
Tipo documento: 
Evento: 

CAPA PROCESSO
abertura

Capa: Parte 2

PROCESSO

Nº 5001613-82.2020.8.21.0074



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT22, Página 2



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT22, Página 3



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT22, Página 4



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT23, Página 1



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT23, Página 2



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT23, Página 3



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT23, Página 4



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT24, Página 1



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT24, Página 2



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT24, Página 3



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT25, Página 1



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT25, Página 2



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT25, Página 3



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 1, OUT25, Página 4



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 2

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

29/10/2020 13:48:37

CLMENEZES - CLARICE LOCATELLI MENEZES - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

5001613-82.2020.8.21.0074/RS

2



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 3

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

PETICAO

29/10/2020 14:20:23

RS103797 - MICHEL PIVOTTO - ADVOGADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS

3



 

 

                                           Bel. Melissa Cristina Fleck            
                                                                                                                                                                      OAB/RS 68.516   
                                                                                                                                               
  Bel. Michel Pivotto 
                     OAB/RS 103.797 

 

Travessa Maratá, 345, Centro – Três de Maio-RS - 98.910-000 
55 99641-0511 

fleckadvocacia@gmail.com 

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS DE MAIO – RS 

 

 

 

PROCESSO N° 5001613-82.2020.8.21.0074 

 

 

 

ANTÔNIO WUNSCH, já qualificado nos 

autos em epígrafe, vem respeitosamente 

por seu procurador que esta subscreve, a 

presença de Vossa Excelência, requerer: 

 

A juntada do comprovante de aposentadoria, bem como 

registrando também que o Demandante possui Doença grave de Parkison. 

Pelos motivos acima citados, requer a isenção de custas processuais, 

bem como honorários advocatícios. 

 

Três de Maio, 29 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

MICHEL PIVOTTO 

OAB/RS 103.797 
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 4

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CLASSE_PROCESSUAL_ALTERADA___DE__TUTELA_ANTECIPADA_ANTECEDENTE_PARA__PROCEDIMENTO_COMUM_CIVEL

30/10/2020 14:20:17

DENISSILVA - DENIS BAIRROS SILVA - DIRETOR DE SECRETARIA

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 5

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

PROFERIDO_DESPACHO_DE_MERO_EXPEDIENTE

03/11/2020 11:09:13

PCORDEIRO - PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO - MAGISTRADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS

5
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

2ª Vara Judicial da Comarca de Três de Maio
Rua Buricá, 375 - Bairro: Oriental - CEP: 98910000 - Fone: (55) 3535-1735

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001613-82.2020.8.21.0074/RS

AUTOR: ANTONIO WUNSCH
RÉU: POLIBIO ADOLFO BRAGA

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é
necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem
prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece
mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar
a capacidade financeira.

Para o exame da gratuidade da justiça, deverá o requerente do benefício comprovar a
efetiva necessidade, não bastando a mera declaração de carência, a qual há de ser posta em
apreciação em conjunto com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Assim, intime-se o autor para juntar comprovantes de seus proventos de
aposentadoria, a fim de que o juízo possa ter ciência de sua renda mensal.

Prazo de 15 dias.

Após, voltem os autos conclusos para decisão.

D.L.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO, Juíza de Direito , em 3/11/2020, às
11:9:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código
verificador 10004360502v2 e o código CRC 3aa27a75.
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 6

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

03/11/2020 11:09:13

PCORDEIRO - PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO - MAGISTRADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS

6
Autor: 
 ANTONIO WUNSCH
Prazo: 
15 Dias 
Status: 
FECHADO
Data Inicial: 
04/11/2020 00:00:00
Data Final: 
24/11/2020 23:59:59
Procurador Citado/Intimado: 
MICHEL PIVOTTO



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 7

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__6

03/11/2020 16:56:05

RS103797 - MICHEL PIVOTTO - ADVOGADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 8

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

PETICAO___REFER__AO_EVENTO__6

03/11/2020 16:56:05

RS103797 - MICHEL PIVOTTO - ADVOGADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS

8



 

 

                                           Bel. Melissa Cristina Fleck            
                                                                                                                                                                      OAB/RS 68.516   
                                                                                                                                               
  Bel. Michel Pivotto 
                     OAB/RS 103.797 

 

Travessa Maratá, 345, Centro – Três de Maio-RS - 98.910-000 
55 99641-0511 

fleckadvocacia@gmail.com 

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS DE MAIO – RS 

 

 

 

PROCESSO N° 5001613-82.2020.8.21.0074 

 

 

 

ANTÔNIO WUNSCH, já qualificado nos 

autos em epígrafe, vem respeitosamente 

por seu procurador que esta subscreve, a 

presença de Vossa Excelência, requerer: 

 

A juntada do  comprovante do benefício de aposentadoria do 

requerente, dando ênfase no valor da Folha de Pagamento do INSS, para 

a comprovação de renda demonstrando que o requerente não tem 

condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios. 

Pelos motivos acima citados, requer a isenção de custas processuais, 

bem como honorários advocatícios. 

 

Três de Maio, 03 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

MICHEL PIVOTTO 

OAB/RS 103.797 
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 9

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

19/11/2020 09:40:51

DENISSILVA - DENIS BAIRROS SILVA - DIRETOR DE SECRETARIA

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 10

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONCLUSOS_PARA_JULGAMENTO

19/11/2020 10:25:08

DENISSILVA - DENIS BAIRROS SILVA - DIRETOR DE SECRETARIA

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 11

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

JULGADO_IMPROCEDENTE_O_PEDIDO

20/11/2020 09:18:01

PCORDEIRO - PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO - MAGISTRADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

2ª Vara Judicial da Comarca de Três de Maio
Rua Buricá, 375 - Bairro: Oriental - CEP: 98910000 - Fone: (55) 3535-1735

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001613-82.2020.8.21.0074/RS

AUTOR: ANTONIO WUNSCH
RÉU: POLIBIO ADOLFO BRAGA

SENTENÇA

Vistos.

Defiro a AJG.

Recebo a inicial.

Trata-se de ação de reparação de danos morais c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por ANTONIO WUNSCH em face de POLIBIO ADOLFO BRAGA.

Em resumo, consta da inicial que o réu, jornalista, publicou artigo em seu website no
qual implica ao autor suposto "calote" de R$ 25.000.000,00 no Badesul enquanto presidente da
Cotrimaio. Assevera o autor que de fato foi presidente da Cotrimaio por quatro anos e, na sequência,
vice-presidente, tendo deixado suas funções na Cooperativa no ano de 2013. Expressa que não há
provas das afirmações feitas pelo réu. Outrossim, por ocasião das eleições municipais de 2016,
tomou conhecimento da publicação do réu, a qual foi utilizada e compartilhada para fins políticos, o
que se repetiu no pleito mais recente.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada ao réu a
retirada de tal conteúdo de seu website - https://polibiobraga.blogspot.com/2016/10/amigo-de-lula-
e-do-pt-lider-da.html.

É o relatório.

Decido.

A concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos
termos do art. 300 do CPC.

No caso dos autos, tenho que tais requisitos não se encontram integralmente
cumpridos. Aliás, o caso dos autos é de improcedência liminar.

A publicação da notícia alegadamente falsa ocorreu no ano de 2016, do que o autor
teve pleno conhecimento, visto ter expressamente afirmado que tal notícia havia sido utilizada e
compartilhada para fins políticos por ocasião do pleito municipal daquele ano.
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Logo, não há sequer remotamente falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, dado o tempo decorrido desde que o autor tomou conhecimento do fato danoso.

Por outro lado, no que toca à probabilidade do direito, sem adentrar ao mérito da
publicação, tenho por ausente sequer o interesse de agir no caso, dada a extinção da pretensão
reparatória pela prescrição.

Nos termos do art. 206, §3º, V, do CC, o prazo prescricional para a pretensão de
reparação civil é de três anos, já decorrido.

Convém destacar que o reconhecimento de ofício da prescrição, e sem intimação das
partes, encontra expressa guarida no art. 487, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1º, do CPC, JULGO
LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
reparatória.

Custas suspensas por força da AJG.

Intime-se.

Com  o trânsito em julgado, baixe-se.

D.L.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO, Juíza de Direito , em 20/11/2020,
às 9:18:1, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código
verificador 10004680720v2 e o código CRC 603e2df7.
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 12

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

20/11/2020 09:18:01

PCORDEIRO - PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO - MAGISTRADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS

12
Autor: 
 ANTONIO WUNSCH
Prazo: 
15 Dias 
Status: 
FECHADO
Data Inicial: 
01/12/2020 00:00:00
Data Final: 
22/01/2021 23:59:59
Procurador Citado/Intimado: 
MICHEL PIVOTTO
Suspensões e Feriados:
SUSPENSÃO DE PRAZOS: 20/12/2020 a 20/01/2021
Dia da Justiça: 08/12/2020



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 13

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__12

30/11/2020 23:59:59

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO - 

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 14

Evento: 

Data: 

Usuário: 

Processo: 

Sequência Evento: 

APELACAO___REFER__AO_EVENTO__12

22/01/2021 14:58:40

RS103797 - MICHEL PIVOTTO - ADVOGADO

5001613-82.2020.8.21.0074/RS
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                                                 Melissa Cristina Fleck                                                                                                                                                                                  OAB/RS 68.516   
                                                                                                                                                                     OAB/RS 68.516  
   
  Michel Pivotto 
                     OAB/RS 103.797 

Travessa Maratá, 345, Centro – Três de Maio-RS - 98.910-000 
55 99641-0511 

fleckadvocacia@gmail.com 

 

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Três de Maio (RS) 

 

 

 

Processo n° 5001613-82.2020.8.21.0074/RS 

 

   ANTONIO WUNSCH, já qualificado nos autos da Ação de 

Indenização por Danos Morais que move em desfavor de POLIBIO ADOLFO 

BRAGA, por seu procurador signatário, inconformado, data venia, com a 

r.sentença prolatada a evento 11, vem da mesma APELAR, com fundamento 

no art.1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, requerendo a Vossa 

Excelência se digne receber o presente recurso em seus dois efeitos e, após o 

cumprimento das formalidades processuais, remetê-lo ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com as razões em anexo. 

 

Deixa de juntar nesta oportunidade a respectiva guia de preparo, bem 

como custas processuais, haja vista o autor/recorrente ter litigado em 

primeira instância sob as benéficies da AJG. 

 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

Três de Maio-RS, 22 de janeiro de 2021.  

   

 

Michel Pivotto  

OAB/RS 103.797 
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RAZÕES DE RECURSO 

 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Objeto:RECURSO DE APELAÇÃO 

 

Apelante: ANTONIO WUNSCH  

 

Apelado: POLIBIO ADOLFO BRAGA 

 

EMÉRITOS JULGADORES! 

 

Em que pese à reconhecida cultura do eminente Juízo de origem e à 

proficiência com que o mesmo se desincumbe do mister judicante, há de ser 

reformada a decisão ora recorrida, porquanto proferida em completa 

dissonância para com as normas aplicáveis à espécie, inviabilizando portanto a 

realização da Justiça.  

 

BREVE RELATO DOS FATOS 

 

Postulou a parte autora ora recorrente, ação de indenização por danos 

morais, com pedido de antecipação de tutela, PARA RETIRADA DE 

PUBLICAÇÃO haja vista as graves alegações descritas pela parte 

demandada, que por ser Jornalista, ora recorrido, afirmou, que “AMIGO DE 

LULA E DO PT É PERSONAGEM CENTRAL NO CALOTE DE R$25 

MILHÕES APLICADO PELA COTRIMAIO NO BADESUL”. 
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Enquadra-se O CASO EM TELA NAS FAKE NEWS, SENDO DE 

EXTREMA GRAVIDADE E DE GRANDE OFENSA À INTEGRIDADE MORAL 

DO RECORRENTE/DEMANDANTE, POIS CITA SEU NOME, TENTANDO O 

LIGAR A NOTÍCIA TOTALMENTE TENDENCIOSA, BEM COMO CRIANDO 

GRANDE REPERCUSSÃO NA REGIÃO, FATO QUE VEIO 

NOVAMENTE A TONA NO PRESENTE PLEITO ELEITORAL DE 

2020. 

 

 PARA TANTO, COLACIONOU A NOTÍCIA QUE PUBLICOU O 

JORNALISTA EM SEU BLOG E QUE RESTOU CONSEQUENTEMENTE 

COMPARTILHADA E VISUALIZADA, SEM FALAR NOS INÚMEROS 

COMENTÁRIOS, POR TODA A REGIÃO, VIA REDE SOCIAL, NÃO 

SOMENTE NA CIDADE EM QUE RESIDE O AUTOR/RECORRENTE, ONDE 

TENTAM ÓBVIAMENTE FAZER MENÇÃO DESTE COM O ATÉ ENTÃO 

PREFEITO QUE NO ÚLTIMO PLEITO RESTOU CANDIDATO A REELEIÇÃO 

DA CIDADE DE TRÊS DE MAIO – RS. 

 

As publicações do último pleito eleitoral do ano de 2020 

demonstram que a notícia fora amplamente compartilhada, apesar 

desta ter sido publicada no ano de 2016, de igual forma, 

coincidentemente nas eleições do pleito daquele ano. 

MAS O QUE QUIS EXPLICITAR DESDE PETIÇÃO INICIAL E PEDIDO 

LIMINAR OFERTADOS, É QUE ESTAVAM SE UTILIZANDO 

PRINCIPALMENTE DE TAL NOTÍCIA FALSA, PARA ESPALHÁ-LA 

DURANTE CAMPANHA ELEITORAL DE 2020, O QUE IRÁ CERTAMENTE 

SE REPETIR NO PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL EM 2024 SE NENHUMA 

PROVIDÊNCIA RESTAR TOMADA. 
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Apesar do acima descrito, para a surpresa da parte recorrente, o 

MM.Juízo de primeiro grau efetuou Sentença como a seguir colaciona: 

SENTENÇA 

Vistos. 

Defiro a AJG. 

Recebo a inicial. 

Trata-se de ação de reparação de danos morais c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por ANTONIO WUNSCH em face de POLIBIO ADOLFO BRAGA. 

