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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000294-30.2016.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante MARCIO 
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIS 
CARLOS GALVÃO JUNIOR e TIAGO GALVÃO.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO 
CREPALDI (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 30 de novembro de 2017. 

EDGARD ROSA
RELATOR

-Assinatura Eletrônica-
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APELAÇÃO Nº 1000294-30.2016.8.26.0081 – VOTO Nº 21.191 - A
APELANTE: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
APELADOS: LUIS CARLOS GALVÃO JUNIOR E TIAGO GALVÃO
COMARCA DE ADAMANTINA - 2ª VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO

AÇÃO INDENIZATÓRIA.  VIOLAÇÃO À HONRA  PROVA 

DOCUMENTAL E ORAL DAS OFENSAS VERBAIS DIRIGIDAS 

PELOS RÉUS AO AUTOR  LESÃO A DIREITO DA 

PERSONALIDADE QUE OCORREU EM PÚBLICO, EM LOCAL 

DE GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS  IMAGENS DO 

OCORRIDO QUE FORAM REGISTRADAS POR VÍDEO 

AMADOR QUE CIRCULOU NAS REDES SOCIAIS - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA   

QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00  RAZOABILIDADE E 

COMPATIBILIDADE  SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- Recurso de apelação provido.

Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls. 

337/356), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls. 330/333, 

que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos 

materiais e morais advindos de acidente de trânsito e posterior 

desinteligência entre os envolvidos, para condenar os réus, de forma 

solidária, ao pagamento de R$ 691,46, a título reparatório  de danos 

materiais. 

Inconformado, o autor recorre alegando, em 

síntese, que restou configurado, na hipótese, o dano moral, pois “foi violado 

(sic) a imagem do requerente, tendo sido exposto e obrigado ao ridículo em local 

público, sofrendo ainda ofensas e humilhações sem motivo algum. Houve grave agravo 
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psicológico extremamente prejudicial ao requerente, por conta da violenta exposição ao 

vexame frente às diversas pessoas presentes no local”.  Requer a reforma parcial da 

sentença, com a procedência do pedido de condenação dos réus ao 

pagamento de indenização por danos morais (fls. 337/356).

Não houve resposta (fls. 359).

É o relatório.

Cuida-se de apurar a responsabilidade civil 

decorrente de acidente automobilístico e de violação à honra da vítima 

durante acalorada discussão que se seguiu ao abalroamento do veículo.

Narra a petição inicial que, em 29 de abril de 2014, 

por volta das 2h20min da madrugada, o autor e sua então namorada, Letícia 

Caroline Sensiarelli Soares, estavam no interior do veículo Fiat/Palio EDX, 

cor vermelha, placas CGF 3385, ano 1996, que se encontrava estacionado 

na via pública, em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do 

Diogo”, quando presenciaram o veículo Ford/Fiesta, cor preta, placas EPE 

3796, ano 2011, no qual estavam os réus, efetuar manobra arriscada, vindo 

a colidir com a lateral direita do veículo do autor, causando danos na lataria.

De acordo com a descrição do autor, os réus se 

evadiram do local sem prestar auxílio ou explicação, furtando-se de 

responder pelos danos materiais causados. Inconformado com a atitude dos 

réus, o autor decidiu segui-los com seu veículo, mas não obteve sucesso, 

pois o réus não responderam aos sinais de luz alta e buzina, empreendendo 

manobras para serem despistados. O autor veio a interceptar os réus em 

frente a “All Time Conveniência”, pois o local estava com trânsito 

obstruído, em razão da grande quantidade de frequentadores.
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Alega que, após a parada dos veículos, tentou 

conversar com os réus, cobrando uma explicação sobre o ocorrido, mas a 

solução amigável não se mostrou possível, uma vez que os réus desceram 

do veículo bastante alterados e começaram a proferir as seguintes ofensas 

contra o autor: “vagabundo de merda, corno, ladrão e vários outros nomes que 

merecem repúdio” (fls. 3). As ofensas teriam sido presenciadas por todos os 

presentes no local público e registradas em vídeo gravado por meio de 

celular, que, posteriormente, passou a circular na internet, em aplicativos de 

redes sociais (Whatasapp, Facebook e Youtube).

