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APELANTE: FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES 

APELADO: ROBERTO BARBOSA 

RELATORA: DES. MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORA, 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR, QUE SE 

INSURGE EM FACE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA 

EM SITE DO RÉU QUE APONTOU IRREGULARIDADES NO 

PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, 

FAVORECENDO ALUNOS ABASTADOS. PONDERAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE MANIFESTAÇÃO 

DO PENSAMENTO E DA PROTEÇÃO À IMAGEM E HONRA DA 

PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE 

NÃO MERECE REFORMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS 

ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DENOTAM A INSTAURAÇÃO 

DE INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM 

VISTAS A APURAR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS 

CRITÉRIOS LEGAIS NA CONCESSÃO DE BOLSAS PELA 

DEMANDANTE, INCLUSIVE COM A RECOMENDAÇÃO DE 

ADOÇÃO DE MEDIDA CONTRA BURLAS NO 

PROCEDIMENTO. OCORRÊNCIA DE TENTATIVAS DE 

FRAUDE NO CERTAME QUE É ADMITIDA PELA PRÓPRIA 

RECLAMANTE, HAVENDO NÍTIDO INTERESSE PÚBLICO NA 

DIVULGAÇÃO DOS DADOS APURADOS, OS QUAIS NÃO 
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FORAM ESPECIFICAMENTE REFUTADOS PELA AUTORA. 

PUBLICAÇÃO QUE NÃO EXORBITA O ANIMUS NARRANDI, 

TRATANDO-SE DE NÍTIDA MANIFESTAÇÃO DO EXERCÍCIO 

DA LIBERDADE DE IMPRENSA, AMPARADA PELO ARTIGO 

220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODENDO SER 

CONSIDERADA ABUSIVA OU INVERÍDICA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA 

OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 

 

A C Ó R D Ã O 

 

Vistos, relatados e discutidos este Acórdão nos autos da Apelação Cível -

Processo nº 0018651-09.2018.8.19.0014, em que é apelante FUNDAÇÃO BENEDITO 

PEREIRA NUNES e apelado ROBERTO BARBOSA, 

 

ACORDAM os Desembargadores da Vigésima Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE, em CONHECER O 

RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora 

Relatora. 
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RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por 

FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES em face de ROBERTO BARBOSA 

narrando, em síntese, que, por se tratar de entidade beneficente de assistência social 

atuante na área educacional, obriga-se à concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais à parte de seu corpo discente, na forma do artigo 13-B da Lei 12.101/2009. 

Aduz a autora que o deferimento das aludidas bolsas é pautada por critérios sócio-

econômicos dos candidatos, ressaltando que as tentativas de fraudes no processo são 

refutadas pela requerente, havendo lisura no procedimento. 

 

Contudo, relata que o site mantido pelo réu vem veiculando notícias 

inverídicas e de caráter difamatório à instituição de ensino, sugerindo que o 

procedimento de concessão das bolsas favoreceria alunos abastados, deixando de 

prestigiar alunos carentes, o que fere à honra objetiva da reclamante. Ressalta que o 

demandado incluiu na matéria link que direciona o leitor à documento falso, que utiliza 

o timbre da instituição educacional em manuscrito que não representa ato oficial da 

autora, sendo certo, ademais, que tais notícias foram igualmente veiculadas nas redes 

sociais do requerido, o que amplia a abrangência do desabono. 

 

Requer, assim, a condenação do réu ao pagamento de verba 

indenizatória pelos danos morais suportados. 
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A petição inicial veio instruída com os documentos de index 19/51. 

 

Regularmente citado (index 120), o réu ofereceu contestação em index 

123 declarando que não extrapolou os limites da informação e de opinião ao veicular a 

matéria jornalística ora contestada em seu site, exercendo, em verdade, o direito 

constitucional de liberdade de imprensa, conforme dispõe o artigo 220 da CRFB/88. 

Afirma o demandado que a autora não impugnou as informações trazidas no contexto 

da matéria, reconhecendo a ocorrência de tentativas de fraude no procedimento de 

concessão de bolsas, destacando que outros meios de comunicação veicularam 

igualmente tais denúncias, o que ensejou, inclusive, a abertura investigação pelo 

Ministério Público Federal. 