Em resumo, consta da inicial que o réu, jornalista, publicou artigo em seu 

website no qual implica ao autor suposto "calote" de R$ 25.000.000,00 no Badesul enquanto 

presidente da Cotrimaio. Assevera o autor que de fato foi presidente da Cotrimaio por quatro 

anos e, na sequência, vice-presidente, tendo deixado suas funções na Cooperativa no ano de 

2013. Expressa que não há provas das afirmações feitas pelo réu. Outrossim, por ocasião 

das eleições municipais de 2016, tomou conhecimento da publicação do réu, a qual foi 

utilizada e compartilhada para fins políticos, o que se repetiu no pleito mais 

recente.(grifo nosso). 

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada 

ao réu a retirada de tal conteúdo de seu website - 

https://polibiobraga.blogspot.com/2016/10/amigo-de-lula-e-do-pt-lider-da.html.(grifo 

nosso).  

É o relatório. 

Decido. 

A concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que 

demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 300 do CPC. 

No caso dos autos, tenho que tais requisitos não se encontram integralmente 

cumpridos. Aliás, o caso dos autos é de improcedência liminar. 

A publicação da notícia alegadamente falsa ocorreu no ano de 2016, do 

que o autor teve pleno conhecimento, visto ter expressamente afirmado que tal notícia 

havia sido utilizada e compartilhada para fins políticos por ocasião do pleito municipal 

daquele ano.(grifo nosso). 
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Logo, não há sequer remotamente falar-se em perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dado o tempo decorrido desde que o autor tomou conhecimento do 

fato danoso. 

Por outro lado, no que toca à probabilidade do direito, sem adentrar ao mérito 

da publicação, tenho por ausente sequer o interesse de agir no caso, dada a extinção da 

pretensão reparatória pela prescrição. 

Nos termos do art. 206, §3º, V, do CC, o prazo prescricional para a pretensão 

de reparação civil é de três anos, já decorrido. 

Convém destacar que o reconhecimento de ofício da prescrição, e sem 

intimação das partes, encontra expressa guarida no art. 487, parágrafo único, do CPC. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1º, do CPC, 

JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão reparatória. 

Custas suspensas por força da AJG. 

Intime-se. 

Com  o trânsito em julgado, baixe-se. 

D.L. 

Para tanto, conforme será demonstrado a seguir, a r.sentença merece 

ser reformada, por não ter levado em consideração o MM. Juízo de primeiro 

grau, que as notícias veiculadas prosseguem sendo compartilhadas e 

espalhadas, como bem se confirma na própria sentença firmada, não podendo 

o recorrente ficar a merce, sem que se faça algo para coibir tamanha 

inveracidade, pois é de conhecimento amplo que apenas o fato de compartilhar 

noticia falsa, já configura crime. 

RAZÕES PARA REFORMA 

 

No caso concreto, o autor, ora recorrente sofreu fortes e duras críticas 

como amplamente demonstrado pelos documentos e inicial juntada aos autos, 

onde o demandado, ora recorrido, jornalista em seu blog, disse que A 

COTRIMAIO ERA PRESIDIDA POR ANTONIO WUNSCH, CONHECIDO 
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LIDER DO PT NA REGIAO ALTO URUGUAI, AMIGO DE LULA E DE TARSO 

GENRO. ELE PROMOVEU UMA ADMINISTRAÇÃO RUINOSA..., 

AFIRMANDO que a parte recorrente deu calote no valor de 25 milhões de 

reais no Badesul, ALGO TOTALMENTE INADMISSÍVEL EGRÉGIOS. 

 

A notícia falsa (fake news) veiculada, possui intuito de apenas ofender a 

imagem e honra do recorrente, bem como mentir aos cidadãos e os induzir a 

opinião partidária que em nenhum momento restou comprovada, muito ao 

contrário, onde na notícia originariamente publicada pelo Jornal Zero Hora (vide 

anexo), se quer houve ligação a nomes, muito menos ao do 

recorrente/demandante, que dirá a qualquer partido político que seja. 

 

Não há de se olvidar que a referida postagem no ar já causou 

um dano imenso ao recorrente e o continua causando como 

demonstrado e explanado, que teve a honra e imagem impiedosamente 

atingida, tendo sido disseminados na própria página comentários difamatórios e 

injuriosos, conforme a cópia da página e demais anexos bem como seus 

comentários, inúmeros compartilhamentos e disseminação, que 

prosseguem por diversos anos, incluindo o último de 2020. 

 

Com efeito, tais posturas nada mais são do que uma tentativa de 

adaptação não talentosa de pegar carona na prática denuncista sórdida e 

irresponsável que domina a mídia sensacionalista, alimentando o ódio pelo 

outro. Evidente, portanto, o intuito injurioso e difamatório do 

recorrido/demandado ao veicular notícias falsas sobre o 

recorrente/demandante, bem como sobre o conteúdo do objeto, agravado 

pelas circunstâncias da reprodução em diversos perfis em rede 

sociais ou sites na rede. 
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Ademais, conforme anunciado pelo próprio recorrido, trata-se de 

um dos Blogs mais acessados do sul do país! Inclusive haja vista as 

diversas postagens polêmicas e tendenciosas que faz o mesmo, tendo o 

Judiciário portanto, o dever de tutelar, paralizar e tomar medidas contra 

Fake News que resultam em uma forma de controle social, através de 

informações mentirosas que buscam acabar com os direitos 

personalíssimos dos seres humanos. 

 

Portanto, a situação ora apresentada milita óbviamente em favor da 

concessão de TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com 

fundamento no artigo 303 do Código de Processo Civil, para determinar a 

retirada das notícias falsas veiculadas em detrimento do autor pelo réu no site: 

https://polibiobraga.blogspot.com/2016/10/amigo-de-lula-e-do-pt-

liderda.html 

 

Para a surpresa do recorrente como anteriormente 

descrito, o pedido fora julgado liminarmente improcedente, 

posto que a notícia restou publicada no ano de 2016. 

 

FORA DEMONSTRADO QUE A NOTÍCIA CONTINUA 

SENDO COMPARTILHADA ATUALMENTE, SENDO USADA 

SEMPRE QUE OCORREM ELEIÇÕES MUNICIPAIS, HAJA VISTA 

QUE PRIMEIRAMENTE ELA JÁ HAVIA SIDO PUBLICADA NO 

PLEITO MUNICIPAL DE 2016, RESTANDO NOVAMENTE 

COMPARTILHADA AGORA NO PLEITO MUNICIPAL DE 2020. 

 

 

 

 

Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 14, APELA&Ccedil;&Atilde;O1, Página 7



                                                 Melissa Cristina Fleck                                                                                                                                                                                  OAB/RS 68.516   
                                                                                                                                                                     OAB/RS 68.516  
   
  Michel Pivotto 
                     OAB/RS 103.797 

Travessa Maratá, 345, Centro – Três de Maio-RS - 98.910-000 
55 99641-0511 

fleckadvocacia@gmail.com 

 

Ao ser declarada a prescrição das pretensões indenizatórias do 

recorrente, está o Judiciário lhe privando o alcance da Justiça, pois como este 

irá proceder quando uma noticia falsa sem qualquer prova for novamente 

compartilhada. Se não houvessem provas do aqui relatado, até se poderia 

entender, o que acontece é que A NOTÍCIA CONTINUA SENDO 

PROPAGADA INCANSAVELMENTE, PRINCIPALMENTE NAS ELEIÇÕES, 

INCLUINDO O ÚLTIMO ANO DE 2020, PODENDO APENAS SER COIBIDA 

PELO JUDICIÁRIO. 

 

Mesmo que tal notícia tenha sido publicada em 2016, fora 

novamente utilizada como bem se visualiza em inicial, no último pleito 

municipal do ano de 2020, onde ofendem veemente e sem qualquer prova 

o recorrente, o ligando sempre ao candidato a prefeito, falando 

inverdades, compatilhando a notícia inclusive via Whatsapp. 

 

Adentrou com a presente ação o recorrente, justamente para coibir 

algo que tomou dimensões e proporções INTERMINÁVEIS, POIS SE EM 

2016 HOUVE GRANDE REPERCUSSÃO, AGORA EM 2020 COMEÇARAM 

NOVAMENTE A COMPARTILHAR TAL NOTÍCIA DE CUNHO OFENSIVO 

QUE ÓBVIAMENTE SERÁ COMPARTILHADA NO PRÓXIMO PLEITO, OU 

SEJA, EM 2024, PARA TENTAR DENEGRIR A SUA IMAGEM E DAQUELE 

QUE ESTIVER AO SEU LADO. 

 

Sabe-se que o dito blog da parte demandada/recorrida é conhecido por 

frequentemente publicar notícias polêmicas e falsas, utilizando-se das fake 

news como forma desesperada de auferir os holofotes, principalmente ao que 

tudo indica, tentando vincular os fatos inverídicos ao Partido dos 

Trabalhadores, sofrendo igualmente diversos processos em seu desfavor. 
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A questão em si Egrégios é que como aqui já afirmado, NUNCA 

FORAM COMPROVADAS ESTAS NOTÍCIAS FALSAS, noticias que foram 

divulgadas apenas para abalar a moral e a conduta do 

demandante/recorrente. 

 

Mesmo que houvesse prova contra a parte demandante/recorrente de 

que tivera culpa no caso dos problemas financeiros da cooperativa, o que 

óbviamente não se vê, pois nada consta, ainda assim estaria evidente o 

processo de fritura que sofre. Fritura que tem, ao mesmo tempo, o 

tempero dos interesses políticos e da maledicência. 

 

Mas o que mais vem abalando a parte demandante/recorrente é a 

grande repercussão nas redes sociais da falsa noticia, como já demonstrado 

preliminarmente, pois como se sabe, infelizmente nas redes sociais cada 

qual escreve o que quer e o que pensa, sem levar em consideração se irá 

ou não ofender alguém, atingir sua moral e sua índole, muitos 

compartilharam a noticia com ofensas, de forma agressiva e 

desrespeitosa, tentando passar uma imagem desvirtuada, O QUE 

APESAR DO TEMPO, CONTINUA ACONTECENDO. 

 

Contudo as reportagens do blog do jornalista Polibio Braga são de sua 

responsabilidade, foram de ofensa palmar, feitas com o propósito específico de 

menosprezar a parte recorrente/demandante, como pessoa humana, as quais 

foram feitas de modo continuado e escandaloso, quem sabe até, feitas no 

interesse de terceiros, com propósitos inconfessáveis, escondido do grande 

público e da sociedade em geral, ferindo, também o Cód. de Ética dos 

Jornalistas, quando trata da CONDUTA PROFISSIONAL DO JORNALISTA, a 

que se refere o art. 9º, g, que é seu dever respeitar o direito do cidadão. 
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Vê-se, pelas ditas reportagens que Políbio Braga ultrapassou os limites 

da notícia, como dever da imprensa, para atingir a honra pessoal do 

recorrente/demandante, cometendo ilícito civil, pelo cometimento dos crimes de 

calúnia, injúria e difamação. 

 

No caso em apreço, o demandado/recorrido divulga diversas mensagens 

gratuitas e desonrosas em face do recorrente/demandante em seu blog e rede 

social. Espalhando, portanto, informações inverídicas e sem qualquer respaldo 

fático, O QUE NÃO PODE DEIXAR QUE CONTINUE ACONTECENDO, HAJA 

VISTA A IMENSA COMPROVAÇÃO AOS AUTOS QUE OS FATOS 

NARRADOS PROSSEGUEM. 

 

Desta forma, depara-se com total falta de decoro e atitudes arbitrárias 

para com o recorrente/demandante, ATITUDES ESTAS QUE COMO VISTO, 

PASSARAM AMPLAMENTE DOS LIMITES, NÃO PARAM DE SER 

COMPARTILHADAS, INDEPENDENTE DO TEMPO, com inverdades aforadas 

em um site/blog de notícias, bem como “Facebook” ao seus amigos e 

seguidores, o recorrido/demandado tenta denegrir a imagem do 

recorrente/demandante, praticando genuíno ilícito penal. 

 

Com no mínimo a retirada da notícia do blog do 

recorrido/demandado, claramente não poderá mais ser 

compartilhada, fazendo-se assim, Justiça com o que vem sofrendo 

o recorrente/demandante. 
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DO PEDIDO 

  Diante do exposto, requer data máxima vênia aos Nobres Julgadores, 

seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para reformar a 

sentença no ponto atacado, haja vista que a notícia falsa continua sendo 

propagada incessantemente, conforme prova nos autos, fato que passados os 

anos, o recorrente/demandante continua se deparando com a mesma notícia 

sendo compartilhada e repassada inclusive via aplicativo de whatsapp. 

 Dando-se assim, provimento ao presente recurso para que retorne 

a primeira instância para seu devido julgamento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

                                              Três de Maio-RS, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

Michel Pivotto  

OAB/RS 103.797 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS DE 

MAIO (RS). 

 

 

In processo n. 5001613.82.2020.8.21.0074/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     POLÍBIO ADOLFO BRAGA, brasileiro, casado, jorna-

lista e advogado, com escritório e residência na Rua Eça de Queiroz, 812, 

Porto Alegre (RS), representado por seus procuradores firmatários, nos autos 

da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS movida por ANTÔNIO WUNSCH, vem 

respeitasamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar  

 

CONTRRAZÕES À APELAÇÃO CÍVEL 
 

     REQUER, igualmente, seja o presente arrazoado re-

cebido e processado na forma da lei. 

 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

 

Três de Maio (RS), 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 
pp. DENISE BALLARDIN    pp.EDUARDO ÁVILA GOMES 

        OAB/RS 47.784     OAB/RS 62.594 

 

 

pp. JOÃO DARZONE M.R.JUNIOR 

OAB/RS 51.036 
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1. Breve intróito da demanda 

 

 

     O recorrido é Jornalista há 50 anos e escreve diari-

amente sobre política e economia no blog www.polibiobraga.com.br, que 

possui visualização diária média de 65 mil leitores, conforme Google 

Analytics.  