Aduz o autor, ainda, que, no meio da discussão, 

um dos réus teria se dirigido ao seu veículo e proferido um chute forte na 

tampa traseira, vindo a amassa-la e que, mesmo com a chegada da Polícia 

Militar, os réus não se contiveram e continuaram de forma descontrolada a 

proferir ofensas contra o autor, passando também a desacatar os policiais 

militares, que precisaram se valer da força física e algemar um dos 

requeridos, sendo todos levados posteriormente à Delegacia, onde teve 

início o Inquérito Policial nº 67/2014.

Diante disso, e uma vez que os réus não teriam 

procurado o autor para a reparação dos danos causados, pugna pela 

condenação daqueles, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos 

danos materiais ocasionados ao veículo e pelos danos morais decorrentes da 

violação à honra e à imagem (fls. 1/19).

Citados, os réus apresentaram contestação, em que 

admitiram ter dado causa à colisão com o veículo do autor, mas apresentam 

versão diferente dos fatos que se seguiram. Negam ter se evadido do local 
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após a colisão e que apenas o fizeram porque o autor estava muito 

agressivo. Aduzem que foram seguidos pelo autor, em verdadeira 

perseguição automobilística, tendo sido “fechados” pelo veículo do autor 

em frente a “All Time Conveniência”. Afirmam que ocorreu uma discussão, 

com agressões verbais mútuas, em que tanto os requeridos quanto o autor 

estavam embriagados e exaltados. Invocam a legítima defesa para legitimar 

as ofensas que teriam proferido (fls. 262/267).

Na audiência de instrução foram ouvidas as 

testemunhas Luciano Tavares Caetano, Ricardo Aparecido Geraldo Carreira 

e David Henrique Athia Barrionuevo, arroladas pelo autor e Caique Chumar 

Guerra e Acácio Rocha Perez Guerrero, arroladas pelos réus (fls. 326/329). 

Encerrada a instrução, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o 

pedido, rechaçando o pleito de indenização por danos morais, por entender 

que “o Autor se dispôs à discussão, perseguindo o veículo conduzido pelos Réus; por 

isso mesmo, não se pode dizer ofendido pelos termos empregado na discussão de que 

também tomou parte, tendo nela insistido ao ponto de se lançar em desabalada 

perseguição automobilística, razão pela qual, se ofensas houve em tal alteração, estas 

foram recíprocas e incapazes de, por si, lesar a honra alheia. Pelo contrário, os brados 

em discussão ofendem aquele que os profere, evidenciando descontrole emocional e falta 

de maturidade e civilidade, e não aquele a quem se dirige. Assim, não se pode concluir 

que as palavras ditas em discussão de trânsito sejam capazes de lesionar a honra 

daquele em face de quem é dirigida” (fls. 330/333).

Respeitado o entendimento do insigne magistrado, 

o recurso está em caso de ser provido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste e. 

Tribunal de Justiça limita-se à ocorrência (ou não) de danos morais 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6

Apelação nº 1000294-30.2016.8.26.0081 - Adamantina - Voto nº 21.191 - A - W

decorrentes de violação à honra e à imagem do autor. 

A Constituição Federal confere proteção à honra e 

a imagem das pessoas, com previsão de direito de reparação por danos 

materiais e morais em caso de violação:

“Art. 5° (...) X - são 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.” 

O Código Civil disciplina os direitos da 

personalidade, entre os quais se encontram a honra e a imagem, atribuindo 

ao titular o direito de fazer cessar a ameaça e de reclamar pelas perdas e 

danos em caso de lesão  art. 12 do CC. Além disso, no que tange à 

violação da honra, assim dispõe o art. 953 do mesmo diploma legal:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá 

ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das 

circunstâncias do caso.

Ao comentar o referido dispositivo legal, leciona 

Regina Beatriz Tavares da Silva que “Este dispositivo estabelece a reparação dos 

danos por violação à honra, que é direito da personalidade composto de dois aspectos: 

objetivo  consideração social  e subjetivo  autoestima. Nestes dois aspectos está 

contido o caráter múltiplo ou proteiforme da honra: individual, civil, política, 

profissional, científica, artística etc. (v. José Castan Tobeñas, Los derechos de la 

personalidad, Madrid, Ed. Reus, 1952, p. 49 e 50, e Carlos Alberto Bittar, Os direitos da 

personalidade, 5. ed. atual. por Eduardo Carlos Bianca Bittar, Rio de Janeiro, Forense 

Universitária, 2001, p. 131). A injúria ofende a honra subjetiva, conceituada como a 
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'manifestação de conceito ou de pensamento, que representa ultraje, menosprezo ou 

insulto a outrem' (Carlos Alberto Bittar, Os direitos da personalidade, cit., p. 132). A 

difamação atinge a honra objetiva, definida como a atribuição de 'fato que constitui 

motivo de reprovação ético-social' (Carlos Alberto Bittar, Os direitos da personalidade, 

cit., p. 132). A calúnia viola a honra objetiva, configurada na 'imputação de fato 

qualificado como crime' (Carlos Alberto Bittar, Os direitos da personalidade, cit., p. 