 

Alega o reclamado que o texto apenas retrata a realidade das denúncias 

realizadas quanto às irregularidade no procedimento de concessão de bolsas pela 

autora, não possuindo caráter ofensivo, mas tão somente animus narrandi, com vistas 

ao cumprimento de sua função social. Por fim, sustenta que não houve comprovação 

mínima da ocorrência de danos morais na espécie pela demandante, impondo-se a 

improcedência do pedido. 

 

Os documentos de index 193/235 acompanharam a peça de bloqueio. 

 

A autora ofereceu réplica em index 248 ressaltando que inexiste caráter 

absoluto no direito de exercício à liberdade de expressão, sendo certo que o réu 
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extrapolou seu direito de informar, produzindo notícia de cunho difamatório. No mais, 

refuta as alegações defensivas e reitera os termos da exordial. 

 

As partes de manifestaram em provas em index 256 (réu) e 262 (autor). 

 

O MM Dr Juiz de 1a. Instância julgou improcedente o pedido por não 

vislumbrar conduta abusiva do réu, tampouco com objetivo de abalar a honra objetiva 

da autora, o que afasta a ocorrência de danos morais in casu. Destacou ainda o ilustre 

Magistrado que o réu só noticiou fato verídico, ou seja, que a instituição educacional 

autora seria objeto de investigação pelo Ministério Público Federal por suspeita de 

favoritismo na concessão de bolsas de estudo, deixando de fazer qualquer juízo de 

valor. 

 

A sentença de index 267 adotou o seguinte dispositivo: 

 

“Posto Isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO 

ART. 487, I DO CPC.  

CONDENO, AINDA, POR FIM, A PARTE AUTORA AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR 

CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO ATRIBUÍDO À CAUSA. 

Publique-se, registre-se e intime-se.” 
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Inconformada, a autora interpôs apelação em index 285 requerendo a 

reforma in totum do julgado, reiterando os argumentos exposados na petição inicial. 

Ressalta a apelante que o título da matéria ora discutida é tendenciosa e visa atingir a 

imagem da instituição de ensino, sendo certo que a presença de link que direciona o 

leitor a documento forjado, com logo da faculdade, visa dar aparência de informação 

oficial na constatação de irregularidades no procedimento de concessão de bolsas, o 

que é inverídico. Por fim, alega que a livre manifestação de pensamento não é direito 

ilimitado ou absoluto, encontrando o seu exercício limite no direito à honra e imagem da 

pessoa. 

 

Contrarrazões apresentadas pelo réu em index 307, em prestígio à 

sentença ora impugnada. 

 

É O RELATÓRIO. 

 

 

VOTO 

 

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço 

da apelação.  

 

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de eventual 

lesão a direitos da personalidade da instituição de ensino autora, ora apelante, em 
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razão da veiculação de notícia supostamente ofensiva à sua honra em site mantido 

pelo réu, ora apelado, o que ensejaria o reconhecimento da responsabilidade do 

demandado, com a fixação de verba indenizatória por danos morais. 

 

Aduz a apelante que o reclamado afirmou na aludida matéria jornalística 

que há irregularidades no procedimento de concessão de bolsas de estudo, sugerindo 

a prática de favorecimento, pela instituição de ensino, no deferimento de descontos a 

alunos abastados em detrimento dos estudantes carentes, o que reputa inverídico e 

difamatório. 

 

Com efeito, são pilares do Estado Democrático de Direito a livre 

manifestação do pensamento, a liberdade de expressão da atividade intelectual e de 

comunicação, os quais estão consagrados nos incisos IV, IX e XIV do artigo 5º da 

CRFB/88. Neste mesmo sentido, o caput e o parágrafo primeiro do artigo  220 da Carta 

Magna garantem a plena liberdade da atividade dos meios de comunicação. 

 

Contudo, o exercício do direito de liberdade de expressão e comunicação 

de fatos não possui caráter absoluto, eis que está limitado a não violação de outros 

direitos fundamentais, tais como o direito à honra, à imagem e à privacidade, previstos 

no art.5º, X, da CRFB.  

 

Senão, vejamos: 
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Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 

a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição.  

 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto 

no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.” (Grifou-se) 

 

Não se olvida, igualmente, que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, 

conforme o teor da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas este se 

restringe tão somente ao aspecto objetivo da sua honra, ou seja, à boa fama e à tutela 

do nome da empresa na comunidade em que atua, excluindo-se sua ocorrência quanto 

ao aspecto subjetivo. Destarte, indispensável a comprovação do abalo na honra 

objetiva, que não pode ser presumida. 

