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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. 
ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. DANO 
MORAL. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR 
AFASTADO.   
Hipótese em que não ocorreu divulgação de 
informação caluniosa a respeito do autor, tampouco de 
que existiu abuso de direito por parte do jornal, pois 
este não extrapolou o direito de informação, na medida 
em que se limitou a informar acerca da entrevista dada 
pelo codemandado, na qual proferiu ofensas contra a 
pessoa do autor, sem que emitido pelo periódico 
qualquer juízo de valor ou opinião sobre a sua pessoa, 
razão por que merece ser confirmada a sentença que 
desacolheu o pedido indenizatório deduzido contra o 
jornal e seu editor. 
ENTREVISTA. EXPRESSÕES INJURIOSAS 
CONTRA A PESSOA DO AUTOR. OFENSA AOS 
DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. DEVER DE 
INDENIZAR CONFIGURADO. 
Deve ser mantida a sentença de procedência da 
pretensão indenizatória contra o codemandado 
Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que 
concedeu entrevista divulgada em vários órgãos da 
imprensa falada e escrita, proferindo uma série de 
ofensas morais contra a pessoa do autor, notório 
árbitro de futebol, denegrindo a sua fama e imagem, 
com expressões ofensivas, além de sugerir sua 
corrupção. Configuração do dever de indenizar. Danos 
morais in re ipsa. 
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
CRITÉRIOS. MANUTENÇÃO. 
 O valor da indenização, em razão da natureza jurídica 
da reparação por danos morais, deve atender as 
circunstâncias do fato e a culpa de cada uma das 
partes, o caráter retributivo e pedagógico para evitar a 
recidiva do ato lesivo, além da extensão do dano 
experimentado e suas conseqüências. Valor da 
indenização mantido, pois adequado aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 
DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO AUTOR 
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA. 
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO 
DEVER DE INDENIZAR. 
Inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que 
indique que a suspensão ao autor pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva para atuar no Campeonato 
Brasileiro por um mês tenha sido causada pela 
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malfadada entrevista do codemandado dirigente do 
clube esportivo, deve ser mantida a sentença de 
improcedência dos danos materiais, na espécie de 
lucros cessantes. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
Mantidos os honorários advocatícios fixados nos 
termos da sentença, pois de acordo com a 
sucumbência das partes e observados os critérios do 
art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 
APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

NONA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70044313740 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

CARLOS EUGENIO SIMON  
 

APELANTE 

LUIZ GONZAGA DE MELLO 
BELLUZZO  
 

APELANTE 

ARLETE EDITORIAL S.A.  
 

APELADO 

WALTER DE MATTOS JUNIOR  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara 

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

aos apelos. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DESA. MARILENE BONZANINI (PRESIDENTE) E DES. LEONEL 

PIRES OHLWEILER. 

Porto Alegre, 24 de agosto de 2011. 

 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
TCSD 

Nº 70044313740 

2011/CÍVEL 
 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY,  

Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY (RELATOR) 

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CARLOS 

EUGENIO SIMON e por LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO contra a 

sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada pelo primeiro em 

face do segundo e de ARLETE EDITORIAL S/A e WALTER DE MATTOS 

JUNIOR, resolveu a lide nos seguintes termos, conforme dispositivo: 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contra ARLETE 
EDITORIAL S.A. e WALTER DE MATTOS JÚNIOR; JULGO 
PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido contra o requerido LUIZ 
GONZAGA DE MELLO BELLUZZO, CONDENANDO-O ao 
pagamento de R$ 40.000 (quarenta mil reais) a titulo de 
indenização por danos morais, corrigidos (IGPM) e acrescidos de 
juros (1% a.m.), ambos a contar desta data; JULGO 
IMPROCEDENTES os demais pedidos. 

Considerando que a sucumbência do autor frente aos dois 
primeiros réus, ARETE EDITORIAL e WALTER, foi integral, o 
suplicante pagará metade das custas e honorários aos patronos 
dos referidos RR. que fixo em R$ 4.000 (quatro mil reais), 
acrescidos de juros e de correção monetária, observados os 
parâmetros supra.  