 

     Seu site diário é considerado a mais importante e 

maior confiabilidade em todo o Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília, 

conforme auditoria da empresa de consultoria americana Technirati.  

 

     Também é advogado e editor de dezenas de livros, 

entre os quais "Herança Maldita - Os 16 anos do PT em Porto Alegre " e 

“Cabo de Guerra (o Governo Yeda Crusius)” lançados em todo o Brasil. 

Como profissional do Direito, opera apenas em casos relacionados à liber-

dade de expressão – em causas próprias. Jornalista e Advogado, a credibi-

lidade e independência são as pedras de toque profissionais fundamentais 

capazes de garantir a audiência junto ao público e a sobrevivência física 

dentro da sociedade do Rio Grande do Sul. 

 

     O recorrido como é publico e notório tem centenas 

de colaboradores de todos os matizes (inclusive ideológicos contrários) que 

diariamente enviam mensagens, documentos, fotos,  vídeos e informações 

sobre os mais variados temas, sendo que algumas destas são eventos noti-

ciáveis, o que preservado o sigilo da fonte o autor publica em seu blog. 

 

      

     Em resumo, consta da inicial que o recorrido, jorna-

lista, publicou artigo em seu website no qual implica ao autor suposto "ca-

lote" de R$ 25.000.000,00 no Badesul enquanto presidente da Cotrimaio.  

 

     Assevera o recorrente que de fato foi presidente da 

Cotrimaio por quatro anos e, na sequência, vice-presidente, tendo deixado 

suas funções na Cooperativa no ano de 2013. Expressa que não há provas 

das afirmações feitas pelo recorrido.  

 

     Outrossim, por ocasião das eleições municipais de 

2016, tomou conhecimento da publicação do réu, a qual foi utilizada e 

compartilhada para fins políticos, o que se repetiu no pleito mais recente. 

 

     O presente feito se insurge contra fato noticiado 

em 13 de outubro de 20161: 

 
 

1 https://blogdopolibiobraga.blogspot.com/2016/10/o-amigo-de-lula-e-do-pt-via-cotrimaio.html 
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     A pretensão do recorrente ação foi declarada 

prescrita. Inconformado o recorrente interpõe recurso de apelação, sendo 

que neste momento o recorrido foi intimado para apresentação de con-

trarrazões, o que faz de acordo com os fundamentos fáticos e jurídicos a 

seguir expostos. 

 

 

 

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO RECORRENTE 

 

    A sentença exarou o seguinte comando: 

 
“Por outro lado, no que toca à probabilidade do direito, sem 

adentrar ao mérito da publicação, tenho por ausente sequer 

o interesse de agir no caso, dada a extinção da pretensão 

reparatória pela prescrição.  

 

Nos termos do art. 206, §3º, V, do CC, o prazo prescricional 

para a pretensão de reparação civil é de três anos, já decor-

rido. Convém destacar que o reconhecimento de ofício da 

prescrição, e sem intimação das partes, encontra expressa 

guarida no art. 487, parágrafo único, do CPC.” 
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     A sentença é irreparável e perfeitamente alinhada 

com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e STJ: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CI-

VIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE-

CORRENTES DE PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNA-

LÍSTICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. TERMO 

INICIAL. DATA DA VEICULAÇÃO DA MATÉRIA. INAPLI-

CABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. 1. A pre-

tensão de reparação civil está sujeita ao prazo pres-

cricional de três anos, nos termos do que preconiza o 

artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. A suspensão 

da prescrição prevista no artigo 200 do Código Ci-

vil aplica-se somente quando houver relação de pre-

judicialidade entre as esferas cível e penal. 2. "A pre-

tensão de compensação de danos morais decorren-

tes da publicação de matéria jornalística de conte-

údo ofensivo pode ser proposta desde a publicação 

da matéria, não havendo que se falar em aplicação 

analógica da ação civil ex delicto ou em causa impe-

ditiva de prescrição." (REsp n. 1307439/SP, Relatora Mi-

nistra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/12/2013, DJe 4/2/2014). 3. No caso, a autora visa à 

reparação de danos morais decorrentes da publica-

ção de reportagem jornalística, devendo o prazo 

prescricional trienal fluir a partir da data de veiculação 

da matéria. Considerando o ajuizamento da de-

manda quando transcorridos mais de três anos da pu-

blicação das reportagens, resta implementada 

a prescrição, impondo-se a extinção do feito, com re-

solução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código 

de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRO-

VIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

50075943820218217000, Décima Câmara Cível, Tribu-

nal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oli-

veira, Julgado em: 26-05-2021) (g.n.) 

 

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZA-

ÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO 

MANTIDA. 1. 

Segundo a jurisprudência desta Corte, "a pretensão 

de compensação de danos morais decorrentes da 

publicação de matéria jornalística de conteúdo ofen-

sivo pode ser proposta desde a publicação da maté-

ria, não havendo que se falar em aplicação analógica 

da ação civil ex delicto ou em causa impeditiva de 

prescrição" (REsp n. 1307439/SP, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/12/2013, DJe 4/2/2014). 

 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZATÓRIA. VEICU-

LAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRESCRIÇÃO. 
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PRAZO. TRÊS ANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IN-

CIDÊNCIA DO ART. 202, VI, DO CC. Hipótese na qual 

busca o autor indenização por danos morais alega-

damente sofridos em razão de matéria jornalística pu-

blicada pelo réu. Em se tratando de ação de repara-

ção civil por ato ilícito o prazo prescricional é de três 

anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do novo Có-

digo Civil. No entanto, para interromper o curso 

da prescrição em 01/01/2008 o autor inter-

pôs ação de protesto judicial, tendo sido o último ato 

praticado no processo a intimação do requerido em 

07/03/2008, data a partir da qual recomeçou a trans-

correr o prazo prescricional. Proposta a pre-

sente ação em 12/12/2011, quando já implementado 

o prazo prescricional previsto para a espécie, cabível 

a extinção do processo, com resolução de mérito. 

Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apela-

ção Cível, Nº 70064894819, Décima Câmara Cível, Tri-

bunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Mar-

tins, Julgado em: 27-08-2015) (g.n.)” 

 

      Nesse passo, tendo a presente ação judicial sido 

distribuída somente em 27.10.2020, ou seja, após 4 anos da publicação da 

matéria jornalística, a pretensão foi acobertada pelo manto da prescrição, 

consoante dispõe o art. 206, §3º, V, do Código Civil, impondo-se a manu-

tenção da sentença recorrida que julgou extinta a demanda. 

 

 

 

3. DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO 

 

     O recorrido pelo sabor do debate, caso na remo-

tíssima possibilidade de ser superada a prescrição declarada em sentença, 

passa a expor defesa do mérito do recurso. 

 

      A ligações do recorrente com PT são históricas, 

tendo relações umbilicais com os grandes caciques petistas brasileiros e do 

Rio Grande do Sul são publicas. 
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Importante descatar o seguinte fato2 : 
 

 
2 https://www.paginarural.com.br/noticia/171942/banrisul-brde-e-badesul-assinam-r-30-milhoes-para-a-cotri-

maio 
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“(...) Ao agradecer a confiança dos três bancos, Antonio Wünsch destacou que a cooperativa 

possui um vínculo muito grande com o quadro de associados. “Estamos construindo, há 30 

anos, um histórico de conscientização. Com esse contrato, queremos dar oportunidade a cinco 

mil associados que ainda estão fora do processo produtivo em termos de economia.” Ele sali-

entou que a instituição planeja investir na cadeia de produtores de leite. “Queremos fazer com 

que as famílias que trabalham em uma área de 20 hectares possam produzir leite tranquila-

mente. A Cotrimaio vai abraçar esta causa.” 

 

     Vários dos empréstimos concedidos pelo BADESUL 

foram objeto de inquérito e sindicância como se vê na matéria de ZH de 

06.10.20163: 

 
3 https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/10/ex-presidente-do-badesul-presta-depoimento-em-

sindicancia-7671087.html 
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     A matéria do recorrido publicada em outubro de 

2016, caminha na linha dos fatos recupertidos na época4: 

 

 
4 https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/10/terreno-dado-como-garantia-ao-badesul-pela-

iesa-oleo-e-gas-elevou-valor-em-r-71-milhoes-em-tres-anos-7742688.html 
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Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 22, CONTRAZAP1, Página 9



 

10 
 

     Ou seja, a dedução lógica, é que o recorrente ti-

nha ligações politicas com o governo de Tarso Genro que ignorou as orien-

tações técnicas do BADESUL e determinou empréstimos fossem concedidos 

de qualquer forma.  

 

     Mas o que de fato assusta na postura do requerido 

ao exigir retirada da matéria do site do recorrido, é a sua falta de entendi-

mento do conceito de liberdade de expressão, o que data vênia inadmis-

sível na sua condição de homem público cuja linha mestra de conduta de-

veria ser em qualquer circunstância a Carta Magna de 1988.  

 

     Inadmissível, mas compreensível haja vista que cos-

tumeiramente o recorrido defende outros regimes políticos (de pouca liber-

dade ou nenhuma liberdade), mas surge aqui uma excelente oportunidade 

para que veja como funciona o regime democrático brasileiro, cujas lições 

passam-se a demonstrar. 

 

     A Constituição de 1988 é até repetitiva na garantia 

da liberdade de expressão, consagrando-a nos incisos IV e IX do seu art. 5º, 

e ainda no seu art. 220, caput. A redundância não é gratuita. Ela se deve, 

acima de tudo, à importância central atribuída pelo poder constituinte ori-

ginário a tal direito fundamental, na linha do que ocorre em praticamente 

todos os Estados democráticos contemporâneos. 

 

     Essa ênfase deriva de várias razões. Há, em primeiro 

lugar, a dimensão histórica: a Carta pretendeu romper com o passado na-

cional de autoritarismo e instaurar uma nova ordem fundada sobre valores 

humanistas e democráticos.  

 

     Com efeito, uma das características do regime mi-

litar era precisamente o desprezo à liberdade de expressão. A imprensa, os 

críticos do governo e os artistas eram frequentemente censurados ou puni-

dos por suas manifestações e ideias. Curiosamente em discursos o requerido 

faz a mesma crítica, contra o governo federal. 

 

     O constituinte, reagindo contra tal histórico vergo-

nhoso, quis assegurar que esses graves erros do passado nunca mais se re-

petissem. 

 

     A liberdade de expressão recebeu proteção refor-

çada também em razão da relevância capital dos seus fundamentos polí-

tico-filosóficos5. 

 
5 Sobre esses fundamentos, veja-se, e.g., Jónatas Eduardo Mendes Machado. Liberdade de expressão: dimen-

sões constitucionais da esfera pública no sistema social. Coimbra: Coimbra, 2002, p. 237-292; e Frederick 

Schauer. Free Speech: A Philosophical Enquiry. Cambridge University Press, 1982 
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     Em primeiro lugar, trata-se de direito profunda-

mente ligado à dignidade humana. Afinal, comunicar-se com o outro é 

uma das mais importantes atividades dos seres humanos, essencial para a 

realização existencial das pessoas.6 

 

     E a preocupação com a dignidade não se centra 

apenas na figura do “manifestante”, alcançando também a pessoa do 

“ouvinte”. Para que cada pessoa possa se desenvolver livremente e formar 

a própria identidade, é fundamental o acesso ao mais amplo universo de 

manifestações, opiniões e informações sobre os mais variados temas7. 

 

     Cuida-se, também, de garantia indispensável para 

a “busca da verdade”, em contextos caracterizados pelo pluralismo8. No 

cenário de sociedades plurais, compostas por pessoas com diferentes com-

preensões de mundo, a melhor forma para se alcançar respostas adequa-

das para os problemas sociais é através do debate livre e desimpedido, em 

que não haja constrangimentos para os partícipes, senão os derivados da 

força persuasiva dos melhores argumentos.  

 

     “Engula” ainda o recorrente a realidade dos fatos 

públicos e notórios da época (2016) – gestão temerária do BADESUL por con-

cessões de empréstimos temerários inclusive para COTRIMAIO que estava 

sob gestão do recorrente é fato noticiável, quer goste ou não, e não aceitar 

críticas ou exposições de seus atos como gestor ou individuo politico é que-

rer como dito popularmente “esconder a cabeça em buraco”. 

 

     Mas voltando as lições do que é liberdade de ex-

pressão, é importante o recorrente ter em mente que, tal como ocorre em 

outras democracias, a jurisprudência constitucional brasileira vem reconhe-

cendo que a liberdade de expressão merece proteção especialmente re-

forçada em nossa ordem jurídica.  

 

     Nesse sentido, vale a menção a uma série de deci-

sões históricas do STF, como as proferidas na ADPF n° 1309, em que se reco-

nheceu a não recepção da Lei de Imprensa do regime militar; na ADI n° 

 
6 Cf. Thomas Scanlon. “A Theory of Freedom of Expression”. In: Ronald Dworkin (ed.). The Philosophy of Law. 

Oxford: Oxford University Press, 1977, p. 153-172. 
7 Nesta linha, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco salientaram: “A plenitude da formação 

da personalidade depende de que se disponha de meios para conhecer a realidade e as suas interpretações, 

e isso como pressuposto mesmo para que se possa participar de debates e tomar decisões relevante. O ar-

gumento humanista, assim, acentua a liberdade de expressão como corolário da dignidade humana”. (Curso 

de Direito Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 254). 
8 5 O argumento foi desenvolvido em página clássica por Stuart Mill em sua obra On Liberty, publicada pela 

primeira vez em 1859. Veja-se John Stuart Mill. “On Liberty”. In: American State Papers, Federalist, J.S. Mill: Great 

Books of the Western World. Chicago: Encyclopaedia Britannica Ic, 1978 
9 STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009. 
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4.45110, em que se liberou o humor contra candidatos no período eleitoral 

em emissoras de rádio e televisão; na ADPF n° 18711, em que se protegeu o 

direito à realização da “Marcha da Maconha”, promovida em defesa da 

legalização do entorpecente; e na ADI n° 4.81512, em que se afirmou a in-

constitucionalidade da vedação à publicação de biografias sem a anuên-

cia do biografado. 