132)” (in Código Civil comentado / coordenadora Regina Beatriz Tavares da Silva. 

 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

No caso, a dinâmica dos fatos está bem delineada 

nas cópias do boletim de ocorrência e das demais peças do inquérito policial 

e da ação penal instaurada para investigar os crimes supostamente 

praticados pelos envolvidos (fls. 45/249).

A mídia digital acostada aos autos traz a gravação 

em vídeo feita por pessoas presentes no local em que ocorreu a 

desinteligência entre as partes. É possível ver claramente o momento em 

que os policiais militares chegaram para conter os ânimos, momento em que 

os réus, visivelmente descontrolados, em especial o corréu Tiago Galvão, 

vestido de camisa laranja, passa a chamar o autor de “ladrão”, “vagabundo” 

e “sem vergonha”, ao que o autor respondeu, em seguida: “vagabunda é sua 

família, rapaz”. O corréu Tiago ofendeu também os policiais, tendo de ser 

algemado e detido na viatura policial.

O depoimento das testemunhas ouvidas em juízo 

corrobora as alegações contidas na petição inicial, no sentido de que os réus 

estavam mais nervosos e deram início às agressões verbais.

David Henrique Athia Barrionuevo afirmou que 

estava na loja de conveniência “All Time” quando presenciou a chegada dos 
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veículos, que pararam no meio da rua e os motoristas iniciaram uma 

discussão. Disse que as partes começaram a conversar, mas que os irmãos 

(réus) estavam embriagados, muito alterados e agressivos. Esclareceu que a 

polícia chegou quando as partes já estavam com os ânimos alterados e que 

os réus começaram a gritar também com os policiais, que algemaram os 

irmãos e levaram na viatura. Disse que não se recorda das ofensas, mas que 

houve xingamentos e que havia bastante gente no local.

Luciano Tavares Caetano, policial militar que 

atuou na ocorrência envolvendo as partes, afirmou que estava fazendo 

patrulha quando se deparou com o carro dos réus na rua, “fechado” pelo 

carro do autor, e os três do lado de fora discutindo por conta de uma colisão 

ocorrida anteriormente em frente ao “Bar do Diogo”.  O autor, que teve o 

carro colhido pelo veículo dos réus, saiu em perseguição, vindo a intercepta-

los em frente á conveniência “All Time”. Disse, ainda, que os réus estavam 

muito alterados, xingando o autor de “ladrão”, “vagabundo” e o autor, por 

sua vez, respondia que “vagabundo é você, que bateu no meu carro e foi 

embora”. Afirmou que não presenciou o início da contenda, pois as partes já 

estavam discutindo quando a guarnição interveio. Confirmou que na 

delegacia foi constatada a colisão no veículo do autor. Esclareceu que os 

réus estavam bastante alterados e que inclusive ofenderam os policiais, 

inclusive na Delegacia. Disse que havia muitos populares no local dos fatos 

e não viu se havia gente filmando.

Ricardo Aparecido Geraldo Carreira, também 

policial militar que atuou na ocorrência, disse que quando chegou em frente 

a conveniência “All Time” os dois veículos estavam parados no meio da via 

pública e as partes desembarcadas, bem alteradas, em especial os réus. Disse 
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que o veículo do autor havia interceptado o dos réus. Afirmou que precisou 

intervir, pois os ânimos estavam exaltados em razão do acidente anterior 

ocorrido em frente ao “Bar do Diogo”. Disse que os réus estavam muito 

alterados e foram pra cima do autor, que estava com a namorada no veículo. 

Ouviu o autor afirmar que os réus tinham batido no seu carro e fugido. 

Afirmou que os réus tentaram agredir o autor, mas foram contidos e 

iniciaram as ofensas verbais no meio da via. Ouviu os réus xingando o autor 

de “ladrão”, “vagabundo”, entre outras palavras que não se recorda. Disse 

que o autor estava mais controlado e não se recorda dele xingando os réus. 

Afirmou que a conveniência estava lotada, porque era final de semana e 

que, inclusive, as pessoas estavam filmando tudo com o celular. Disse que 

os réus continuaram com as ofensas verbais contra o autor e contra os 

policiais, inclusive na delegacia. Disse que os vídeos do ocorrido foram 

postados na internet.