Contra o requerido BELLUZZO, como houve sucumbência 
parcial do suplicante, embora proporcionalmente maior do réu, 
carrego a este o pagamento da metade restante das custas e da 
integralidade dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre 
o valor da condenação, atendidas as diretrizes dos §§ do art. 20 
do CPC, c/c § único do art. 21, mesmo diploma. 

 

A parte autora, em suas razões recursais (fls. 314/341), 

sustenta a responsabilidade do veículo de imprensa e de seu responsável, 

codemandados, por abuso do direito de informação, alegando que a forma 

como foi noticiada a entrevista do codemandado Luiz Gonzaga, com a 
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manchete “Juiz Vigarista”. Tece considerações acerca da liberdade de 

imprensa e a proteção ao direito à intimidade, bem como refere 

responsabilidade dos codemandados que noticiaram a entrevista, pelo 

disposto no art. 29 e 138, § 1º, do Código Penal. Aduz que o valor da 

indenização é irrisório diante da gravidade e repercussão da ofensa, além 

das condições econômicas do ofensor e a notoriedade do ofendido, 

acrescentando a angústia da espera do autor se seria chamado para compor 

o quadro de árbitros da Copa do Mundo de Futebol. Argumenta a ocorrência 

dos danos materiais, diante da suspensão do autor pelo Tribunal de Justiça 

Desportiva por um mês para atuar no Campeonato Brasileiro. Pugna pela 

minoração dos honorários advocatícios a que restou condenado ao 

pagamento, bem como a majoração da verba honorária fixada em favor de 

seu patrono. Requer, ao final, o provimento doa apelo. 

Por sua vez o codemandado Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo, 

em suas razões recursais (fls. 344/356), sustenta, em suma, a não 

configuração de ato ilícito porquanto as expressões endereçadas ao autor 

foram proferidas no ambiente desportivo, no calor da discussão, não 

havendo ofensa ao árbitro de futebol. Argumenta pela minoração do valor da 

indenização, alegando ser excessivo com os parâmetros adotados em casos 

análogos, colacionando precedentes jurisprudenciais que entende 

ampararem sua tese. Pede provimento. 

Apresentadas as contrarrazões pelos codemandado Arlete 

Editorial S/A e Walter de Mattos Junior (fls. 360/366), pelo codemandado 

Luiz Gonzaga (fls. 368/374) e pela para autora (fls. 375/387), subiram os 

autos a este Tribunal e vieram a mim distribuídos por sorteio.  

É o relatório. 

V O TO S  

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY (RELATOR) 
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Eminentes Colegas. 

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. 

Quanto ao mérito, postula o autor, conhecido árbitro de futebol,  

a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, decorrentes da entrevista proferida pelo codemandado 

Luiz Gonzaga de Mello Belluzo (à época dos fatos, presidente da Sociedade 

Esportiva Palmeiras) e divulgada pelo veículo de imprensa codemandado 

(cujo editor era o codemandado Walter), na qual proferidas uma série de 

expressões depreciativas sobre sua pessoa, decorrente de um alegado erro 

em sua atuação em partida de futebol. 

No que concerne ao objeto dos apelos, tem-se a devolução de 

todas as questões vertidas na origem. Cumpre analisar, portanto, a 

responsabilidade dos codemandados pelos danos alegadamente sofridos 

pela parte autora. 

Nesse diapasão, no que concerne à responsabilidade dos 

codemandados Arlete Editorial S/A e Walter de Mattos Junior, muito 

respeitando as razões recursais da parte autora, adianto que não merece 

reforma a sentença de improcedência da pretensão indenizatória, senão 

vejamos. 