 

      E mais, o requerido merece que seja lhe relem-

brada a história recentíssima, de que nossa Suprema Corte tem se mantido 

firme na defesa da liberdade de expressão, como se viu na decisão unâ-

nime proferida na ADPF nº 549, que preservou o direito de estudantes e pro-

fessores de usarem o espaço das universidades públicas para se manifestar 

durante o período eleitoral; 13 e em decisões que afastaram censuras judici-

ais contra a comercialização de história em quadrinhos contendo imagem 

de “beijo gay”14, e contra a exibição de vídeo que fazia humor com perso-

nagens do cristianismo.15  

 

     Mas, a lição principal, cuja atenção capital deve-

ria o requerente ater-se é que a liberdade de expressão não salvaguarda 

apenas manifestações suaves, polidas, gentis. Pelo contrário, o direito 

abarca a liberdade de criticar, mesmo em tom duro, jocoso, áspero ou até 

impiedoso, especialmente as autoridades e pessoas públicas.  

 

 

     Então, que fique claro, o recorrente não pode dizer 

que sua condição política atualmente goza de total credibilidade para par-

cela dos cidadãos gaúchos  e mesmo que tivesse não está imune a qual-

quer crítica por qualquer cidadão  que goza de todas suas liberdades civis. 

 

     Dessa forma, o recorrido, goza de máxima prote-

ção da liberdade de expressão que permite que a circulação de ideias e 

opiniões ocorra em ambiente desembaraçado, o que favorece a atuação 

sem medo ou timidez dos que participam da esfera pública.  

 

     O ponto é incontroverso, inclusive na jurisprudência 

do STF, que tem ressaltado: “não se pode desconsiderar o fato de que o 

exercício concreto, por qualquer cidadão ou pelos profissionais de im-

prensa, da liberdade de expressão, é legitimado pelo próprio texto da 

Constituição da República, que assegura, a quem quer que seja, o direito 

 
10 STF, ADI nº 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. em 21/06/2018 (acórdão ainda não publicado). 
11 STF, ADPF nº 187, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/05/2014. 
12 STF, ADI n° 4.815, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/02/2016. 
13 STF, ADPF nº 549, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 31/10/2018. 
14 STF, MC-SL, decisão monocrática, Min. Dias Toffoli, DJe 10/09/2019; MC-Rcl 36.742, decisão monocrática, 

Min. Gilmar Mendes, DJe 11/09/2019. 
15 STF, MC-Rcl 38.782, decisão monocrática Min. Dias Toffoli, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 09/01/2020 
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de expender crítica, ainda que desfavorável ou contundente, irônica ou 

corrosiva, contra quaisquer pessoas ou autoridades”.16  

 

     A tutela pela liberdade de expressão de manifesta-

ções de caráter ofensivo e até deselegante foi reconhecida pelo STF, em 

caso penal curioso. Tratava-se de habeas corpus voltado ao trancamento 

de ação penal por atentado ao pudor, proposta contra conhecido diretor 

teatral, que, reagindo às vaias do público dirigidas contra o seu espetáculo, 

subira ao palco para expor as nádegas e simular masturbação. No voto 

vencedor, de que resultou a extinção da ação penal por atipicidade da 

conduta, o Ministro Gilmar Mendes registrou que a conduta do réu “está 

integralmente inserida no contexto da liberdade de expressão, ainda que 

inadequada ou deselegante”17 

 

      Em 11 de  fevereiro de 2022, no julgamento da TU-

TELA PROVISÓRIA NA RECLAMAÇÃO 50.905, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

demonstra claramente no caso LUCIANO HANG X LUIS NASSIF18, que liber-

dade de expressão e jornalística está a “pleno vapor” no Brasil. 

 

      Nassif havia sido condenado pelo Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo pela publicação de uma reportagem, no site GGN, em 

que acusou Hang de coagir e ameaçar funcionários da Havan para que 

votassem em Jair Bolsonaro na eleição de 2018.  

 

     Ao acolher o pedido do jornalista, defendido pelos 

advogados Marco Riechmann, Aroldo Joaquim Camillo Filho, Alfredo Ermí-

rio de Araújo Andrade e Vinícius Dino de Menezes, para derrubar a indeni-

zação, Toffoli citou precedentes do STF no contexto específico da crítica 

jornalística a figuras públicas, como é o caso de Luciano Hang, e concluiu 

não haver violação a direitos de personalidade do empresário no texto pu-

blicado por Luís Nassif. 

 

     "Não induz responsabilidade civil a publicação de 

matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mor-

daz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura 

ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem 

dirigidas ostentar a condição de figura pública", diz a decisão. 

 

     Toffoli também lembrou que, no julgamento do 

ADPF 130, o Supremo, mais do que proceder ao juízo de recepção, ou 

não, de dispositivos da Lei 5.250/1967 pela Constituição Federal de 1988, 

"procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade acerca do exercício 

 
16 STF, ADI 4551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2019 (voto do Min. Celso de Mello) 
17 STF, HC 83.996, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 26/08/2004 
18 https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/toffoli-suspende-condenacao-jornalista-indenizar-luciano-hang 
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do poder de polícia estatal (em sentido amplo) sobre as manifestações in-

telectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica 

e de comunicação". 

 

     E arremata o Ministro apontando que “Em ambos 

os atos, tem-se a manifestação de pensamento crítico à atuação de figuras 

públicas - ocupantes ou não de cargos políticos -, bem como teorização 

fundada tanto em fatos como no subjetivismo próprio à racionalidade hu-

mana” 

 

     Agora, outra importante lição que deve recorrente 

entender, é a preservação do sigilo da fonte jornalística está prevista no 

artigo 5º, inciso XIV, da Constituição Federal da seguinte forma:  

 

“é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 

ao exercício profissional”. 

 

     Está inserida, portanto, no rol dos direitos e garan-

tias individuais e, consequentemente, tem o status de cláusula pétrea (art. 

60, § 4º, IV, CF), o que significa que ela não pode ser abolida do texto cons-

titucional nem mesmo por Emenda Constitucional. 

 

     O sigilo da fonte também tem guarida no artigo 8º 

da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana para os Direitos Humanos (DHNET, 2018)19, com a seguinte 

redação:  

 

“todo comunicador social tem direito a não revelar 

suas fontes de informação, anotações e arquivos 

pessoais e profissionais”. 

 

     Antes de averiguar a importância do sigilo da fonte 

para a liberdade de imprensa e, via de consequência, para a própria de-

mocracia, vale primeiramente analisar o significado da palavra ‘fonte’.  

 

     Segundo o dicionário Michaelis20, fonte é a causa, 

a origem, o princípio.  

 

     De modo que se pode afirmar que as fontes jorna-

lísticas são pessoas e documentos dos quais se extrai a notícia, ou seja, são 

 
19 DHNET – Direitos Humanos na Internet. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 

da Costa Rica). Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/:  Acesso em 12/10/2021 
20 DICIONÁRIO Michaelis online. Disponível em http://biblioteca.uol.com.br. Acesso em 12/10/2021 
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eles os portadores da informação, do qual o jornalista noticiará o fato; são, 

portanto, a causa, a origem, o princípio de uma matéria jornalística. 

 

     Isso porque nem sempre o profissional da mídia es-

tará presente no momento da ocorrência de um fato que mereça a divul-

gação pela imprensa, precisando, destarte, buscar informações por meio 

de fontes. Manuel Carlos Chaparro21, assim, esclarece que as “fontes são 

aqueles que têm algo a dizer e informar, os produtores das ações sociais - 

dos atos e falas noticiáveis” (1996, p. 148) 

 

     Para Walléria Barros Marques Linhares22 pode ser 

fonte “tudo que possa emitir conteúdo e sirva como matéria-prima para o 

jornalista transformá-la em notícia” (2010, p. 51) 

 

     Como já salientado, o inciso XIV, do artigo 5º, CF, 

garante o resguardo do sigilo da fonte jornalística, quando necessário ao 

exercício profissional. Resguardar, no dicionário Michaelis, significa guardar 

com cuidado, conservar.  

 

     Para Walter Ceneviva23 esse vocábulo “é ajustado 

aos fins ao que é o pretendido pelo dispositivo, apesar de redundante. Res-

guardar sigilo consiste em manter o segredo secreto”. E o que se mantém 

secreto aqui é a fonte, ou seja, o interlocutor do jornalista e não o fato, que 

pode ser divulgado na imprensa.  

 

     Existe, desta forma, uma relação de confidenciabi-

lidade entre jornalista e fonte, a qual revela a estes fatos secretos que tem 

conhecimento, autorizando sua divulgação, desde que sua identidade seja 

preservada. 

 

     Nesse contexto, o resguardo do sigilo da fonte jor-

nalística, além de ser um direito garantido na Constituição Federal, é tam-

bém um dever ético do profissional de imprensa, ou seja, o jornalista não 

pode divulgar a sua fonte sigilosa.  

 

     Por se tratar de uma relação de confiança entre a 

fonte e o jornalista, essa questão é mais voltada ao campo ético que jurí-

dico, já que não existe norma legal prevendo a obrigatoriedade da não 

revelação da fonte sob sigilo. Como bem assevera Benedito Luiz Franco24 

“esse dever é de caráter ético e está contido nos códigos deontológicos e 

 
21 CHAPARRO, Manuel Carlos. Jornalismo na fonte. In: DINES, Alberto; MAURIN, Mauro (Org.). Jornalismo brasi-

leiro: no caminho das transformações. Brasília: Banco do Brasil, 1996. p.132-154 
22 LINHARES, Walléria Barros Marques. O sigilo da fonte de informação: um direito fundamental à prática do 

jornalismo. Dissertação (Mestrado), 2010. Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 
23 CENEVIVA, Walter. Segredos Profissionais. São Paulo: Malheiros, 1996, P. 96 
24 FRANCO, Benedito Luiz. Proteção Constitucional do Sigilo da Fonte na Comunicação Jornalística. São Paulo: 

Celso Bastos Editor, 1999, p. 177 
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nos princípios que norteiam as atividades dos meios de comunicação so-

cial” . 

 

     No caso dos jornalistas brasileiros, está em vigor o 

Código de Ética estabelecido pela Federação Nacional dos Jornalistas, de 

4 de agosto de 200725 , cujo artigo 4º estabelece que “o compromisso fun-

damental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, deve pautar 

seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta di-

vulgação” 

 

     Em quanto ao tema do sigilo, o artigo 5º do referido 

Código estabelece que “é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte” 

e o artigo 6º, VI, determina que “é dever do jornalista (...) não colocar em 

risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha”. 

 

     Ao conjugar esses preceitos éticos da profissão de 

jornalista com o artigo 5º, XIV, da Constituição Federal, tem-se o seguinte: 

“o jornalista, ao receber uma informação sigilosa, tem apenas o dever ético 

de preservar a identidade da fonte e o direito de não ser obrigado a revelá-

la” (FRANCO, 1999, p. 123).  

 

     De todo modo, não se pode considerar, ao menos 

por ora, que as explanações na matéria e o vídeo como solicitado como 

pelo requerido tenham desbordado do uso do direito constitucional de livre 

manifestação do pensamento/expressão, do direito à crítica e, até mesmo, 

do direito de informação, sendo forçoso reconhecer que a remoção com-

pulsória de referida postagem, neste, equivale, a um ato de censura, o que 

é vedado pela Constituição Federal. 

 

     Oportuno consignar que, em precedentes pátrios, 

prevalece a tese de que a liberdade de expressão só deve ser limitada em 

casos excepcionais, valendo destacar o seguinte trecho do acórdão prola-

tado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:  

 
“(...) Se inverídicas/ofensivas as veiculações, cabem as sanções civis 

previstas, ou seja, direito de resposta e indenização por danos morais, 

sendo que 'Apenas de modo absolutamente excepcional, e com 

imenso ônus argumentativo, o julgador deve determinar a proibição 

da veiculação da notícia' (obra citada, p. 766).  

 

Não se entrevê, no momento, dano irreversível a justificar a excepci-

onalíssima providência de retirada das publicações:  

 

'As medidas preventivas só devem ocorrer em hipóteses extrema-

mente restritas, realmente excepcionais, quando o abuso se mostra 

evidente e o intuito de denegrir for óbvio' (obra citada, p. 766); no 

 
25 https://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/06/04-codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf 
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mínimo, a respeito, deve se aguardar a instauração do contraditório, 

conforme prudentemente estabeleceu o Magistrado: 'De melhor al-

vitre, portanto, observar o prévio contraditório” (fls. 187). Tampouco 

cabe inibir novas publicações envolvendo o nome do recorrente. Su-

ficiente, neste item, o antecipado à fls. 190 por este Relator:  

'A restrição, em princípio, afrontaria ao disposto no art. 220 da Cons-

tituição Federal, que assegura a liberdade do pensamento, expres-

são e informação.  

Além disso, a restrição indeterminada em relação às futuras veicula-

ções, importa, na prática, em censura prévia ao conteúdo da infor-

mação, o que é expressamente vedado pelo parágrafo 2º, do ci-

tado art. 220 da CF.”  

(AI 2213553-77.2015.8.26.0000; Relator(a): DONEGÁ MORANDINI; Co-

marca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 09/11/2015; Data de registro: 10/11/2015). 