 

De ressaltar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da 

ocorrência de danos morais quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas 

prudentes – animus criticandi – ou a narrar fatos de interesse público – animus 

narrandi.  

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR PARLAMENTAR. 

ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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JORNALÍSTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.  

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil 

de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar 

individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte 

recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, 

suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 

2. A jurisprudência firmada no âmbito do eg. Superior Tribunal de 

Justiça entende que há configuração de dano moral quando a 

matéria jornalística não se limita a tecer críticas prudentes - 

animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus 

narrandi. 

3. No caso, tem-se que, a despeito do característico tom mordaz e 

satírico do jornalista, a matéria incorreu em abuso no exercício da 

liberdade de expressão jornalística, ao utilizar expressão de 

induvidoso caráter pejorativo e ofensivo à honra, desnecessária 

para o contexto. 

4. É possível a intervenção desta eg. Corte de Justiça para reduzir 

ou aumentar o valor indenizatório do dano moral nos casos em 

que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar 

irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso 

em tela, diante da sua fixação em R$10.000,00. 5. Agravo interno 

não provido. 
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(AgInt no AREsp 804.548/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)  

 

Assim, em havendo aparente conflito de direitos, como no caso dos autos, 

cabe ao Magistrado sopesá-los, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito difuso 

à informação e o patrimônio moral da pessoa jurídica. 

 

In casu, verifica-se que a matéria jornalística impugnada pela 

demandante, disponível no endereço eletrônico 

https://www.portalviu.com.br/cidades/campos-rj-farra-nas-bolsas-de-estudos-da-

faculdade-medicina (index 49), noticia a abertura de inquérito pelo Ministério Público 

Federal em razão da suspeita de favorecimentos na concessão de bolsas de estudos 

pela apelante, relatando que, em função de sua condição de instituição filantrópica, a 

entidade é legalmente obrigada a conceder bolsas de ensino atendendo critérios 

socioeconômicos. Declara o réu, contudo, que dados apontam que a concessão de 

bolsas contempla alunos abastados e exclui estudantes de baixa renda, o que enseja a 

constatação de falhas no certame. 

 

Ora, tais informações revelam-se eminentemente verídicas, consoante 

documentos acostados em index 195 e 197, onde se depreende a abertura de Inquérito 

Civil pelo MPF para apuração das referidas irregularidades, bem como a expedição de 

Recomendação pelo aludido Órgão Ministerial a fim de ajustar o regramento de 

concessão das bolsas. 

https://www.portalviu.com.br/cidades/campos-rj-farra-nas-bolsas-de-estudos-da-faculdade-medicina
https://www.portalviu.com.br/cidades/campos-rj-farra-nas-bolsas-de-estudos-da-faculdade-medicina
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Há na reportagem, ainda, um link (https://cdn-

portalviu.nuneshost.com/wp-content/uploads/2018/05/bolsas.pdf) que direciona o leitor 

a uma análise pormenorizada acerca do processo de concessão de bolsas pela 

reclamante, com dados acerca dos contemplados pela benesse e a suposta 

incompatibilidade da situação financeira dos beneficiários e seus responsáveis com os 

critérios estabelecidos pela Lei 12.101/2009.  

 

Saliente-se que tais dados não foram refutados pela demandante, sendo 

certo que a própria autora declara em sua exordial o empreendimento de burlas ao 

processo seletivo de bolsas, não sendo desarrazoado, portanto, que a apuração dos 

atores envolvidos na fraude, bem do grau de participação dos mesmos na burla, sejam 

objeto de debate nos veículos de imprensa, diante do relevante interesse público na 

questão. 

 

O simples fato de que constam em tal documento símbolos/logos da 

instituição de ensino reclamante não leva à conclusão de que o mesmo seria emitido 

pela mesma, possuindo caráter “oficial”, como faz crer a recorrente, mas sim que o 

relatório diz respeito a certame sob sua responsabilidade. O texto conta, em verdade, 

com tom de denúncia, expondo informações analíticas acerca do tema tratado na 

matéria jornalística. Ao final, o relatório lança, inclusive, manifestação da recorrente 

acerca da denúncia de irregularidades no caso do aluno Miguel Ribeiro de Almeida. 