Antes, no entanto, de enfrentar a matéria de fundo objeto dos 

recursos impõem-se algumas considerações a respeito dos limites do dever 

de informar (liberdade de imprensa) e o direito à privacidade e honra dos 

cidadãos, dois princípios constitucionais em aparente conflito. A bem de 

harmonizá-los, já que não existe formalmente antinomia entre preceitos 

constitucionais, utiliza-se o princípio da proporcionalidade, consoante bem 

leciona o ilustre doutrinador da responsabilidade civil Sérgio Cavalieri Filho: 
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“Com efeito, ninguém questiona que a Constituição garante 
o direito de livre expressão à atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença (arts. 5º, IX, e 220, §§ 1º e 2º). Essa mesma Constituição, 
todavia, logo no inciso X do seu art. 5º, dispõe que „são invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação‟. Isso evidencia, na temática atinente 
aos direitos e garantias fundamentais, esses dois princípios 
constitucionais se confrontam e devem ser conciliados. É tarefa 
do intérprete encontrar o ponto de equilíbrio entre princípios 
constitucionais em aparente conflito, porquanto, em face do 
princípio da unidade constitucional, a Constituição não pode estar 
em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de 
normas e princípios que contém; deve o intérprete procurar as 
recíprocas implicações de preceitos até chegar a uma vontade 
unitária na Constituição, a fim de evitar contradições, 
antagonismos e antinomias . 

(...) 
Os nossos melhores constitucionalistas, baseados na 

jurisprudência da Suprema Corte Alemã, indicam o princípio da 
proporcionalidade como sendo o meio mais adequado para se 
solucionar eventuais conflitos entre a liberdade de comunicação e 
os direitos de personalidade.”1 

 

Igualmente, Rui Stoco, em seu consagrado tratado da 

responsabilidade civil, segue a mesma orientação sobre o tema: 

 

A manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, 
embora asseguradas e resguardadas pela Constituição Federal, 
poderão sofrer limitações em circunstâncias excepcionais. 

(...). 
Mas, como se fosse outra face da mesma moeda, essa 

Carta de Princípios também assegura a inviolabilidade da 
liberdade de consciência (inciso VI), a liberdade de expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independente de censura ou licença (inciso IX) e a liberdade de 
manifestação do pensamento (inciso IV).  

                                            
1
 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 129-130. 
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Essa proteção e liberdades constituem garantias 
fundamentais do cidadão e direitos irretiráveis, posto que 
considerados como cláusulas pétreas pela própria Constituição 
Federal. 

Portanto, de um lado, afirma e protege o direito de 
personalidade e, de outro, a liberdade de expressão, de 
manifestação do pensamento e de comunicação sem que se 
possa disso inferir contradição lógica ou conflito de preceitos de 
ordem constitucional. 

(...). 
É a relatividade desses direitos que estabelece o ponto de 

equilíbrio e estabelece as balizas e limites além dos quais se 
ingressa no campo do abuso do poder, convertendo o ato legítimo 
no antecedente em ilegítimo no conseqüente pelo desbordamento 
do seu exercício, ingressando-se, a partir de então, no campo da 
responsabilidade penal ou civil e nascendo, então, a obrigação de 
reparar e o direito de obter essa reparação.”2 

 

Arremata Antônio Jeová Santos acerca da necessidade de 

investigação das peculiaridades de cada caso em concreto: 

 

“É certo que a liberdade de manifestação do pensamento 
deve ser revestida daquela preferência, para manutenção do 
próprio regime democrático. (...). A colisão que ocorre entre o 
direito à honra e a liberdade de manifestação do pensamento 
deve ser resolvida à luz do caso concreto. Até que ponto a notícia 
era verdadeira e ficou circunscrita à informação, sem o baldão 
que enxovalha ou que causa enorme prejuízo à honra das 
pessoas.”3 

 

Partindo dessas premissas gerais e sopesando, através do 

princípio da proporcionalidade, a liberdade de manifestação do pensamento 

e o direito da personalidade, depreende-se que o direito de informar, 

garantido pela Constituição, não pode ser exercido de maneira 

irresponsável. Aquele que está noticiando fatos de interesse público deve 

                                            
2
 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1741-

1742. 
3
 SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável. São Paulo: RT, 2003, p. 307. 
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fazê-lo de maneira objetiva, sem promover distorções, agindo desta maneira 

com diligência e boa-fé. 4 

Diante disso, examina-se o caso concreto posto em liça. 

