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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM 
INFORMAÇÕES DESABONADORAS. DEVER DE 
INDENIZAR. 
 
DANO MORAL. CABIMENTO. Comprovado que o 
réu, em matéria veiculada em mídia televisiva, 
divulgou informações desabonadoras a respeito do 
autor, com claro intuito de denegrir a sua imagem, 
extrapolando, e muito, sua liberdade de expressão, 
resta evidente o dever de indenizar.  Hipótese de dano 
moral in re ipsa. Sentença mantida por seus próprios 
e jurídicos fundamentos. 
 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Na fixação 
da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 
julgador, atentando, sobretudo, para as condições do 
ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
arbitrar quantum que se preste à suficiente 
recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 
enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais 
critérios, aliada às demais particularidades do caso 
concreto, conduz à redução do montante indenizatório 
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser 
corrigido monetariamente e acrescido de juros 
moratórios, conforme determinado no ato sentencial. 
 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. É 
cediço que, no arbitramento da verba honorária, deve 
o juiz considerar o local de prestação do serviço, a 
natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico 
e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 20, 
§§ 3º e 4º do CPC. Verba honorária arbitrada em 20% 
sobre o valor da condenação que se mostra adequada 
à espécie e que se mantém. Sentença mantida. 
 
APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.  
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70044520542 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

TV SBT - CANAL 5 DE PORTO 
ALEGRE S/A  

APELANTE/APELADO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
CRISTIANO GALLIARI  
 

APELANTE/APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO DO RÉU. 

Custas na forma da lei. 

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

eminentes Senhores DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS E DES. IVAN 

BALSON ARAUJO. 

Porto Alegre, 29 de setembro de 2011. 

 
 

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ (RELATOR) 

Adoto o relatório das fls. 195 e verso, aditando-o como segue. 

Sentenciando, o Magistrado singular julgou a demanda nos 

seguintes termos, verbis: 

 

“À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
e, em conseqüência, CONDENO a ré a pagar ao 
autor, a título de indenização por danos morais, a 
quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

monetária pelo IGP-M a contar da publicação desta 
sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de 
Justiça), e juros de mora de 1% ao mês a contar da 
data do evento danoso (31/07/2009), com fundamento 
no art. 186 do Código Civil.. 

CONDENO o(a)(s) ré(u)(s), outrossim, a pagar as 
despesas processuais e os honorários advocatícios da 
parte adversa, os quais, observados os parâmetros 
dos §§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, 
fixo em 20% sobre o montante da condenação. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, seja iniciada a fase de 
liquidação e/ou cumprimento (art. 475-A do Código de 
Processo Civil); não havendo impulso pela parte 
vencedora, aguardem os autos em Cartório pelo prazo 
legal de 06 (seis) meses, a fim de que seja requerida a 
execução (art. 475-J, § 5º).” 

 

Inconformadas, as partes apelaram. 

O réu, em seu arrazoado (fls. 200/215), defende a necessidade 

de reforma da decisão. Alegou que divulgou corretamente as informações 

fornecidas pela Polícia, não havendo qualquer tipo de excesso, juízo de 

valor ou alguma conduta que maculasse a imagem do requerente. 

Asseverou que apenas exerceu o seu direito de informar e que se ofensa 

moral existiu, essa foi praticada pela Polícia e não pela apelante, uma vez 

que apenas narrou os fatos como ocorreram. Ponderou sobre a ausência do 

dever de indenizar, colacionando julgados em abono de sua tese. Rebelou-

se, ainda, quanto ao valor arbitrado, pugnando pela redução. Pediu, ao final, 

a redução dos honorários advocatícios. 

O autor, por seu turno (fls. 216/222), advoga a majoração do 

quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado pelo juiz singular 

não é suficiente para reparar o dano perpetrado pela ré. Pede, então, o 

provimento do apelo. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apenas o autor apresentou contrarrazões (fls. 225/229 e 229-

v). 

Subiram os autos a esta Corte e vieram-me conclusos para 

julgamento. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ (RELATOR) 

Eminentes Colegas. 

Adianto que estou dando parcial provimento ao apelo do réu e 

negando provimento ao recurso do autor, ao efeito de reduzir o quantum 

indenizatório.  