Acácio Rocha Perez Guerrero, esclareceu que 

não estava presente no local dos fatos, tendo tomado conhecimento do 

ocorrido pelos vídeos que recebeu pelas redes sociais. Disse que o vídeo 

registrava uma ocorrência policial em que o corréu Tiago Galvão e Luis 

Carlos Galvão estavam envolvidos, e que por motivos que desconhece eles 

foram abordados e conduzidos par providências policiais. Não soube dizer 

se o autor aparecia no vídeo. Esclarece que era possível ver ofensas aos 

réus, mas sem identificar quem as proferia. Não viu agressões físicas, 

apenas verbais, inclusive com os réus sendo detidos pela polícia.

Caique Chumar Guerra, afirmou que estava na 

conveniência “All Time” quando ouviu um barulho de freada, que lhe 

chamou a atenção, e viu o carro do autor “fechando” o carro dos réus. Viu 
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quando o autor saiu de forma agressiva do carro, nervoso com a situação, 

difamando os réus e falando da família deles. Ouviu quando o autor chamou 

os réus de “ladrão”, “sua família é ladrão, corrupto”. Presenciou a chegada 

dos policiais, indo embora logo em seguida. Disse ter ouvido as ofensas que 

o autor dirigiu aos réus, mas não se recorda de ter ouvido os réus ofenderem 

o autor. Afirmou que assistiu ao vídeo gravado por outras pessoas que 

presenciaram o evento e que o vídeo retratava mais ou menos o que ele 

mesmo havia presenciado. Frisou no vídeo ficam claras as ofensas 

proferidas pelo autor. Afirmou que foi embora do local após a chegada da 

polícia, mas soube, pelo vídeo que recebeu, que os réus foram detidos pelos 

policiais. Disse que não prestou atenção na discussão e não presenciou 

ofensas dos réus ao autor.

Como se observa, o depoimento da testemunha 

Acácio Rocha nada acrescenta para o deslinde da controvérsia, pois não 

estava presente no local dos fatos, limitando-se a descrever o conteúdo do 

vídeo que circulou nas redes sociais, o qual já se encontra acostado aos 

autos em mídia digital.

O depoimento de Caique Chumar Guerra está em 

desarmonia com o restante dos elementos de convicção colhidos e por isso 

será desconsiderado, pois afirma que o autor estava agressivo e 

descontrolado, tendo presenciado apenas ofensas verbais proferidas pelo 

autor e não pelos réus. Apesar de ter dito que os fatos que presenciou foram 

praticamente os mesmos do vídeo gravado por populares e que circulou na 

internet, afirma não ter presenciado as ofensas perpetradas pelo corréu 

Tiago ao autor.
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Contudo, o que se vê claramente no indigitado 

vídeo é o contrário: os réus estavam descontrolados, em especial o corréu 

Tiago Galvão, que xingou o autor de “ladrão”, “vagabundo” e “sem 

vergonha”.

Assim, respeitado o entendimento do Juízo a quo, 

o vídeo comprova que os xingamentos proferidos pelos réus ofenderam 

diretamente a honra do autor, conforme foi confirmado pelo firme 

depoimento das testemunhas David, Luciano e Ricardo e também pelas 

cópias do processo criminal, em que os mesmos fatos estão bem delineados.

As expressões utilizadas pelos réus para ofender o 

autor em público, em local cheio de pessoas, extrapolaram os limites de 

uma simples discussão. 

Ainda que o autor tenha ido ao encontro dos réus, 

tal fato encontra-se justificado, pois, como ficou incontroverso, os réus 

haviam colidido no veículo do autor e empreendido fuga sem assumir as 

responsabilidades pelos danos materiais que causaram. Não surpreende que, 

diante do ocorrido, o autor tenha ido cobrar dos réus uma posição. Não 

surpreende, também, que, pela exaltação dos ânimos e pelo fato de estarem 

alcoolizadas, as partes tenham se desentendido. O que não se pode admitir é 

a evolução da desinteligência decorrente do acidente de trânsito para a 

prática de injúria verbal, com ofensas contundentes à honra do autor, 

atingindo sua dignidade e decoro.

Ainda que o autor tenha revidado os xingamentos, 

afirmando que “vagabunda” seria a família dos réus, tal ofensa se deu em 

retorsão imediata e não afasta a responsabilidade dos réus por terem dado 
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início às agressões verbais.