Analisando o periódico objeto da irresignação da parte autora, 

considero, na mesma linha da sentença, não ter havido qualquer abuso do 

dever de informação por parte da demandada, que se limitou a divulgar a 

entrevista do presidente da agremiação esportiva Palmeiras, que expressava 

sua contrariedade com a atuação do autor como árbitro, diante da polêmica 

instaurada à época dos fatos pela anulação de um gol supostamente 

legitimo. Não há qualquer opinião ou juízo de valor emitido pelo periódico em 

relação à pessoa do autor, mas apenas a divulgação da informação da 

polêmica entrevista dada pelo codemandado Luiz Gonzaga. O fato de 

constar a expressão “Juiz Vigarista” (entre aspas), acima da foto do lance do 

gol anulado e, logo abaixo desta, a notícia de que o codemandado Belluzo 

atacava o autor em razão do lance (fl. 29), não caracteriza abuso, tampouco 

intenção de macular a imagem do autor, mas apenas a divulgação da 

notícia, com ênfase ao teor da entrevista. O título da notícia foi extraído do 

próprio conteúdo, já que expressão efetivamente utilizada pelo dirigente 

esportivo.  

Ainda, não há que se falar em incidência dos artigos do Código 

Penal suscitados pelo autor para a responsabilização civil dos 

codemandados Arlete S/A e Walter, pois, por óbvio, destinam-se à distinta 

esfera de responsabilidade. Ademais, não configurado o ilícito da divulgação 

da notícia, não há se falar em culpa concorrente, inexistindo o dever de 

indenizar. 

Já no que concerne à responsabilização do codemandado Luiz 

Gonzaga de Mello Belluzo, a par dos fundamentos das razões recursais, não 

merece reforma da sentença recorrida, impondo a sua confirmação. 

                                            
4
 Idem, ibidem, p. 300. 
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 Com efeito, as declarações prestadas na malfadada entrevista 

concedida ao periódico esportivo „Lance‟, na qual deliberadamente ataca a 

pessoa do autor e sugere sua desonestidade, não estão inseridas no 

alegado “contexto desportivo”, mormente porque proferida no dia posterior 

ao jogo.  

Os atos de intolerância dos torcedores contra determinada 

decisão do árbitro, por entenderem prejudicial aos interesses da sua equipe 

desencadeando não raras vezes xingamentos em coro, não podem ser 

considerados como causadores de dano moral. O árbitro – especialmente no 

futebol – deve estar preparado para tais situações. No entanto, muda de 

figura quando a conduta tem origem nos protagonistas do espetáculo, sejam 

os jogadores, treinadores ou dirigentes. Nestes casos não podem ser 

toleradas as agressões, pois, no envolvimento com o espetáculo, estão 

todos submetidos à autoridade dos árbitros. 

Ainda que estivesse revoltado com a anulação do gol – cujo 

acerto ou não da decisão refoge a analise da controvérsia – tal circunstância 

não confere ao codemandado Luiz Gonzaga o direito de proferir ofensas 

morais atacando a pessoa do autor, atingido a sua honra, sugestionando sua 

desonestidade. 

Com efeito, da leitura da entrevista tem-se que o codemandado 

Luiz Gonzaga referiu-se ao autor mencionando uma série de adjetivos 

depreciativos à sua pessoa, chamando-o de vagabundo, safado, sem 

vergonha, crápula, dizendo que sua decisão de anular o gol teria sido de má-

fé, roubo, afirmando que “pra variar, ele está na gaveta de alguém” e que, se 

encontrasse o autor na rua “daria uns tapas nesse vagabundo”. Ademais, 

questionado pelo repórter se as falhas do árbitro não poderiam ser técnicas 

e avisado que suas declarações seriam publicadas nos seus exatos termos, 

o codemandado Luiz Gonzaga respondeu “Pode escrever tudo o que estou 

falando. Não é só ruindade técnica, é mal intencionado. Ele pode me 
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processar. Até gostaria de encontrá-lo no Tribunal. (…)”, denotando ciência 

da gravidade de suas acusações e de que poderia ser chamado a responder 

por elas, como realmente foi. 