 

    A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, é na mesma linha: 

 
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZA-

ÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. LIBERDADE DE 

INFORMAÇÃO. APREENSÃO DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. AU-

SÊNCIA DE EXCESSO POR PARTE DOS POLICIAIS. ESTRITO CUMPRI-

MENTO DO DEVER LEGAL. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECO-

NHECER. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e mo-

rais decorrentes de matéria jornalística publicada pelo jornal réu 

acerca de operação policial arbitrária realizada na casa de eventos 

do autor, julgada improcedente na origem. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO MEIO DE COMUNICAÇÃO – O artigo 5º, XIV, da Carta Magna es-

tipula que é assegurado a todos o acesso à informação e resguar-

dado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissio-

nal. Por sua vez, o artigo 220 prevê que a manifestação do pensa-

mento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. In casu, da leitura da reportagem jorna-

lística intitulada “Polícia investiga conexão de contrabando com rou-

bos de veículos” (fls. 15-19 e 21-22), verifica-se que houve apenas a 

divulgação de informações verídicas prestadas por delegado da po-

lícia civil envolvendo operação policial que investigava a conexão 

do crime de contrabando de cigarros do Paraguai com furtos e rou-

bos de veículos, a qual acabou por apreender cigarros contraban-

deados na casa de eventos de propriedade do autor. O conteúdo 

da informação não traz juízo de valor, visando denegrir a imagem do 

autor, tanto que sequer mencionou o nome dos envolvidos, mas 

apenas divulgação de notícia verídica sobre um fato ocorrido na pe-

quena Cidade de Espumoso, a qual, por evidente, gerou grande re-

percussão na localidade. Aliás, não se pode deixar de mencionar 

que o autor acabou condenado pelo crime de contrabando, con-

forme se verifica da sentença de fls. 169-179. Ademais, ainda que o 

autor seja um cidadão de bem, não se pode deixar de reconhecer 

que, ao adquirir os cigarros contrabandeados, acabou envolvido 
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nos crimes que estavam sendo investigados pela polícia civil. RES-

PONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - As pessoas jurídicas de direito pú-

blico e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respon-

derão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Ademais, o texto constitucional consagrou 

a teoria do risco administrativo, condicionando a responsabilidade 

do ente estatal ao dano decorrente da sua atividade, qual seja, a 

existência de causa e efeito entre a atividade do agente público e 

o dano. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. O ente público se exo-

nera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo cau-

sal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de ter-

ceiro, caso fortuito ou força maior. No caso em apreço, verifica-se 

que os policiais civis que efetuaram a apreensão dos cigarros con-

trabandeados na casa de eventos pertencente ao autor agiram no 

estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova nos autos de 

que tenha havido atuação truculenta dos policiais, ônus que incum-

bia à parte autora, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC. Sendo 

assim, ausente um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja 

o ato ilícito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedên-

cia em relação a ambos os réus. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70081734873, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019) 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉ-

RIA JORNALÍSTICA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AU-

SÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMA-

TIVO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória, 

através da qual o autor pretende a condenação do recorrido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de 

ter sido publicada matéria jornalística, com imputações suposta-

mente caluniosas, atribuídas a sua autoria, julgada improcedente na 

origem. O artigo 5º, XIV, da Carta Magna estipula que é assegurado 

a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional. Por sua vez, o artigo 220 

prevê que 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. No caso 

em comento, o ora recorrente arguiu que seu nome foi veiculado em 

matéria policial do jornal requerido, imputando-lhe a suposta prá-

tica de crime, afirmando que sofreu prejuízos de ordem moral, em 

virtude de lhe ter sido atribuída conduta criminosa que não praticou, 

razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso e pela proce-

dência dos pedidos. O conjunto fático-probatório não foi apto a 

atestar que o ora recorrente sofreu dano à imagem ou a sua esfera 

psíquica, razão pela qual o apelante não se desincumbiu do ônus 

que lhe recaia, “ex vi legis” do artigo 373, I, do CPC, imperiosa a ma-

nutenção da sentença recorrida, uma vez que a mera alegação 

não gera, por si só, o dever de indenizar. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível, Nº 70077211811, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-06-

2018) 
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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDE-

NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍS-

TICA. INOCORRÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. CONTEÚDO MERA-

MENTE INFORMATIVO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais decorrentes de matéria jornalística 

publicada pelos sites demandados, a qual teria prestado informação 

inverídica acerca da prisão, julgada improcedente na origem. Vai 

rejeitada a preliminar arguida pela parte ré nas contrarrazões de ra-

zões dissociadas, haja vista que nas razões recursais, além da qualifi-

cação das partes e do pedido de nova decisão, há indicação espe-

cífica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato 

ao pleito de reforma da decisão. As razões de apelo enfrentam a 

sentença, indicando as razões do seu inconformismo. Preliminar rejei-

tada. O artigo 5º, XIV, da Carta Magna estipula que é assegurado a 

todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional. Por sua vez, o artigo 220 

prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão 

e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofre-

rão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. In 

casu, a reportagem veiculada pela parte apelada não possui qual-

quer conotação pejorativa a ponto de denegrir a imagem do do 

autor, tendo a reportagem apenas divulgado o ocorrido (que o au-

tor foi conduzido a delegacia de polícia para prestar esclarecimen-

tos após a apreensão de vários produtos ilícitos na sua empresa e 

residência). Embora não houvesse mandado, de fato, o autor foi 

preso, ainda que com o objetivo de prestar esclarecimentos, sendo 

posteriormente liberado, exatamente pelo fato não haver mandado 

de prisão em seu nome, mas apenas de busca e apreensão. O con-

teúdo da informação não traz juízo de valor visando denegrir a ima-

gem do autor mas apenas divulgação de notícia verídica sobre um 

fato ocorrido. O dano moral indenizável decorrente de abuso de im-

prensa se configura quando a notícia veiculada tem a conotação 

de injúria, difamação ou calúnia, ou quando das referências, alusões 

ou frases veiculadas na matéria jornalística sobressai a conotação 

pejorativa, o que não ocorre quando a matéria veiculada se limita a 

descrever os fatos existentes, como ocorreu no presente feito. PRELI-

MINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPRO-

VIDA.(Apelação Cível, Nº 70084962109, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 19-08-

2021) 
 

     Ainda enfatiza o Art. 220 sobre a liberdade de ma-

nifestar o pensamento, a criação e a informação através de qualquer veí-

culo de comunicação, sem qualquer tipo de censura.  
 

“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. 
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§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideo-

lógica e artística. (BRASIL,1988, s.p.)  

 

 

    Dessa maneira, resta inequívoco que a reportagem 

publicada não gerou qualquer violação ao simples direito de informar, e a 

pretensão do recorrente não encontra nenhuma hipótese de acolhimento. 

 

     Não há abuso de imprensa se configura quando a 

notícia veiculada tem a conotação de injúria, difamação ou calúnia, ou 

quando das referências, alusões ou frases veiculadas na matéria jornalística 

sobressai a conotação pejorativa, o que não ocorre quando a matéria vei-

culada se limita a descrever os fatos existentes, como ocorreu no presente 

feito. 

 

    Sobre o tema, pertinente o magistério de SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO, ipsis verbis: 
 

“Os nossos melhores constitucionalistas, baseados na jurisprudência 

da Suprema Corte Alemã, indicam o princípio da proporcionalidade 

como sendo o meio mais adequado para se solucionarem eventuais 

conflitos entre liberdade de comunicação e os direitos da personali-

dade. Ensinam que, embora não se deva atribuir primazia absoluta a 

um ou a outro princípio ou direito, no processo de ponderação de-

senvolvido para a solução do conflito o direito de noticiar há de ce-

der espaço sempre que o seu exercício importar sacrifício da intimi-

dade, da honra e da imagem das pessoas. 

 

Ademais, o constituinte brasileiro não concebeu a liberdade de ex-

pressão como direito absoluto, na medida em que estabeleceu que 

o exercício dessa liberdade deve-se fazer com observância do dis-

posto na Constituição, consoante seu art. 220, in fine. Mais expressiva, 

ainda, é a norma contida no §1º desse artigo ao subordinar, expres-

samente, o exercício da liberdade jornalística à ‘observância do dis-

posto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV’.  

 

Temos aqui verdadeira reserva legal qualificada, que autoriza o es-

tabelecimento de restrição à liberdade de imprensa com vistas a 

preservar outros direitos individuais, não menos significativos, como 

os direitos da personalidade em geral. Do contrário não haveria ra-

zão para que a própria Constituição se referisse aos princípios conti-

dos nos incisos acima citados como limites imanentes ao exercício 

da liberdade de imprensa. 

 

Costuma-se ressalvar, no tocante à inviolabilidade da intimidade, a 

pessoa dotada de notoriedade, principalmente quando exerce vida 

pública. Fala-se, então, nos chamados ‘direito à informação e direito 

à história’, a título de justificar a revelação de fatos de interesse pú-

blico, independentemente da anuência da pessoa envolvida. En-

tende-se que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da 

privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros 
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que se mantêm em contato com o público). Mas o limite da confi-

dencialidade persiste preservado; sobre fatos íntimos, sobre a vida 

familiar etc., não é lícita a divulgação sem o consentimento do inte-

ressado. 

 

E assim é, segundo essa mesma doutrina, porque a vida dessas pes-

soas compreende um aspecto voltado para o exterior e outro voltado 

para o interior. A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações 

sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e 

das divulgações de terceiros, porque é pública. A vida interior, toda-

via, que se debruça sobre a pessoa mesma, sobre os membros da 

família, sobre seus amigos, integra o conceito de vida privada, invi-

olável, nos termos da Constituição”. (Programa de Responsabilidade 

Civil. 7ª ed., 3ª reimpr, São Paulo: Atlas, 2007, p. 104)  

 

   O colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

se posiciona neste sentido, ad litteram: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCON-

FORMIDADE DO AUTOR POR PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. 

LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. GA-

RANTIAS CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Sentença 

de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075269316, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

30/11/2017) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCON-

FORMIDADE DA AUTORA POR PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍS-

TICA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Sen-

tença de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPRO-

VIDO. (Apelação Cível Nº 70075190454, Décima Câmara Cível, Tribu-

nal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

30/11/2017) 

 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por da-

nos morais. Matéria jornalística. A reportagem veiculada que não ul-

trapassou os limites de divulgação, da informação, da expressão de 

opinião e livre discussão dos fatos, não atinge a honra da pessoa, 

não sendo passível de reparação de ordem moral. A notícia transmi-

tida pela imprensa, sem manifestação de opinião, com mera narra-

ção dos acontecimentos, não gera obrigação de indenizar por da-

nos morais. A caracterização da responsabilidade civil depende do 

reconhecimento do dano, do ato ilícito e do nexo causal entre am-

bos. Tratando-se da publicação de matéria meramente informativa, 

não se reconhece a ilicitude do ato, inexistindo o dever de indenizar. 

Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70075272443, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Jul-

gado em 26/10/2017) 
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3. DA AJG DO RECORRIDO 

 

     REQUER, a parte RECORRENTE, preliminarmente lhe 

seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita haja visto que 

não possui condições financeiras de arcar com custas e despesas proces-

suais (comprovantes anexos) a presente peça recursal. 

 

 

 

4. DOS REQUERIMENTOS: 

  

 

     REQUER, a parte recorrida, preliminarmente lhe seja 

concedido o benefício da assistência judiciária gratuita haja visto que não 

possui condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais 

(comprovantes anexos) a presente peça recursal, e no mais, EX POSITIS, de-

vidamente comprovado o direito da parte recorrida, espera a demandante 

seja confirmada a sentença de primeiro grau, e caso seja apreciado o mé-

rito, seja negado provimento ao Recurso de Apelação, com declaração de 

improcedência, eis que em consonância com a realidade, por ser de direito 

e merecida  

 

JUSTIÇA! 
 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

São Leopoldo (RS), 21 de fevereiro de 2022. 

 

 
       Denise Ballardin                    Eduardo Ávila Gomes 

       OAB/RS 47.784           OAB/RS 62.594 

 

João Darzone M.R.Junior 

OAB/RS 51.036 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 22, CONTRAZAP1, Página 22



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 22, PROC2, Página 1



Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 22, DECLPOBRE3, Página 1



21/02/22, 15:48 Ex-presidente do Badesul presta depoimento em sindicância | GZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/10/ex-presidente-do-badesul-presta-depoimento-em-sindicancia-7671087.html 1/7

Ex-presidente do Badesul presta depoimento emEx-presidente do Badesul presta depoimento em
sindicânciasindicância

Marcelo Lopes foi interrogado nesta terça-feira sobre operações de créditoMarcelo Lopes foi interrogado nesta terça-feira sobre operações de crédito
feitas na sua gestão e que geraram prejuízo milionário para o bancofeitas na sua gestão e que geraram prejuízo milionário para o banco

INVESTIGAÇÃOINVESTIGAÇÃO

04/10/2016 - 20h52min04/10/2016 - 20h52min
Atualizada em Atualizada em 04/10/2016 - 21h51min04/10/2016 - 21h51min

CARLOS ROLLSINGCARLOS ROLLSING
Ver PerfilVer Perfil Enviar E-mailEnviar E-mail

Marcelo Lopes (de gravata vermelha) foi questionado pelos integrantes da sindicância do Badesul nesta terça-feiraMarcelo Lopes (de gravata vermelha) foi questionado pelos integrantes da sindicância do Badesul nesta terça-feira

Ex-presidente do Badesul, Marcelo Lopes prestou depoimento no início da noite destaEx-presidente do Badesul, Marcelo Lopes prestou depoimento no início da noite desta

terça-feira à sindicância coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) queterça-feira à sindicância coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que

Carlos Rollsing / ZHCarlos Rollsing / ZH
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apura eventuais irregularidades na concessão de financiamentos de risco durante aapura eventuais irregularidades na concessão de financiamentos de risco durante a

sua gestão. Somente em três operações, concretizadas com a flexibilização desua gestão. Somente em três operações, concretizadas com a flexibilização de

garantias bancárias, a agência de fomento, controlada pelo governo estadual, sofreugarantias bancárias, a agência de fomento, controlada pelo governo estadual, sofreu

calote de R$ 157 milhões.calote de R$ 157 milhões.

Lopes chegou ao local do depoimento, na sede da PGE, em torno das 16h15min,Lopes chegou ao local do depoimento, na sede da PGE, em torno das 16h15min,

acompanhado do seu advogado. Minutos depois, foi deslocado para uma sala de esperaacompanhado do seu advogado. Minutos depois, foi deslocado para uma sala de espera

para evitar que tivesse contato com outros funcionários e ex-dirigentes do banco quepara evitar que tivesse contato com outros funcionários e ex-dirigentes do banco que

aguardavam para apresentar esclarecimentos.aguardavam para apresentar esclarecimentos.

O depoimento teria se estendido das 18h20min até às 19h40min. Na saída, eleO depoimento teria se estendido das 18h20min até às 19h40min. Na saída, ele

informou que passou a maior parte do tempo em espera.informou que passou a maior parte do tempo em espera.

