Rio Novo 
= Incomodação, Infiltração, Desnível e Insatisfação” não se mostra conduta 
ilícita, mas sim protegida pelo direito constitucional de liberdade de 
expressão, garantido pelo art. 5º, IV, da Constituição da República. Referem 
só ter afixado o cartaz após a constatação de problemas nos imóveis 
adquiridos da autora, averiguados por profissional habilitado. Entendem que, 
se a autora não honrou com a obrigação insculpida no contrato, não pode 
exigir que se deixe de expressar o descontentamento. Discorrem também 
acerca do valor fixado a título de verba honorária, requerendo a redução. 
Nesses termos, pedem o provimento do apelo. 

 
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 317), foram 

apresentadas contra-razões (fls. 319-326) e subiram os autos. 
 

Observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552 do Código de 
Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

 
É o relatório. 

V O TO S  
DES.ª LIÉGE PURICELLI PIRES (RELATORA) 

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, conheço do recurso.  

 
As partes firmaram promessa de compra e venda de imóvel e, 

em decorrência da insatisfação dos réus (promitentes-compradores) com a 
construção, afixaram na janela do apartamento um cartaz constando os 
seguintes dizeres (fl. 13): 

  
CONSTRUTORA RIO NOVO =  
INCOMODAÇÕES, INFILTRAÇÕES, DESNÍVEIS E 
INSATISFAÇÃO 

 

O conteúdo da ação é a discussão sobre a possibilidade de 
colocação do cartaz, e houve deferimento de tutela antecipada em favor da 
autora para que os réus o retirassem. O agravo retido diz com a tutela 
antecipada e, a respeito desta, estou a manter o deferimento pelas razões a 
seguir alinhavadas. Fica desprovido, então, o agravo retido. 

 
Quanto ao mérito, a matéria da presente demanda possui 

amplo espectro de discussão, por se estar frente à colisão entre dois direitos 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
LPP 

Nº 70043745116 

2011/CÍVEL 
 

   4 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

fundamentais1, quais sejam, o direito de personalidade da empresa autora 
(honra e imagem) e o direito à manifestação do pensamento dos réus em 
virtude dos vícios construtivos do imóvel por eles adquirido. 

 
Consta do inciso X do artigo 5º da Constituição Federal serem 

“invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. Por outro lado, prevê o inciso IV do art. 5º da Carta Magna 
que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.  

 
Para solucionar o confronto de direitos fundamentais, incumbe 

ao intérprete-aplicador realizar a ponderação dos bens envolvidos, visando a 
resolver a colisão por meio do sacrifício mínimo dos direitos em jogo, 
guiando-se pelos princípios da unidade da constituição, da concordância 
prática e da proporcionalidade, dentre outros. Por seu turno, a máxima da 
proporcionalidade significa a distribuição necessária e adequada dos custos, 
de forma a salvaguardar direitos fundamentais colidentes. O processo da 
ponderação é puramente racional, podendo ser enunciados os fundamentos 
que estabelecem as condições de harmonização e, se for necessário, a 
preferência de um direito sobre o outro.2 

 
No caso concreto, tenho que deve prevalecer o direito 

fundamental à imagem da empresa autora, uma vez que, pelas simples fotos 
do prédio, se vê que trabalha com padrão diferenciado, de média ou alta 
classe, e a resolução dos problemas com vícios construtivos já está 
ocorrendo, como se vê, a título de exemplo, da cópia da sentença de 
procedência prolatada no âmbito dos Juizados Especiais (fls. 282-285). 

 
Não posso deixar de frisar grande preocupação com o ramo da 

construção civil na atualidade, pois muitos consumidores firmam promessas 
de compra e venda esperando receber o sonho da casa própria em 
determinado período e isso não ocorre, ou muitas vezes ocorre, mas sem 
condições de habitação. Em uma análise sumária, penso que, em casos tais, 
não se pensaria duas vezes em proteger a liberdade de expressão dos 
consumidores descontentes, pois no Brasil, infelizmente, certos objetivos 
são alcançados apenas por meio de pressão.  

 

                                            
1
 Haverá colisão entre os próprios direitos fundamentais (colisão entre os direitos 

fundamentais em sentido estrito) “quando o exercício de um direito fundamental por parte de 
um titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular”. 
(CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5 ed. Coimbra: Almedina, 1992, p. 657) 
2
 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a 

imagem versus a liberdade de expressão e informação. Sergio Antonio Fabris Editor: Porto 
Alegre, 1996. p. 98. 
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Mas, na hipótese apresentada, considerando que, ao que tudo 
indica, estamos tratando com empresa idônea e os problemas já estão 
sendo solvidos (veja-se também ata de assembleia à fl. 287), estou a manter 
o julgamento de procedência para que os demandados se abstenham de 
fixar o cartaz na janela.  

 
Por fim, desacolho o pedido de redução dos honorários 

advocatícios. O valor de R$ 2.000,00 é condizente com o tempo de 
tramitação da demanda e observa o fato de que nela não se discute matéria 
repetitiva. Foi bem instruída e o trabalho foi bem desenvolvido, devendo, 
pois, ser privilegiado. Por tais razões, observando as alíneas do §3º do art. 
20 do CPC, com amparo no §4º do mesmo dispositivo, mantenho a verba 
honorária fixada pelo juízo a quo. 

D I S POS I T I V O  
Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 
É o voto. 
 
 

DES.ª ELAINE HARZHEIM MACEDO (PRESIDENTE E REVISORA) - De 
acordo com o(a) Relator(a). 
 
DES.ª BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH - Acompanho na conclusão. 

 
 
DES.ª ELAINE HARZHEIM MACEDO - Presidente - Apelação Cível nº 
70043745116, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO." 
 
 
Julgador(a) de 1º Grau: HILBERT MAXIMILIANO AKIHITO OBARA 