Salienta-se, conforme bem assinalou a sentença, que o 

dirigente, ora codemandado, foi inclusive suspenso pelo Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva pelo período de 270 dias em razão das declarações 

objeto do litígio, o que é indicativo mais do que suficiente da desaprovação 

da conduta, pela pesada pena impingida.  

Diante disso, tenho que deve ser confirmada a sentença, no 

sentido da procedência do pedido formulado na inicial de indenização por 

danos morais, mormente diante da gravidade das acusações e através de 

palavras ofensivas utilizadas pelo codemandado Luiz Gonzaga em entrevista 

divulgada por vários meios de comunicação, no nítido intuito de ofender e 

denegrir a pessoa de autor. 

Preconiza o artigo 927 do Código Civil que “aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” No 

caso concreto, o prejuízo em decorrência do agir da demandada é evidente, 

pois afrontou diretamente a dignidade do autor, enquanto no exercício de 

sua atividade profissional. 

Daí exsurge o dever de indenizar. 

E tratando-se de abalo à moral do ser humano, a legislação 

prevê a reparação civil, pecuniária, como forma de retribuir ao lesado o 

prejuízo sofrido, já que a psique, depois do evento, jamais será a mesma. 

A respeito da configuração do dano moral em hipótese como a 

dos autos já se manifestou a jurisprudência: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. AGRESSÃO 
FÍSICA E VERBAL. PROVA DA OCORRÊNCIA 
NARRADA NA INICIAL. PROCEDÊNCIA DO PLEITO 
INDENIZATÓRIO MANTIDA. DANOS MORAIS. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
TCSD 

Nº 70044313740 

2011/CÍVEL 
 

   11 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 
MAJORAÇÃO. APELO DA AUTORA PROVIDO. 
APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70037796554, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 
em 15/12/2010) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL 
CONFIGURADO. OFENSA VERBAL. (...). IV - Tendo 
sido demonstrado pela prova testemunhal que o réu 
ofendeu a demandante, restou configurado o dano 
moral. As adversidades sofridas pela autora, a aflição 
e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à 
normalidade e se constituíram em agressão à sua 
dignidade. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO 
DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70038901583, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 
28/10/2010) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AGRESSÕES FÍSICA E VERBAL. DANO MORAL. 
CONFIGURADO. PROVA. PRINCÍPIOS DO JUIZ 
NATURAL E DA IMEDIAÇÃO. A prova das agressões 
físicas sofridas pela recorrida é predominantemente 
testemunhal, de sorte que deve ser privilegiada a 
apreciação procedida pelo juiz natural, que sentiu a 
prova e, assim, detém melhor condição de valorá-la. 
Havendo prova efetiva da agressão injusta que sofreu 
a demandante, impõe-se o reconhecimento do dano 
moral sofrido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
REDUÇÃO. O valor a ser arbitrado deve atender, 
especialmente, a dois objetivos: a) reparação do mal 
causado e b) coação para que o ofensor não o volte a 
repetir o ato. No caso, merece redução o valor 
arbitrado na origem. RECURSO DE APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70029057304, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 
em 24/06/2010) 

 

Mantenho, portanto, o dever de indenizar e passo ao exame do 

quantum.  
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No ponto, à vista da inexistência de parâmetros legais, o 

julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade5. 

Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização6, que deve 

constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, 

compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem 

caracterizar enriquecimento ilícito.  

Nesse sentido é a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in 

Responsabilidade Civil, 4ª ed., 1993, p. 60), nos seguintes termos: 

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho 
patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em 
certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes 
de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a 
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às 
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do 
ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se 
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se 
torne inexpressiva. 