DO DEVER DE INDENIZAR: 

A questão foi analisada com acuidade e justeza pelo nobre 

Magistrado singular, Dr. Heráclito José de Oliveira Brito. Assim que, visando 

a evitar a sempre enfadonha tautologia, peço vênia para transcrever os 

fundamentos por ele utilizados, adotando-os como razões de decidir, in 

verbis: 

 

“Para a configuração da responsabilidade civil e a 
imposição do dever de indenizar, devem concorrer 04 
(quatro) requisitos: (a) ação ou omissão; (b) dolo ou 
culpa; (c) nexo de causalidade e, afinal, (d) dano – 
tudo a bem de preencher a hipótese legal do art. 186 
do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002): “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”. 

Como é cediço em matéria processual, cabe ao autor 
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, 
bem como ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência 
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 
direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). 
Ensina o mestre OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA1: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que 
alega possuir um direito deve, antes de mais nada, 
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se 
alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra 
geral dominante de nosso sistema probatório, o 
princípio segundo o qual à parte que alega a 
existência de determinado fato para dele derivar a 
existência de algum direito, incumbe o ônus de 
demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o 
ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo 
alegados como existentes.” 

Surpreende que a empresa ré tenha negado, 
peremptoriamente, a veiculação da reportagem 
referida na inicial, quando o CD juntado pelo autor e as 
imagens impressas que instruem a pretensão 
demonstram, inequivocamente, que a empresa SBT-
RS produziu a matéria jornalística de que tratam os 
fatos articulados na peça portal. Ao negar a conduta e 
tratar do tema apenas hipoteticamente, a ré 
praticamente assume o risco processual de debater o 
tema sem amparo em provas que colidam com a 
pretensão, isto é, sem alegar (e comprovar) as razões 
de fato e de direito com que impugna o pedido do 
autor (art. 300 do Código de Processo Civil).  

Com efeito, nos termos do art. 300 do Código de 
Processo Civil, compete ao réu alegar, na 
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as 
razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 
do autor e especificando as provas que pretende 
produzir; além disso, estabelece o art. 302 do mesmo 
diploma legal que cabe também ao réu manifestar-se 
precisamente sobre os fatos narrados na petição 
inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não 
impugnados, observadas as ressalvas legais.  

Nesse passo, as provas carreadas pelo autor 
demonstram satisfatoriamente que a ré veiculou sim, 
seja na televisão como nos seus arquivos da internet 
(Central de Mídia), a matéria jornalística cujo conteúdo 
ofensivo é alegado pelo autor. 

Evidentemente, a imprensa é livre e tal prerrogativa 
tem a envergadura de status constitucional, seja no 
preâmbulo da Carta de 1988, como especialmente no 
art. 5º da Lei Maior: 'todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade,...'; inciso 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

IV – 'é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato'; inciso IX – 'é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença'. 

Sendo um dos pilares inafastáveis do Estado 
Democrático de Direito, nenhuma sociedade se pode 
proclamar livre e justa se a Imprensa não possa 
exercer, na plenitude, a garantia insculpida na 
Constituição Federal, de informar, criticar e publicar o 
que se entenda por notícia ou fato relevante, ainda 
que possa com isso contrariar os interesses privados 
ou públicos. 

Entretanto, não se trata de garantia constitucional 
absoluta, porque no mesmo rol do art. 5º há também 
aquele previsto no inciso X: 'são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito de indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua 
violação'. Até porque, fosse um direito absoluto, toda 
a matéria jornalística seria em si o exercício regular de 
um direito reconhecido, não configurando assim ato 
ilícito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil. 

E, pelo mesmo viés infraconstitucional, 'também 
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes'. 

Assim, mesmo a imprensa livre, que não pode ser 
censurada previamente em seu ofício, pode responder 
pelos danos que causar em sua atividade. 

Exatamente como no caso presente. 

É verdade que a ré fez a cobertura jornalística da 
prisão de dois homens apanhados em flagrante e 
algemados pela autoridade policial como suspeitos 
das práticas delituosas de roubo e receptação de 
veículos. 

Porém, não retratou o fato dessa forma, nem se limitou 
a reproduzir a conduta da autoridade policial, 
tampouco teve qualquer interesse em acompanhar o 
caso policial até que a situação de cada um dos 
envolvidos fosse esclarecida. 

A reportagem, comprovada no CD anexo à inicial (fl. 
49), principia com a seguinte mensagem: 

“E quantas vezes você já foi assaltado? Tomara que 
nenhuma, mas tem gente que realmente é premiado 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

pelo azar. A reportagem do SBT-Rio Grande 
acompanhou o momento da prisão em flagrante de 
uma dupla de ladrões de carros. E a surpresa: com 
eles estava um carro que foi roubado duas vezes 
seguidas.” 