– Tratei de reiterar toda a solidez técnica da tomada de decisões do Badesul durenta a– Tratei de reiterar toda a solidez técnica da tomada de decisões do Badesul durenta a

gestão. Tem uma equipe técnica de profissionais que fez o trabalho junto conosco.gestão. Tem uma equipe técnica de profissionais que fez o trabalho junto conosco.

Tem rito e regras. Não é o folclore que se falou. É um negócio sério, com profissionaisTem rito e regras. Não é o folclore que se falou. É um negócio sério, com profissionais

e consistência técnica – afirmou Lopes, sem esclarecer o que exatamente foie consistência técnica – afirmou Lopes, sem esclarecer o que exatamente foi

perguntado a ele pelos quatro integrantes da sindicância.perguntado a ele pelos quatro integrantes da sindicância.

Badesul amarga calotes com empréstimos de risco para Iesa e Wind PowerBadesul amarga calotes com empréstimos de risco para Iesa e Wind Power

Ele explicou os trâmites de um processo de financiamento e negou que empresasEle explicou os trâmites de um processo de financiamento e negou que empresas

tenham sido beneficiadas durante o governo de Tarso Genro com a flexibilização detenham sido beneficiadas durante o governo de Tarso Genro com a flexibilização de

critérios para a obtenção de recursos. Também nesta terça-feira, prestaramcritérios para a obtenção de recursos. Também nesta terça-feira, prestaram

depoimento o vice-presidente do Badesul, Pery Francisco Sperotto, e o presidente dodepoimento o vice-presidente do Badesul, Pery Francisco Sperotto, e o presidente do

Conselho Fiscal, Luis Alberto Bairros. Uma das falas mais longas do dia foi a de Pery,Conselho Fiscal, Luis Alberto Bairros. Uma das falas mais longas do dia foi a de Pery,

que ocupa o cargo de vice-presidente pelo segundo governo consecutivo. Ele não quisque ocupa o cargo de vice-presidente pelo segundo governo consecutivo. Ele não quis

se manifestar ao deixar o prédio da PGE. Lopes destacou o fato de outros dirigentesse manifestar ao deixar o prédio da PGE. Lopes destacou o fato de outros dirigentes

terem sido chamados a fazer esclarecimentos como indicativo de que não tinhaterem sido chamados a fazer esclarecimentos como indicativo de que não tinha

poderes para guiar o banco sozinho.poderes para guiar o banco sozinho.

– As decisões são colegiadas, os votos são iguais, não existe decisão do presidente. É– As decisões são colegiadas, os votos são iguais, não existe decisão do presidente. É

decisão colegiada, seja no comitê de crédito ou na diretoria – disse o ex-presidente dodecisão colegiada, seja no comitê de crédito ou na diretoria – disse o ex-presidente do

Badesul.Badesul.

A sindicância foi instalada por determinação do Palácio Piratini depois de reportagemA sindicância foi instalada por determinação do Palácio Piratini depois de reportagem

de Zero Hora revelar que o banco diminuiu o rigor das análises de concessão de créditode Zero Hora revelar que o banco diminuiu o rigor das análises de concessão de créditoGAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30
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e da exigência de garantias bancárias nas operações com a Wind Power Energia, Iesae da exigência de garantias bancárias nas operações com a Wind Power Energia, Iesa

Óleo e Gás e D'Itália Móveis. As três empresas entraram em inadimplência, estão emÓleo e Gás e D'Itália Móveis. As três empresas entraram em inadimplência, estão em

recuperação judicial e, hoje, devem R$ 157 milhões à agência de fomento, que ficourecuperação judicial e, hoje, devem R$ 157 milhões à agência de fomento, que ficou

com as dívidas. Ao final da investigação, poderão ser propostas ações judiciais decom as dívidas. Ao final da investigação, poderão ser propostas ações judiciais de

ressarcimento dos cofres públicos, além de demissões de servidores eventualmenteressarcimento dos cofres públicos, além de demissões de servidores eventualmente

envolvidos com irregularidades.envolvidos com irregularidades.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Banco Central abriram inspeçõesO Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Banco Central abriram inspeções

extraordinárias para verificar a legalidade dos contratos firmados com Wind Power eextraordinárias para verificar a legalidade dos contratos firmados com Wind Power e

Iesa.Iesa.

Na Assembleia, o deputado estadual Enio Bacci (PDT) recolhe assinaturas para aNa Assembleia, o deputado estadual Enio Bacci (PDT) recolhe assinaturas para a

instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Badesul. O pedetistainstalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Badesul. O pedetista

precisa de 19 apoios e, até agora, alcançou 15.precisa de 19 apoios e, até agora, alcançou 15.

GZH faz parte do The Trust ProjectGZH faz parte do The Trust Project Saiba MaisSaiba Mais

Mais sobre:Mais sobre: marcelo lopesmarcelo lopes badesulbadesul investigaçãoinvestigação sindicânciasindicância empréstimosempréstimos

financiamentosfinanciamentos

LEIA TAMBÉMLEIA TAMBÉM

Loja PaniniLoja Panini || PatrocinadoPatrocinado

Ultrabox HD TVUltrabox HD TV || PatrocinadoPatrocinado

Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson Vol.01Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson Vol.01
Compre AgoraCompre Agora

Antena sem assinatura é nova sensação de São LeopoldoAntena sem assinatura é nova sensação de São Leopoldo
Eleita a melhor antena da categoria: Imagem HD e sem instalaçãoEleita a melhor antena da categoria: Imagem HD e sem instalação

Com Brunna no paredão do "BBB 22", Ludmilla provoca: "Quem não éCom Brunna no paredão do "BBB 22", Ludmilla provoca: "Quem não é
planta nessa edição?"planta nessa edição?"
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Em publicações nas redes sociais, cantora defendeu a esposa, que disputa permanência noEm publicações nas redes sociais, cantora defendeu a esposa, que disputa permanência no  
reality com Gustavo e Paulo Andréreality com Gustavo e Paulo André

Amil SaúdeAmil Saúde || PatrocinadoPatrocinado

O plano de saúde preferido dos autônomos e MEIsO plano de saúde preferido dos autônomos e MEIs

MAIS LIDASMAIS LIDAS

LEI ISLÂMICALEI ISLÂMICA

Mexicana que denunciou abuso sexual no Catar é condenada a cem chicotadasMexicana que denunciou abuso sexual no Catar é condenada a cem chicotadas

e sete anos de prisão e sete anos de prisão 

TERMÔMETRO DA BERLINDATERMÔMETRO DA BERLINDA

"BBB 22": enquetes indicam eliminação de participante com mais de 60% dos"BBB 22": enquetes indicam eliminação de participante com mais de 60% dos

votosvotos

VAI GANHAR?VAI GANHAR?

Jardel é finalista do Big Brother PortugalJardel é finalista do Big Brother Portugal

NA BRONCANA BRONCA

Medina culpa diretoria pelos fracassos do InterMedina culpa diretoria pelos fracassos do Inter
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44
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ELEIÇÕES 2022ELEIÇÕES 2022

Com pré-candidatura de Leite à Presidência, RS terá novo governador a partir deCom pré-candidatura de Leite à Presidência, RS terá novo governador a partir de

abrilabril

RBS BRAND STUDIORBS BRAND STUDIO

CONTEÚDO PUBLICITÁRIOCONTEÚDO PUBLICITÁRIO

BASF lança Sistema de Produção Provisia™ para fortalecer a cultura do arrozBASF lança Sistema de Produção Provisia™ para fortalecer a cultura do arroz
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No jornal digital GZH, você encontra as últimas notícias do RS e do mundo, tudo sobre o seu time e muitosNo jornal digital GZH, você encontra as últimas notícias do RS e do mundo, tudo sobre o seu time e muitos
outros conteúdos exclusivos.outros conteúdos exclusivos.
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Antônio Wunsch assume a presidência do Partido dos
Trabalhadores de Três de Maio

Política

27/05/2017 - 11:21

Foto: Paulo Marques

Um jantar festivo na noite desta sexta-feira (26) marcou a posse da nova
executiva municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), de Três de Maio.
Antônio Wusch, assumiu oficialmente a presidência do partido sucedendo o
prefeito Copatti, que até então era o presidente do partido.
O Deputado Federal Henrique Fontana (PT) e o coordenador regional do
Partido do Trabalhadores, José Luís Seger, o Zeca (ex-prefeito de Santo
Cristo) prestigiaram o evento. 
A nova executiva é formada pelo presidente Antônio Wusch, vice-presidente
Lurdes Mella, secretária geral Thais Herkert, secretário de finanças Adalberto
Klock, secretária da juventude Luísa Maier e secretário de formação política
Airton Henn.
O Partido dos Trabalhadores administra Três de Maio com o prefeito Altair
Copatti, e tem como vice-prefeita Eliane Fischer do PDT. Na Câmara de
Vereadores o PT tem uma bancada composta pelos vereadores Orlando
Maier, Ernani Weimer e Lúcia Calegaro Marmitt. O ver. Orlando é o líder da
bancada petista.

Fonte: Paulo Marques

Últimas notícias
Caixa paga Auxílio Brasil a

beneficiários com NIS final 6

INSS paga a partir de hoje
benefícios de até um salário

mínimo

Inter leva virada do São José e
perde por 3 a 2 no Passo

D'Areia

Aulas na rede estadual
começam nesta segunda

Focos de incêndio na Argentina
estão fora de controle

Número de mortos em
Petrópolis chega a 152
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Senado aprova MP que facilita compra de casa
própria por policiais

16/02 - 21:02

Corso anuncia recursos para modernização da
maternidade do São Vicente

11/02 - 22:02

Senado aprova medida provisória que beneficia
pacientes de câncer

10/02 - 00:02

Punição a quem divulga infrações de trânsito vai à
sanção presidencial

07/02 - 13:02

Prefeitura de Três de Maio adquire escavadeira
hidráulica

06/02 - 21:02

Mourão decide concorrer ao senado pelo Rio
Grande do Sul

04/02 - 21:02

Travessa. Dr. Bruno Dockhorn, n° 18

Três de Maio/RS
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Terreno dado como garantia ao Badesul pela Iesa Óleo eTerreno dado como garantia ao Badesul pela Iesa Óleo e
Gás elevou valor em R$ 71 milhões em três anosGás elevou valor em R$ 71 milhões em três anos

Área em Charqueadas, desapropriada por R$ 3,9 milhões em 2011, foiÁrea em Charqueadas, desapropriada por R$ 3,9 milhões em 2011, foi
incluída na recuperação judicial da empresa avaliada em R$ 75 milhõesincluída na recuperação judicial da empresa avaliada em R$ 75 milhões

ROMBO NAS CONTASROMBO NAS CONTAS

11/10/2016 - 02h01min11/10/2016 - 02h01min
Atualizada em Atualizada em 11/10/2016 - 10h59min11/10/2016 - 10h59min

CARLOS ROLLSINGCARLOS ROLLSING
Ver PerfilVer Perfil Enviar E-mailEnviar E-mail

Equipamentos deixados no local pela empresa estão depreciando ao relento há dois anosEquipamentos deixados no local pela empresa estão depreciando ao relento há dois anos

Apresentado como garantia no processo de recuperação judicial da Apresentado como garantia no processo de recuperação judicial da Iesa Óleo e GásIesa Óleo e Gás, o, o

terreno em que a empresa operou em Charqueadas registrou alta valorização em curtoterreno em que a empresa operou em Charqueadas registrou alta valorização em curto

Anderson Fetter / Agencia RBSAnderson Fetter / Agencia RBS
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espaço de tempo. O caso interessa ao espaço de tempo. O caso interessa ao BadesulBadesul, agência estadual de fomento que sofreu, agência estadual de fomento que sofreu

calote de R$ 65 milhões do empreendimento e, agora, depende da venda da área paracalote de R$ 65 milhões do empreendimento e, agora, depende da venda da área para

reaver parte do prejuízo.reaver parte do prejuízo.

Em dezembro de 2011, o local pertencia à Granja Carola e foi desapropriado com aEm dezembro de 2011, o local pertencia à Granja Carola e foi desapropriado com a

indenização de R$ 3,9 milhões. Doado à Iesa, foi preparado para receber a produção deindenização de R$ 3,9 milhões. Doado à Iesa, foi preparado para receber a produção de

componentes da indústria naval. Quando a empresa assinou o financiamento de R$ 40componentes da indústria naval. Quando a empresa assinou o financiamento de R$ 40

milhões com o Badesul, em setembro de 2012, o terreno foi apresentado comomilhões com o Badesul, em setembro de 2012, o terreno foi apresentado como

garantia bancária, com o valor de R$ 13,9 milhões. O salto de R$ 10 milhões ocorreu,garantia bancária, com o valor de R$ 13,9 milhões. O salto de R$ 10 milhões ocorreu,

segundo a empresa, pela construção de um atracadouro. A Iesa entrou em recuperaçãosegundo a empresa, pela construção de um atracadouro. A Iesa entrou em recuperação

judicial em setembro de 2014, paralisou atividades, demitiu funcionários e não pagoujudicial em setembro de 2014, paralisou atividades, demitiu funcionários e não pagou

o Badesul, que ficou com o prejuízo.o Badesul, que ficou com o prejuízo.

Leia mais:Leia mais:  

Sindicância do Badesul identifica ausência de documentos e contradições entreSindicância do Badesul identifica ausência de documentos e contradições entre

dirigentesdirigentes  

Ex-presidente do Badesul presta depoimento em sindicânciaEx-presidente do Badesul presta depoimento em sindicância  

Badesul terá de baixar dependência de verbas do BNDES e buscar novas fontes paraBadesul terá de baixar dependência de verbas do BNDES e buscar novas fontes para

captar financiamentoscaptar financiamentos  

Badesul amarga calotes que somam R$ 140 milhões com empréstimos de risco paraBadesul amarga calotes que somam R$ 140 milhões com empréstimos de risco para

Iesa Óleo e Gás e Wind PowerIesa Óleo e Gás e Wind Power

Foi a partir deste momento que surgiram mais problemas em torno da área emFoi a partir deste momento que surgiram mais problemas em torno da área em

Charqueadas. No processo de recuperação judicial, a própria Iesa avaliou o terreno emCharqueadas. No processo de recuperação judicial, a própria Iesa avaliou o terreno em

R$ 75 milhões, com a pretensão de vender o patrimônio e ratear a cifra entre osR$ 75 milhões, com a pretensão de vender o patrimônio e ratear a cifra entre os

credores. O Badesul, que depende desta área para ser ressarcido, concordou com acredores. O Badesul, que depende desta área para ser ressarcido, concordou com a

análise da empresa, mesmo que técnicos tenham alertado a diretoria do banco sobre aanálise da empresa, mesmo que técnicos tenham alertado a diretoria do banco sobre a

possibilidade de supervalorização.possibilidade de supervalorização.