 
Sergio Cavalieri Filho (na obra Programa de Responsabilidade 

Civil, 8ª ed., Editora Atlas S/A, 2009, p. 93), ao tratar do arbitramento do 

dano moral, assim se manifestou: 

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da 
lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. 
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 
guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério 

                                            
5
 REsp 797.836/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. 02.05.2006. 

6
 “A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

(...). Penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor. (...). Satisfatória ou 
compensatória, (...) a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação 
que atenue a ofensa causada.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 16ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 94, V. 7) 
"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e 
circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter 
compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o 
agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-
lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma 
importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que 
se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas." (STOCO, Rui. Tratado de 
Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1709.)  
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que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de 
modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja 
razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja 
adequada aos motivos que a determinaram; que os meios 
escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção 
seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 
dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu 
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador 
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras 
circunstâncias mais que se fizerem presentes. 

 
Nesse propósito, impõe-se sejam ainda observadas as 

condições do ofensor e dos ofendidos, assim como a intensidade do 

sofrimento, e, ainda o grau de reprovação da conduta do agressor. De outro 

lado, não se pode perder de vista que o ressarcimento da lesão ao 

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, 

sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. 

Assim ponderado, no caso concreto, a conduta do 

codemandado Luiz Gonzaga é altamente reprovável, na condição de 

dirigente esportivo, presidente de uma agremiação esportiva das mais 

tradicionais no cenário nacional, com enorme número de simpatizantes 

(torcedores) o que acirra ainda mais os ânimos, cujas ofensas foram 

proferidas através de microfones de várias emissoras além da imprensa 

escrita, tomando dimensões indefinidas com divulgação por todo o território 

nacional, enquanto que, de outro lado, a vítima, conceituado arbitro de 

futebol, várias vezes reconhecido como o número um da arbitragem no 

Brasil, sendo o árbitro brasileiro que mais participou de copas do mundo, 

numa inequívoca manifestação de prestígio nacional e internacional, forjado 

ao longo de vários anos de carreira como profissional da arbitragem, vê, de 

repente, através de intempestiva e destemperada entrevista de um dirigente 

esportivo sua honra e boa fama agravadas de maneira vil, absolutamente 

desproporcional aos fatos, pois ainda que inconformado com a atuação da 
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arbitragem, independente a existência ou não do erro, a reação atingiu o 

ofendido muito além do que era razoável para a circunstâncias do caso, 

tenho, assim, que o valor estimado pela sentença em R$ 40.000,00,em torno 

de 73 (setenta e três) salários mínimos, se mostra adequado a bem reprimir 

a conduta injusta e retribuir uma justa recompensa ao lesado, que não 

implica em enriquecimento indevido, ao tempo que também atende ao 

caráter pedagógico para evitar a recidiva. 

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, inexiste 

nos autos qualquer prova de que a suspensão do autor pelo Tribunal de 

Justiça Desportiva para arbitrar no Campeonato Brasileiro tenha sido 

decorrente das manifestações do codemandado, e, evidentemente que não 

o foi, pois não estaria o Tribunal Desportivo pactuando a conduta ilícita, mas 

certamente em razão da análise técnica da atuação do arbitro naquela 

partida, atitude, aliás, que deveria ter sido a adotada pelo dirigente, razão 

pela qual deve ser mantida a improcedência quanto a este pedido. 

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em favor 

do autor, tenho que o valor de 15% sobre o valor da condenação, não 

merece reforma, pois em conserto com o disposto no art. 20, § 3º, do CPC; 

quanto aos honorários fixados em favor do procurador dos codemandados 

Arleté S/A e Walter considerando a sucumbência integral do autor, também 

deve ser mantido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois equânime e 

adequado à remuneração do causídico, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. 

 

Ante o exposto, nego provimento aos apelos. 

 É como voto. 
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DES. LEONEL PIRES OHLWEILER (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DESA. MARILENE BONZANINI (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DESA. MARILENE BONZANINI - Presidente - Apelação Cível nº 

70044313740, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AOS 

APELOS. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES DE SOUZA 