A seguir, segue a reportagem mencionando que os 
automóveis estavam no pátio de certa casa e que dois 
homens foram presos em flagrante, citando o nome do 
autor, o qual aparece algemado ao lado do outro que 
foi ao final indiciado. Ocorre que, embora a 
reportagem e as imagens em si tratem de apenas 
transmitir fato acontecido – a prisão em flagrante de 
dois homens – e de ouvir a autoridade policial que 
parece tratar de ambos como se autores do delito, o 
fato é que a abertura do programa, conforme 
transcrição acima, induz o ouvinte a aceitar a 
culpabilidade do autor CRISTIANO GALLIARI como 
ladrão de carros. Tivesse a matéria jornalística se 
limitado a reportar que dois homens tenham sido 
presos como suspeitos da prática de determinado 
crime, então o papel da imprensa estaria isento de 
responsabilidade, desde que caracterizado o trato do 
episódio como sensacionalista. Entretanto, ao atribuir 
a ré, modo peremptório, ao autor a condição de 
LADRÃO DE CARROS, condiciona o espectador ao 
juízo de valor depreciativo, induzindo em erro quem 
ouve ou escuta.  

Por fim, não se preocupou a reportagem e a matéria 
veiculada com acompanhar até o final a prisão dos 
envolvidos, a bem de certificar-se dos indícios que a 
autoridade policial teria para a responsabilização inicial 
dos flagrados, como suporte a uma posterior ação 
penal. Deixando a meio-termo a informação, 
desapegou-se a empresa ré de seu papel de 
informação da verdade, preferindo condenar desde 
logo o autor, devendo então arcar com as 
consequências de sua precipitação. 

E são evidentes os danos à imagem do autor, à sua 
paz de espírito, ao sossego d'alma, por conta da 
adjetivação de ladrão de carros veiculada em matéria 
jornalística na televisão, por empresa de notória 
audiência, e a manutenção por certo período da 
referida notícia nos arquivos encontrados no sítio da ré 
na Internet. 

(...)” 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Com efeito, conforme consignou o Dr. Juiz de Direito, o réu 

extrapolou o direito de informar e não se limitou a reproduzir a conduta da 

autoridade policial, tampouco teve interesse em acompanhar o caso policial 

até que a situação fosse esclarecida. 

Aqui, vale destacar que o autor não foi indiciado pela Polícia 

Civil em razão da operação policial, conforme se extrai do depoimento da 

Delegada de Policia, Dra. Liliane Pasternak Framm, que confirmou que o 

demandante constou apenas como testemunha do flagrante realizado pela 

polícia (fl. 153). 

Ainda, ao contrário do que sustenta o apelante nas razões 

recursais, ficou amplamente demonstrado que extrapolaram, e muito, 

através da matéria veiculada debatida nos autos, sua liberdade de 

expressão e informação, que não são absolutos.  

E o dano moral, no caso, é in re ipsa, o qual se presume, 

conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo 

de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Trata-se, portanto, de 

dano moral puro.  

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, 

a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral 

puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 

100): 

 

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do 
dano moral não pode ser feita através dos mesmos 
meios utilizados para a comprovação do dano 
material. Seria uma demasia, algo até impossível 
exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 
humilhação através de depoimentos, documentos ou 
perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 
repúdio ou o desprestígio através dos meios 
probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 
retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em 
razão de fatores instrumentais. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(...) 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal 
modo que, provada a ofensa, ipso facto está 
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção 
natural, uma presunção hominis ou facti que decorre 
das regras de experiência comum”. 

 

Por pertinente, cito precedente desta Corte acerca de caso 

semelhante ao vertido nos autos. 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
COMENTÁRIO OFENSIVO PUBLICADO EM 
COLUNA DE JORNAL. ILÍCITO CARACTERIZADO. 
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA. Agravo retido 
1.O agravante não logrou êxito em comprovar que a 
parte impugnada não faz jus ao deferimento do 
benefício da assistência judiciária, restringindo-se a 
apresentar meras alegações, ônus que lhe impunha e 
do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece 
o art. 7º da Lei 1060/50. Mérito do recurso em exame 
2.Trata-se de ação de indenização em que a parte 
autora busca a reparação de danos morais, sob o 
argumento de que o comentário elaborado pelo réu e 
publicado no jornal Pioneiro foi ofensivo à sua 
imagem, causando danos de grande monta. 3. O 
autor logrou comprovar os fatos articulados na 
exordial, porquanto o comentário, que foi 
publicado no jornal Pioneiro, de fato é ofensivo a 
sua honra e bom nome. 4.Mostra-se 
desproporcional a explanação realizada pelo réu, 
que taxou o autor de "alienado, raivoso e parcial" 
além de "covarde", em razão deste ter tecido 
comentário crítico a determinada posição político-
ideológica, a qual se filiava o demandado. 5. No 
que tange à prova do dano moral, por se tratar de 
lesão imaterial, desnecessária a demonstração do 
prejuízo, na medida em que possui natureza 
compensatória, minimizando de forma indireta as 
conseqüências da conduta do réu, decorrendo 
aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 
demandada que faz presumir os prejuízos 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