 

https://cdn-portalviu.nuneshost.com/wp-content/uploads/2018/05/bolsas.pdf
https://cdn-portalviu.nuneshost.com/wp-content/uploads/2018/05/bolsas.pdf
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Assim, percebe-se que a intenção do site foi a de informar o leitor acerca 

das inconsistências no processo de concessão de bolsas e a sua apuração pelo 

Ministério Público Federal, e não a de difamar a instituição de ensino, como faz crer o 

apelante, pois, como visto, este confirma a ocorrência tentativas de burlas no certame. 

O que se depreende da leitura dos autos, é que não houve veiculação de notícia 

inverídica, mas sim a difusão de opiniões e fatos verdadeiros  

 

A crítica jornalística, mesmo severa e impiedosa, representa um direito 

inserido na amplitude da liberdade de expressão e informação, desautorizada apenas a 

ofensa pessoal, mediante emprego de expressões injuriosas, em abuso de direito, que 

sujeita o ofensor à reparação moral da vítima.  

 

Contudo, não se vislumbra na hipótese dos autos o excesso suscitado 

pela apelante, pois a matéria, por si só, não traz conteúdo depreciativo à imagem da 

reclamante, restringindo-se seu conteúdo ao caráter informativo e opinativo, com 

exercício do direito de crítica do recorrido, sem qualquer abuso à liberdade de 

expressão. Registre-se que a realização de reportagens sobre assuntos de interesse 

público, como na espécie, se insere no animus narrandi próprio da imprensa livre. 

 

Com efeito, a conduta do réu não se revela ilícita, nem mesmo apta a 

gerar algum abalo na honra objetiva da instituição de ensino, posto que as denúncias 

constantes na matéria jornalística não se revelam descabidas ou infundadas. Ademais, 

não se verifica que as palavras do réu tenham provocado abalo à reputação e à 

credibilidade da apelante, o que demandaria prova concreta. Não merece acolhimento, 
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portanto, a pretensão indenizatória autoral, porque inexiste conduta ilícita com a qual 

se possa estabelecer nexo de causalidade com os alegados danos morais.  

 

Colacionam-se, abaixo, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca 

do tema: 

 

0029873-71.2018.8.19.0014 – APELAÇÃO - Des(a). MÔNICA DE 

FARIA SARDAS - Julgamento: 12/08/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA 

CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JORNALISTICA. DIREITO À 

INFORMAÇÃO X HONRA OBJETIVA. PRESENÇA DE 

INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. 

FUNÇÃO SOCIAL DA IMPRENSA. DIREITO CONSTITUCIONAL 

À INFORMAÇÃO. 1-Para caracterização de dano moral à pessoa 

jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos ao seu bom 

nome, reputação ou imagem que se consubstanciam em atributos 

"externos" ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova 

específica. 2- Liberdade de expressão que é um dos princípios da 

democracia. Direito de informar não que pode sofrer restrições 

que não sejam razoáveis ou inevitáveis, sob pena de se 

caracterizar a censura indevida, inconcebível no Estado 

Democrático de Direito. 3- Inexistência do dever de indenizar. 

Matéria jornalística que teve como finalidade relatar a boa 

condição financeira dos pais dos alunos, o que seria incompatível 
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com a concessão de bolsas. Matéria que não era inverídica e 

fatos que não eram levianos ou foram propagados de qualquer 

forma. Justo exercício do direito de informação. Cunho informativo 

e opinativo, sem qualquer abuso à liberdade de expressão. 

NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

0089812-60.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). REGINA 

LUCIA PASSOS - Julgamento: 24/09/2019 - VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - A C Ó R D Ã O Apelação Cível. 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Direito Civil e 

Constitucional. Publicações de matérias jornalísticas com alegado 

cunho ofensivo à honra dos autores. Sentença de improcedência. 

Manutenção. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 

Ausência de violação ao Devido Processo Legal e à Ampla 

Defesa. Produção de prova oral desnecessária ante a não 

correlação com o cerne da controvérsia. Prescindibilidade da 

prova requerida para o convencimento do julgador. Indeferimento 

adequado. No mérito, cuida-se de hipótese de responsabilidade 

civil subjetiva, a teor dos art.186 e 927 do CC/02. Aparente conflito 

de direitos constitucionalmente protegidos. Ponderação que se 

impõe. Direito à livre manifestação do pensamento, à liberdade de 

expressão da atividade intelectual e de comunicação, 

consagrados no art.5º, IV, IX e XIV e art.220 caput e §1º, da 

nossa Carta Magna. A liberdade da imprensa é um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito, mas o exercício de tais direitos 

não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos 
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direitos da personalidade, dentre os quais, direito à honra, à 

imagem e à privacidade, previstos no art.5º, X, da CRFB. 