Os policiais ouvidos em juízo confirmaram que os 

réus estavam visivelmente mais exaltados e que proferiram os xingamentos 

contra o autor, que penas revidou ao injusto praticado, em primeiro lugar, 

por parte dos réus.

Restou comprovada, portanto, a prática de ato 

ilícito pelos réus, que violaram a honra do autor, causando-lhe danos 

morais, que merecem ser reparados  art. 186, 927 e 953 do Código Civil.

O dano moral, no caso, é consequência direta da 

lesão ao direito da personalidade, presumindo-se in re ipsa.

Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes 

quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a 

honra, a integridade física, a atividade profissional, a reputação, as 

manifestações culturais e intelectuais, a própria violação causa danos morais 

in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis. Quando, porém, os efeitos 

da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, mas 

originem angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, 

trazendo-lhe sensações e emoções negativas, pode haver dano moral 

indenizável, se houver prova de sua intensidade em patamar superior ao dos 

aborrecimentos e dissabores a que todos se sujeitam a próprios da vida 

cotidiana (“Danos à Pessoa Humana  uma leitura civil-constitucional 

dos danos morais”, Renovar, Rio de Janeiro, 2.003, os 157/159).

No caso concreto, razoável entender, diante das 

circunstâncias, que as ofensas dirigidas ao autor, em local público, repleto 
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de outras pessoas, constitui lesão a interesse digno de tutela.

  A intensidade da ofensa à honra ultrapassa o 

mero dissabor do dia a dia, a que todos estamos sujeitos. A lesão teve 

intensidade suficiente para tipificar o dano moral indenizável, ultrapassando 

o patamar de mero desconforto típico da vida cotidiana.

Como, aliás, já se decidiu, em casos análogos:

“Responsabilidade Civil. Danos morais. Ofensas proferidas pelo recorrido 

contra o réu. Xingamentos que extrapolaram a simples discussão. Honra e 

dignidade atingidas. Inteligência dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 

Queixa crime julgada improcedente com base no art. 386, III, do CPP. 

Esferas Civil e Penal independentes. Aplicabilidade do art. 953 do CC. 

Recurso provido.” 

(TJSP;  Apelação 0006983-45.2007.8.26.0236; Relator Des.  Rômolo 

Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga -

 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2017; Data de Registro: 

31/03/2017).

“APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE CIVIL  Ofensas verbais proferidas 

pelo réu contra a autora por ocasião de assédio  Réu condenado 

criminalmente por crime de injúria  Sentença que fixa indenização em 

danos morais em R$4.000,00  Inconformismo da autora  Incontrovérsia 

quanto aos fatos e dano suportado pela autora  Ofensas graves e na 

presença de transeuntes  Panorama adequado e desfecho da lide de acordo 

com a reprovabilidade da conduta  Ausência de prova das alegadas 

complicações psicológicas  Manutenção do montante condenatório  Juros 

de mora a partir do evento danoso  Súmula 54, STJ  Inaplicabilidade da 

Súmula 326, STJ, sob a égide do NCPC  Aplicação do art. 252, RITJSP  

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, 

ESTABELECERAM O DIA DO EVENTO DANOSO COMO MARCO 
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INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS.”  (TJSP;  

Apelação 1009503-56.2016.8.26.0361; Relator Des. Alexandre Coelho; 

Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das 

Cruzes - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de 

Registro: 31/07/2017)

O valor da indenização por dano moral segue 

diversos critérios oferecidos pela doutrina e jurisprudência e “deve ser fixada 

em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 

enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico 

das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do bom-senso, 

atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela 

contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta 

antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).

À luz, portanto, das premissas referidas e também 

dos precedentes jurisprudenciais, sopesados todos os elementos constantes 

dos autos, a indenização é fixada no razoável e moderado valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido da data do presente arbitramento, 

nos termos da Súmula 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

contando-se juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso 

(29 de abril de 2014).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de 

apelação, para julgar também procedente o pedido de indenização por 

danos morais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 

3.000,00 a título de reparação, valor que deverá ser corrigido a partir deste 

arbitramento, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso, 
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mantida, no mais, a r. sentença. Sucumbentes, arcarão os réus com o 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados em 20% do valor da condenação, levando-se em conta o 

trabalho desempenhado em segunda instância  art. 85, § 11, do CPC. 

   EDGARD ROSA
 Desembargador Relator


		2017-12-05T18:36:02+0000
	Not specified