alegados pela parte autora, é o denominado dano 
moral puro. 6. O valor a ser arbitrado a título de 
indenização por dano imaterial deve levar em conta o 
princípio da proporcionalidade, bem como as 
condições do ofendido, a capacidade econômica do 
ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 
praticada. Por fim, há que se ter presente que o 
ressarcimento do dano não se transforme em ganho 
desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 
7.Quantum indenizatório fixado de acordo com os 
parâmetros precitados. Negado provimento ao agrado 
retido e dado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 
70028227478, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 15/04/2009)” grifei 

 

Destarte, a manutenção da condenação do réu ao pagamento 

de indenização a título de danos morais é medida que se impõe.  

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: 

Em relação ao quantum indenizatório, debatido por ambos 

litigantes, tenho que o valor comporta redução.  

A reparabilidade do dano moral, alçada ao plano constitucional, 

no artigo 5º, incisos V e X da Carta Política, e expressamente consagrada na 

lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o 

julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, 

arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um 

valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.  

Neste mister, impõe-se que o magistrado atente às condições 

do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade 

e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se 

olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do 

indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem 

importar em enriquecimento sem causa da vítima. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil: 

 
Como tenho sustentado em minhas Instituições de 
Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano 
moral estão conjugados dois motivos, ou duas 
concausas: I - punição ao infrator por haver 
ofendido um bem jurídico da vítima, posto que 
imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma 
que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 
oferecer oportunidade de conseguir uma 
satisfação de qualquer espécie, seja de ordem 
intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o 
que pode ser obtido „no fato‟ de saber que esta soma 
em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de 
qualquer maneira o desejo da vingança (in: Programa 
de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p.108/109, grifei). 

 

Assim, levando em conta as condições econômicas do 

ofendido, qualificado na inicial como “trabalhador assalariado”, que litiga ao 

abrigo da AJG e do réu, grande emissora de TV; o caráter coercitivo e 

pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode 

servir de causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a redução do 

montante indenizatório arbitrado na sentença, a título de danos morais, para 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantum que se revela suficiente e 

condizente com as peculiaridades do caso e aos parâmetros adotados por 

esta Câmara, em situações análogas. 

O montante da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros moratórios conforme determinado no 

ato sentencial, diante da insurgência das partes, no ponto. 

 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 
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Insurge-se a parte ré, ainda, quanto à verba honorária arbitrada 

no decisum, pugnando pela sua redução.  

É cediço que, no arbitramento da verba honorária deve ser 

observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho 

realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação e, em havendo 

condenação, o percentual entre 10% e 20%, nos termos do art. 20, § 3º do 

CPC.  

In casu, considerando o longo tempo de tramitação da 

demanda e natureza da causa; sem desmerecer, obviamente, o trabalho 

realizado pelo causídico; tenho que deva ser mantida a verba honorária 

fixada em 20% sobre o valor da condenação, que se coaduna com as 

peculiaridades do caso e aos parâmetros estabelecidos no dispositivo legal 

acima identificado. 

Vão mantidas as demais disposições sentenciais. 

Outrossim, impende registrar que o entendimento ora 

esposado não implica ofensa a quaisquer dispositivos, de ordem 

constitucional ou infraconstitucional, inclusive àqueles invocados pelas 

partes em suas manifestações no curso do processo. 

 

Diante do exposto, o VOTO é no sentido de NEGAR 

PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR e DAR PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO DO RÉU, ao efeito de reduzir o quantum indenizatório arbitrado 

a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); mantidos os 

demais comandos sentenciais.  

 

 
DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. IVAN BALSON ARAUJO - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ - Presidente - Apelação Cível nº 

70044520542, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO DO AUTOR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO 

RÉU. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: HERACLITO JOSE DE OLIVEIRA BRITO 