Julgamento pelo E.STF da ADPF N.130/DF, no qual assentou-se 

que a liberdade de expressão protege também as opiniões 

exageradas, satíricas, humorísticas, severas, entre outras. 

Impossibilidade de censura prévia. Também nesse sentido 

caminha a jurisprudência do E.STJ, que afirma a não configuração 

de dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer 

críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de 

interesse público - animus narrandi -, havendo, nesses casos, 

exercício regular do direito de informação. Declaração de 

Chapultepec. Carta de princípios que enfatizam que a imprensa 

livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam 

seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade, 

não devendo existir, por isso mesmo, nenhuma lei ou ato de poder 

que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual 

for o meio de comunicação. Assinatura do compromisso, pelos ex-

presidentes em 09/08/1996 e 03/05/2006. Caso concreto no qual 

a notícia veiculada pela matéria jornalística é verídica, qual seja, a 

não destinação da integralidade da verba arrecadada por 

campanha promovida pelo Instituto, ora primeiro autor, aos 

familiares do pedreiro Amarildo dos Santos. Inclusive, não houve 

controvérsia quanto a tal ponto. Irresignação dos autores quanto 

ao tom sarcástico, irônico e mordaz dos articulistas, que 

suscitaram dúvidas quanto ao fim exclusivamente social da 

propalada campanha, iniciada no clamor público do evento do 
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desaparecimento do vitimado cidadão. Inexistência de abuso no 

poder dever de informação pela imprensa. Críticas que, embora 

duras, são prudentes dentro do caso concreto, objetivando 

promover a discussão e a reflexão acerca do ocorrido. Segundo 

autor que, como figura pública que é neste estado, eis que exerce 

seu múnus em diversos casos de alta notoriedade, tem alargada a 

margem de críticas e observações de suas condutas. Ataques que 

não foram dirigidos ao cidadão particular. Primeiro autor que, 

sendo pessoa jurídica, poderia sofrer abalo à sua honra objetiva, 

na forma do art.52 do Código Civil e da Súmula n.227 do E.STJ. 

Inexistência de prova concreta de abalo à reputação e à 

credibilidade do instituto. Descumprimento do ônus do art.373,I, 

do NCPC. Não configuração de lesão à honra ou à imagem dos 

autores. Ausência de dever de indenizar. Improcedência que se 

mantém. Majoração dos honorários sucumbenciais, a teor do 

art.85,§11, do NCPC. Jurisprudência e precedentes citados: AgInt 

no AREsp 804.548/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018; AI 

690841 AgR / SP - AG.REG. no Agravo de Instrumento - 

SEGUNDA TURMA - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 

Julgamento: 21/06/2011 ¿ Publicação: DJe-150 DIVULG 04-08-

2011 PUBLIC 05-08-2011 e EMENT VOL-02560-03 PP-00295; 

AgRg no AREsp 226692 / DF - Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2012/0188717-8 ¿ QUARTA TURMA - 

Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Data do 
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Julgamento: 16/10/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 

23/10/2012;0000781-82.2017.8.19.0014 - APELAÇÃO Des(a). 

MARIO ASSIS GONÇALVES - Julgamento: 13/02/2019 - 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; 0347357-41.2013.8.19.0001 - 

APELAÇÃO Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET - Julgamento: 

04/08/2015 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0016002-

05.2012.8.19.0007 - APELAÇÃO 1ª Ementa Des(a). PETERSON 

BARROSO SIMÃO - Julgamento: 27/07/2016 - TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL; 0171549-17.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO 1ª 

Ementa Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 

26/02/2019 - QUINTA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. 

 

Tendo em vista a publicação da sentença recorrida após a entrada em 

vigor do CPC/2015, as consequências da sucumbência devem ser impostas com base 

na sistemática do novo codex. 

 

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, a serem pagos ao recorrido, tendo em vista o trabalho 

adicional realizado em grau recursal, com base na norma contida no art. 85, §11, do 

CPC. 

 

 

Data do julgamento. 
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DES. MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO 

Relatora 
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