Servidores experientes foram contrários à avaliação. Consideraram o valor de R$ 75Servidores experientes foram contrários à avaliação. Consideraram o valor de R$ 75

milhões superestimado e pediram a nomeação de perito para análise independente, omilhões superestimado e pediram a nomeação de perito para análise independente, o

que não ocorreu.que não ocorreu.

A Iesa construiu pavilhões e levou máquinas para Charqueadas. Isso ampliou as cifrasA Iesa construiu pavilhões e levou máquinas para Charqueadas. Isso ampliou as cifras

envolvidas, configurando as "garantias evolutivas" – tudo o que é agregado aoenvolvidas, configurando as "garantias evolutivas" – tudo o que é agregado ao
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terreno. Ainda assim, chefes da assessoria jurídica do Badesul se opuseram ao valorterreno. Ainda assim, chefes da assessoria jurídica do Badesul se opuseram ao valor

indicado.indicado.

Consultoria avaliou local em R$ 3,75 milhõesConsultoria avaliou local em R$ 3,75 milhões

A pedido de Zero Hora, o escritório Avalor, instalado em São Paulo e especializado emA pedido de Zero Hora, o escritório Avalor, instalado em São Paulo e especializado em

engenharia de avaliações, fez análise do terreno da Iesa com base nos procedimentosengenharia de avaliações, fez análise do terreno da Iesa com base nos procedimentos

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e concluiu que ele vale R$ 3,75da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e concluiu que ele vale R$ 3,75

milhões. A cifra é próxima da adotada no ato da desapropriação.milhões. A cifra é próxima da adotada no ato da desapropriação.

Os dados da Avalor revelam que, para a área chegar aos R$ 75 milhões indicados pelaOs dados da Avalor revelam que, para a área chegar aos R$ 75 milhões indicados pela

Iesa no processo de recuperação, é preciso que existam R$ 71,25 milhões emIesa no processo de recuperação, é preciso que existam R$ 71,25 milhões em

instrumentos da indústria naval e benfeitorias sobre o terreno.instrumentos da indústria naval e benfeitorias sobre o terreno.

– O equipamento é muito específico, tem chance menor de liquidez e a depreciação é– O equipamento é muito específico, tem chance menor de liquidez e a depreciação é

acelerada. Os bens móveis são vendidos basicamente a preço do peso acelerada. Os bens móveis são vendidos basicamente a preço do peso (aço e ferro)(aço e ferro) – –

explica o engenheiro Breno Jardim Kuhn, perito em avaliações e diretor-técnico daexplica o engenheiro Breno Jardim Kuhn, perito em avaliações e diretor-técnico da

Avalor.Avalor.

Os componentes da Iesa que restaram no local estão depreciando há cerca de doisOs componentes da Iesa que restaram no local estão depreciando há cerca de dois

anos. Denúncias entregues ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive com fotos,anos. Denúncias entregues ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive com fotos,

dizem que caminhões encostaram na planta da empresa e saíram carregados de peças,dizem que caminhões encostaram na planta da empresa e saíram carregados de peças,

fato que não poderia ter acontecido depois de o complexo ter sido dado como garantiafato que não poderia ter acontecido depois de o complexo ter sido dado como garantia

na recuperação judicial. ZH esteve no terreno, à beira do Rio Jacuí, e constatou umna recuperação judicial. ZH esteve no terreno, à beira do Rio Jacuí, e constatou um

gigante adormecido, com sinais de deterioração.gigante adormecido, com sinais de deterioração.

GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30
AO VIVO

Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 22, OUT6, Página 3



21/02/22, 15:49 Terreno dado como garantia ao Badesul pela Iesa Óleo e Gás elevou valor em R$ 71 milhões em três anos | GZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/10/terreno-dado-como-garantia-ao-badesul-pela-iesa-oleo-e-gas-elevou-valor-em-r-71-m… 4/14

À época do embate acerca de valores, por decisão do então presidente do Badesul,À época do embate acerca de valores, por decisão do então presidente do Badesul,

Marcelo Lopes, a chefia do jurídico do banco foi trocada devido à resistência emMarcelo Lopes, a chefia do jurídico do banco foi trocada devido à resistência emGAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30
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aceitar a avaliação da Iesa. E os sucessores acataram o entendimento da diretoria eaceitar a avaliação da Iesa. E os sucessores acataram o entendimento da diretoria e

peticionaram para que a Justiça aceitasse o montante de R$ 75 milhões como o valorpeticionaram para que a Justiça aceitasse o montante de R$ 75 milhões como o valor

de referência para o terreno.de referência para o terreno.

Fontes próximas da Iesa consultadas por ZH informaram que a empresa investiu R$Fontes próximas da Iesa consultadas por ZH informaram que a empresa investiu R$

90 milhões em infraestrutura na planta. Em condições normais, esse seria o ponto de90 milhões em infraestrutura na planta. Em condições normais, esse seria o ponto de

partida para negociação. O problema é a queda brutal do setor, o fracasso do polopartida para negociação. O problema é a queda brutal do setor, o fracasso do polo

naval de Charqueadas e a depreciação dos bens móveis, como máquinas.naval de Charqueadas e a depreciação dos bens móveis, como máquinas.

Fontes oficiais do caso não se manifestaram. O escritório Delloite AdministraçãoFontes oficiais do caso não se manifestaram. O escritório Delloite Administração

Judicial, designado para gerir a recuperação da Iesa, apenas disse que "não possuiJudicial, designado para gerir a recuperação da Iesa, apenas disse que "não possui

conhecimento sobre eventual avaliação atualizada do terreno em pauta". O mesmoconhecimento sobre eventual avaliação atualizada do terreno em pauta". O mesmo

ocorreu na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo,ocorreu na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo,

onde corre o processo.onde corre o processo.

Em documento de dezembro de 2015, a Iesa detalhou plano para quitar dívidas eEm documento de dezembro de 2015, a Iesa detalhou plano para quitar dívidas e

apresentou nova valorização para o terreno, que custaria agora R$ 88,5 milhões.apresentou nova valorização para o terreno, que custaria agora R$ 88,5 milhões.
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Direção ignorou alerta técnico em empréstimo à CotrimaioDireção ignorou alerta técnico em empréstimo à Cotrimaio  

O empréstimo de R$ 10 milhões do Badesul para a Cooperativa Agro-pecuária AltoO empréstimo de R$ 10 milhões do Badesul para a Cooperativa Agro-pecuária Alto

Uruguai (Cotrimaio), de Três de Maio, em 2012, é um dos casos em que pareceres daUruguai (Cotrimaio), de Três de Maio, em 2012, é um dos casos em que pareceres da

área técnica do banco foram contrariados por decisões de diretoria. Depois de aárea técnica do banco foram contrariados por decisões de diretoria. Depois de a

negociação encontrar objeção no comitê de crédito, que apontou a incapacidadenegociação encontrar objeção no comitê de crédito, que apontou a incapacidade

financeira da cooperativa, a direção do Badesul resolveu bancar, apesar dos riscos.financeira da cooperativa, a direção do Badesul resolveu bancar, apesar dos riscos.
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O resultado foi o mesmo de outros contratos em que foram flexibilizadas boas práticasO resultado foi o mesmo de outros contratos em que foram flexibilizadas boas práticas

bancárias: a Cotrimaio entrou em inadimplência, solicitou liquidação extrajudicial e,bancárias: a Cotrimaio entrou em inadimplência, solicitou liquidação extrajudicial e,

hoje, deve cerca de R$ 25 milhões à agência de fomento.hoje, deve cerca de R$ 25 milhões à agência de fomento.

Havia orientação política do Piratini para que os bancos estaduais – BRDE, Banrisul eHavia orientação política do Piratini para que os bancos estaduais – BRDE, Banrisul e

Badesul – socorressem a Cotrimaio com linha de capital de giro disponibilizada peloBadesul – socorressem a Cotrimaio com linha de capital de giro disponibilizada pelo

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para recuperarBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para recuperar

cooperativas. Ficou estabelecido que cada uma das três instituições repassaria R$ 10cooperativas. Ficou estabelecido que cada uma das três instituições repassaria R$ 10

milhões. O entrave veio no Badesul: longo parecer do comitê de crédito foimilhões. O entrave veio no Badesul: longo parecer do comitê de crédito foi

desfavorável. A diretoria do banco, comandada pelo então presidente Marcelo Lopes,desfavorável. A diretoria do banco, comandada pelo então presidente Marcelo Lopes,

chamou a responsabilidade para si e resolveu aprovar o financiamento à revelia dochamou a responsabilidade para si e resolveu aprovar o financiamento à revelia do

laudo. Como a operação com a Cotrimaio era de nota C – em escala do AA ao H –, alaudo. Como a operação com a Cotrimaio era de nota C – em escala do AA ao H –, a

direção tinha a prerrogativa.direção tinha a prerrogativa.

Houve discussão entre membros da cúpula e a então diretora de Operações, LindamirHouve discussão entre membros da cúpula e a então diretora de Operações, Lindamir

Verbiski, braço direito de Lopes, liderou o movimento de desconsideração ao veto doVerbiski, braço direito de Lopes, liderou o movimento de desconsideração ao veto do

comitê de crédito. O servidor que emitiu o parecer contrário, depois do embate comcomitê de crédito. O servidor que emitiu o parecer contrário, depois do embate com

Lindamir, foi transferido para fora do Badesul, passando a atuar em uma secretaria deLindamir, foi transferido para fora do Badesul, passando a atuar em uma secretaria de

Estado.Estado.

No caso da Cotrimaio, em uma tentativa de compensar a fragilidade financeira para aNo caso da Cotrimaio, em uma tentativa de compensar a fragilidade financeira para a

concessão de R$ 10 milhões em empréstimo, o Badesul fez pesadas exigências deconcessão de R$ 10 milhões em empréstimo, o Badesul fez pesadas exigências de

garantias bancárias. Foi preciso hipotecar patrimônio da cooperativa e os diretoresgarantias bancárias. Foi preciso hipotecar patrimônio da cooperativa e os diretores

colocaram bens próprios como fiança, além da assinatura de notas promissóriascolocaram bens próprios como fiança, além da assinatura de notas promissórias

rurais com valores entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. Ainda assim, o banco entrou emrurais com valores entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. Ainda assim, o banco entrou em

prejuízo na operação.prejuízo na operação.

Depois de prevalecer a tese de assinar contrato, a liberação de R$ 30 milhões para aDepois de prevalecer a tese de assinar contrato, a liberação de R$ 30 milhões para a

Cotrimaio foi anunciada em ato político no Galpão Crioulo do Piratini, durante oCotrimaio foi anunciada em ato político no Galpão Crioulo do Piratini, durante o

governo Tarso Genro. Além do Badesul, a operação gerou prejuízo a Banrisul e BRDE.governo Tarso Genro. Além do Badesul, a operação gerou prejuízo a Banrisul e BRDE.  

Histórico do descalabroHistórico do descalabro  

- - No governo Tarso GenroNo governo Tarso Genro, de 2011 a 2014, o Badesul, banco de fomento, multiplicou, de 2011 a 2014, o Badesul, banco de fomento, multiplicou

exponencialmente a liberação de financiamentos, principalmente para clientes deexponencialmente a liberação de financiamentos, principalmente para clientes de

risco.risco. GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30
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- - A política da instituição resultou em calotes A política da instituição resultou em calotes porque empresas que tomaramporque empresas que tomaram

empréstimos não fizeram os investimentos projetados nem pagaram as prestações.empréstimos não fizeram os investimentos projetados nem pagaram as prestações.

Muitas entraram em recuperação judicial.Muitas entraram em recuperação judicial.

- A aposta do governo era injetar recursos no desenvolvimento e na modernização da- A aposta do governo era injetar recursos no desenvolvimento e na modernização da

economia do Estado, mas houve equívocos de avaliação de garantias, altaeconomia do Estado, mas houve equívocos de avaliação de garantias, alta

concentração de empréstimos em poucos clientes e baixas taxas de rentabilidade.concentração de empréstimos em poucos clientes e baixas taxas de rentabilidade.

- Três exemplos de inadimplência são os financiamentos à Iesa Óleo e Gás (R$ 40- Três exemplos de inadimplência são os financiamentos à Iesa Óleo e Gás (R$ 40

milhões), à Wind Power Energia (R$ 50 milhões) e à D'Itália Móveis (R$ 10 milhões).milhões), à Wind Power Energia (R$ 50 milhões) e à D'Itália Móveis (R$ 10 milhões).

As três devemAs três devem, em valores corrigos, R$ 157,6 milhões ao Badesul., em valores corrigos, R$ 157,6 milhões ao Badesul.

- O Banco Central pediu explicações sobre as operações com a Iesa e a Wind Power. O- O Banco Central pediu explicações sobre as operações com a Iesa e a Wind Power. O

Tribunal de Contas do Estado (TCE) abriu duas inspeções extraordinárias para apurarTribunal de Contas do Estado (TCE) abriu duas inspeções extraordinárias para apurar

as operações.as operações.

- - Após reportagem de ZH revelarApós reportagem de ZH revelar as operações de risco e os calotes milionários as operações de risco e os calotes milionários

sofridos pelo Badesul, o Piratini abriu sindicância, que está tomando depoimentos dossofridos pelo Badesul, o Piratini abriu sindicância, que está tomando depoimentos dos

envolvidos. O trabalho é coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado.envolvidos. O trabalho é coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado.

- O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) rebaixou, em 14rebaixou, em 14

de setembro, a nota da agência gaúcha a zerode setembro, a nota da agência gaúcha a zero, impossibilitando a captação de, impossibilitando a captação de

recursos da instituição federal. Isso praticamente inviabilizava o Badesul, que buscarecursos da instituição federal. Isso praticamente inviabilizava o Badesul, que busca

98% dos seus capitais no BNDES.98% dos seus capitais no BNDES.

- Em 28 de setembro, o Badesul apresentou plano de contingência e - Em 28 de setembro, o Badesul apresentou plano de contingência e recuperou a notarecuperou a nota

de 2,2,de 2,2, o que garantiu margem para tomar cerca R$ 130 milhões junto ao BNDES. o que garantiu margem para tomar cerca R$ 130 milhões junto ao BNDES.

CONTRAPONTOSCONTRAPONTOS  

O que diz a Iesa Óleo e GásO que diz a Iesa Óleo e Gás  

ZH enviou e-mail à assessoria de imprensa, mas não houve retorno.ZH enviou e-mail à assessoria de imprensa, mas não houve retorno.

O que diz Lindamir VerbiskiO que diz Lindamir Verbiski  

ZH ligou na segunda-feira duas vezes para o local de trabalho de Lindamir, emZH ligou na segunda-feira duas vezes para o local de trabalho de Lindamir, em

Curitiba, mas ela não foi encontrada.Curitiba, mas ela não foi encontrada.

O que diz Silceu Dalberto, presidente-liquidante da CotrimaioO que diz Silceu Dalberto, presidente-liquidante da Cotrimaio  

"Não sabia que técnicos tinham sido contrários. Pedimos aos três bancos (Badesul,"Não sabia que técnicos tinham sido contrários. Pedimos aos três bancos (Badesul,GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30
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BRDE e Banrisul) empréstimos em 2009, só aprovados em 2012. A demora castigou aBRDE e Banrisul) empréstimos em 2009, só aprovados em 2012. A demora castigou a

Cotrimaio. Como haviam se passado três anos, (os valores) ficaram baixos diante doCotrimaio. Como haviam se passado três anos, (os valores) ficaram baixos diante do

que a cooperativa precisava. Em 2013, houve estiagem, não conseguimos honrar jurosque a cooperativa precisava. Em 2013, houve estiagem, não conseguimos honrar juros

e parcelas e pedimos liquidação. Com o Banrisul, renegociamos. Com o BRDE, estamose parcelas e pedimos liquidação. Com o Banrisul, renegociamos. Com o BRDE, estamos

quase. O Badesul ainda não respondeu nossa proposta. Vamos pagar."quase. O Badesul ainda não respondeu nossa proposta. Vamos pagar."

O que diz Marcelo LopesO que diz Marcelo Lopes  

Para ambos os casos, afirma que "Informações alheias ao processo de concessão sãoPara ambos os casos, afirma que "Informações alheias ao processo de concessão são

meras especulações":meras especulações":

Sobre a Iesa Óleo e GásSobre a Iesa Óleo e Gás  

"As garantias reais de que (o Badesul) dispõe foram reconhecidas como regularmente"As garantias reais de que (o Badesul) dispõe foram reconhecidas como regularmente

constituídas pelo juiz responsável, quando homologou o Plano de Recuperaçãoconstituídas pelo juiz responsável, quando homologou o Plano de Recuperação

Judicial da empresa. A Iesa teve que apresentar laudo econômico-financeiro e deJudicial da empresa. A Iesa teve que apresentar laudo econômico-financeiro e de

avaliação dos seus bens e ativos. O imóvel dado em garantia foi oficialmenteavaliação dos seus bens e ativos. O imóvel dado em garantia foi oficialmente

reavaliado em valor suficiente para cobrir o saldo devedor. "reavaliado em valor suficiente para cobrir o saldo devedor. "

Sobre a CotrimaioSobre a Cotrimaio  

"O processo de concessão do crédito obedeceu tanto aos ritos internos do Badesul"O processo de concessão do crédito obedeceu tanto aos ritos internos do Badesul

quanto as exigências estabelecidas pelo Banco Central e pelo BNDES. A operaçãoquanto as exigências estabelecidas pelo Banco Central e pelo BNDES. A operação

dispõe de garantias suficientes para ressarcir o Badesul, não cabendo se falar emdispõe de garantias suficientes para ressarcir o Badesul, não cabendo se falar em

calote."calote."  

  

*ZERO HORA*ZERO HORA

  

GZH faz parte do The Trust ProjectGZH faz parte do The Trust Project Saiba MaisSaiba Mais

Mais sobre:Mais sobre: badesulbadesul iesa óleo e gásiesa óleo e gás terrenoterreno charqueadascharqueadas garantiagarantia empréstimoempréstimo

financiamentofinanciamento

É
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LEIA TAMBÉMLEIA TAMBÉM

Ultrabox HD TVUltrabox HD TV || PatrocinadoPatrocinado

Loja PaniniLoja Panini || PatrocinadoPatrocinado

Antena sem assinatura é nova sensação de São LeopoldoAntena sem assinatura é nova sensação de São Leopoldo
Eleita a melhor antena da categoria: Imagem HD e sem instalaçãoEleita a melhor antena da categoria: Imagem HD e sem instalação

Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson Vol.01Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson Vol.01
Compre AgoraCompre Agora

Gaúcha ZHGaúcha ZH

Jardel é finalista do Big Brother PortugalJardel é finalista do Big Brother Portugal
Decisão do reality show envolverá cinco candidatos no próximo sábadoDecisão do reality show envolverá cinco candidatos no próximo sábado

Loja InterativoLoja Interativo || PatrocinadoPatrocinado

A melhor máscara de 2021, em nova versão 2022, ainda mais eficienteA melhor máscara de 2021, em nova versão 2022, ainda mais eficiente
A máscara mais segura segundo diversos estudos recentesA máscara mais segura segundo diversos estudos recentes

MAIS LIDASMAIS LIDAS

LEI ISLÂMICALEI ISLÂMICA

Mexicana que denunciou abuso sexual no Catar é condenada a cem chicotadasMexicana que denunciou abuso sexual no Catar é condenada a cem chicotadas

e sete anos de prisão e sete anos de prisão 

11

GAÚCHA +GAÚCHA +14:3014:30 -  - 16:3016:30
AO VIVO

Processo 5001613-82.2020.8.21.0074/RS, Evento 22, OUT6, Página 10



21/02/22, 15:49 Terreno dado como garantia ao Badesul pela Iesa Óleo e Gás elevou valor em R$ 71 milhões em três anos | GZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2016/10/terreno-dado-como-garantia-ao-badesul-pela-iesa-oleo-e-gas-elevou-valor-em-r-71-… 11/14

TERMÔMETRO DA BERLINDATERMÔMETRO DA BERLINDA

"BBB 22": enquetes indicam eliminação de participante com mais de 60% dos"BBB 22": enquetes indicam eliminação de participante com mais de 60% dos

votosvotos

VAI GANHAR?VAI GANHAR?

Jardel é finalista do Big Brother PortugalJardel é finalista do Big Brother Portugal

NA BRONCANA BRONCA

Medina culpa diretoria pelos fracassos do InterMedina culpa diretoria pelos fracassos do Inter

ELEIÇÕES 2022ELEIÇÕES 2022

Com pré-candidatura de Leite à Presidência, RS terá novo governador a partir deCom pré-candidatura de Leite à Presidência, RS terá novo governador a partir de

abrilabril

RBS BRAND STUDIORBS BRAND STUDIO

CONTEÚDO PUBLICITÁRIOCONTEÚDO PUBLICITÁRIO

BASF lança Sistema de Produção Provisia™ para fortalecer a cultura do arrozBASF lança Sistema de Produção Provisia™ para fortalecer a cultura do arroz
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No jornal digital GZH, você encontra as últimas notícias do RS e do mundo, tudo sobre o seu time e muitosNo jornal digital GZH, você encontra as últimas notícias do RS e do mundo, tudo sobre o seu time e muitos
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Quarta-feira, 13 de junho de 2012 - 20h09m

Eventos > Cooperativismo

RS: Banrisul, BRDE e Badesul assinam R$ 30 milhões para a Cotrimaio

Porto Alegre/RS
 

O Sistema Financeiro Gaúcho, formado pelos bancos Banrisul, BRDE e Badesul, assinou, nesta quarta-
feira (13), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, contrato de financiamento no valor de R$ 30 milhões
com a Cooperativa Agropecuária Alto Uruguai (Cotrimaio), de Três de Maio. 

 
O ato de assinatura, que contou com a presença do governador do Estado, Tarso Genro, foi feito pelos
representantes do consórcio de bancos e da Cotrimaio. Pelo Banrisul, assinou o contrato de
financiamento o presidente Túlio Zamin e o diretor de Crédito, Guilherme Cassel; pelo BRDE, o vice-
presidente Carlos Henrique Horn e o diretor Administrativo, José Hermeto Hoffmann; pelo Badesul, o
presidente Marcelo de Carvalho Lopes e a diretora de Operações, Lindamir Verbiski; e pela Cotrimaio, o
presidente Amilton Dotto e o vice-presidente Antonio Wünsch.

 
Os recursos serão liberados por meio do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias
(Procap-Agro), linha de crédito disponibilizada pelo BNDES, e destinados para reestruturação da
cooperativa, pagamento aos cooperados da produção da safra agrícola, capacitação profissional e
treinamento. O empréstimo beneficiará 12 mil cooperados e suas famílias, alcançando cerca de 60 mil
pessoas, da região Noroeste do Estado.

 
Ao cumprimentar os presentes, o governador Tarso Genro destacou o esforço e a competência do sistema financeiro gaúcho e de suas equipes para a
implementação dos programas de governo. “É preciso enxergar o sistema produtivo empresarial a partir do que já está instalado no RS, com as micro,
pequenas e médias empresas, ao longo das sucessões de gerações". Ele destacou, ainda, que as cooperativas têm uma importância extraordinária para o
desenvolvimento do Estado. Ao se dirigir aos produtores, o governador disse que tem convicção de que a Cotrimaio usará os recursos com
responsabilidade.

 
Para Túlio Zamin, a articulação dos três bancos na construção do projeto foi de fundamental importância. “A parceria do Sistema Financeiro Gaúcho
possibilitou a consolidação do financiamento, demonstrando o compromisso para o fortalecimento dos setores produtivos do Estado.”

 
Ao agradecer a confiança dos três bancos, Antonio Wünsch destacou que a cooperativa possui um vínculo muito grande com o quadro de associados.
“Estamos construindo, há 30 anos, um histórico de conscientização. Com esse contrato, queremos dar oportunidade a cinco mil associados que ainda
estão fora do processo produtivo em termos de economia.” Ele salientou que a instituição planeja investir na cadeia de produtores de leite. “Queremos
fazer com que as famílias que trabalham em uma área de 20 hectares possam produzir leite tranquilamente. A Cotrimaio vai abraçar esta causa.”
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Para o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan, o projeto é importante para a política de desenvolvimento do
RS e valoriza o trabalho da Cotrimaio, que tem na sua base a agricultura familiar. “Existe potencial, disposição e parceria das três instituições financeiras
e, dessa forma, temos todos os ingredientes para fazer desse projeto um sucesso.”

A Cotrimaio atua na maior região produtora de soja, milho, trigo e leite do RS, e está presente em 18 municípios: Três de Maio, Maurício Cardoso,
Criciumal, Boa Vista do Buricá, Independência, Alegre, Sede Nova, Humaitá, Tiradentes do Sul, Horizontina, São José do Inhacorá, Cruz Alta, Pejuçara,
Boa Vista do INCRA, Boa Vista do Cadeado, Fortaleza dos Valos, Palmeira das Missões e Giruá. Possui 31 unidades de recebimento de grãos, 20 lojas
de insumos agropecuários, 14 supermercados, seis postos de combustíveis e um frigorífico.

Sistema Financeiro 
Constituído pelo Banrisul, Badesul e BRDE, o Sistema Financeiro Gaúcho fortalece a economia do Estado ao fomentar o desenvolvimento por meio do
crédito. O portfólio de produtos possibilita o acesso à inovação tecnológica que proporciona maior produtividade aos empreendimentos. Unindo forças,
as três instituições contribuem para alavancar o sistema produtivo e promovem o crescimento econômico e social do RS.

Fonte: Banrisul 
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21/02 - 17:46 DF: coronavírus – participação em missão oficial ao Irã promove cooperativismo
agro, destaca OCB

21/02 - 17:18 DF: coronavírus – Senar e Banco do Brasil promovem o Circuito de Treinamento
Agro

21/02 - 17:08 DF: coronavírus – Mapa publica normas técnicas para a produção integrada de
cebola

21/02 - 16:45 DF: coronavírus – Boletim Logístico da Conab revela preços recordes do frete na
colheita de soja deste ano

21/02 - 16:22 SC: coronavírus – Sistema Faesc/Senar-SC apresenta ações da agricultura e pecuária
na Tecnoeste

21/02 - 15:56 RS: coronavírus – confraternização e integração marcam Jogos Rurais 2022 de
Quatro Irmãos, diz Emater/RS

21/02 - 15:25 DF: coronavírus – Ceplac, 65 anos de pesquisa e tecnologia para o cacau brasileiro,
diz Mapa
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Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.
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(Gerada automaticamente pelo sistema.)
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Processo: 
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REMETIDOS_OS_AUTOS___REMESSA_EXTERNA___TMI2CIV__>_TJRS

28/06/2022 16:51:03

MIRHENGEN - MIRIA CRISTIANE HENGEN - DIRETOR DE SECRETARIA
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COMUNICACAO_ELETRONICA_RECEBIDA___DECISAO_PROFERIDA_EM__APELACAO_CIVEL_NUMERO__50016138220208210074_TJRS

05/07/2022 19:46:06

RICHI - CARLOS EDUARDO RICHINITTI - SERVIDOR DE SECRETARIA (TJRS)
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(Gerada automaticamente pelo sistema.)
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14/12/2022 18:08:12

RGB - RODGER GUERRA BERNARDI - SERVIDOR DE SECRETARIA (TJRS)
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