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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM 

JORNALÍSTICA VEICULADA NO SITE DA APELADA, NA 
QUAL SE DISPONIBILIZOU LIME PARA ACESSO A 

DECISÕES JUDICIAIS. MENÇÃO AO NOME DA EMPRESA 

APELANTE NO CORPO DAS DECISÕES. PEDIDO LIMINAR 
PARA INDISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO INDEFERIDO. 

LIBERDADE DE IMPRENSA. INVIOLABILIDADE DA IMAGEM 

E DA HONRA OBJETIVA. JUIZO DE PONDERAÇÃO OPERADO 
EM 	ÂMBITO 	CONSTITUCIONAL. 	ADPF 	130/DF. 
PRECEDÉCNIA DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA. 

DIREITO NÃO ABSOLUTO. LIMITES E RESTRIÇÕES 

IMPOSTOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. INOCORRENCIA. 

REPORTAGEM QUE OBSERVOU O DEVER DE VERACIDADE DA 

INFORMAÇÃO E A RELEVÂNCIA DA NOTICIA. 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIREITO À REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADFF 130/DF, consagrou a precedência dos diremos 

que dão conteúdo à liberdade de imprensa em face 

dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida 

privada, sem, todavia, ouforgar à liberdade de 
informar um caráter absoluto. 

De acordo com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, há abuso do cfl-eito à 
liberdade de imprensa guando a reportagem não 

observa o dever de veracidade da informação, bem 
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Apelação Civel n° 1.620.904-2 f. 2 

como quando a sua divulgação não guarda 

relevância com o interesse público. 
Na hipótese em apreço, estão presentes 

mencionados requisitos, posto que a matéria 
jornalística se restringiu a narrar o desfecho de 
ação, de improbidade administrativa e a 
transcrever excertos das decisões proferidas no 
caso noticiado, refletindo, portanto, cunho 
méramente informativo. Ademais, interessa ao 
exercício da cidadania o pleno conhecimento do 
funcionamento das instâncias administrativas. 

Não configurada a prática de ato ilícito oT.Lo 

abuso de direito, não há que se cogitar na 
existência de .danos à esfera de direitos 

imateriais da empresa apelada. 
Recurso conhecido e desprovido. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

apelação Cível n° 1.620.904-2, da 2 Vara Cível e da Fazenda 

Pública da Comarca de União da Vitória, em que é apelante 

MADEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e apelada REVISTA ELETRÔNICA 

CONSULTOR JURÍDICO - DUBLÊ EDITORIAL S/C LTDA. 

I. Nos autos .de "ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada" sob n° 0002278-91.2015.8.16.0174, a r. sentença de 

mov. 74.1 julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Foram opostos os embargos de declaração de 

mov. 78.1, acolhidos para o fim de determinar que os honorários 

fixados "tenham a incidência de correção monetária pela média do 

INPC e IGP-DI a partir do seu arbitramento, e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir do transito em julgado da sentença que 
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Apelação Cível n° 1.620.904-2 f. 3 

fixou" (mov. 83.1). 

Irresignada, MADEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

interpôs a apelação de mov. 80.1, na qual alega que: a) em 

razão, dentre outras, de informações prestadas pelo ex-gerente 

da empresa apelante, Sr. Joel Lazzari, o Ministério Públido 

Federal promoveu ação civil pública de improbidade 

administrativa contra o Sr. Niusiber dos Santos Silva, auditor-

fiscal do trabalho, a qual veio à ser julgada procedente; b) na 

sentença de procedência, disponibilizada no site da apelada, 

foram reproduzidos trechos da reclamação trabalhista proposta 

pelo Sr. Joel Lazzari em face da apelante, o que lhe gera 

desconforto e prejudica a sua imagem no mercado; c) em que pese 

ao fato de a ação civil pública não estar protegida por sigilo e 

o conteúdo da sentença ser público, não figurou como parte em 

mencionado processo tampouco teve oportunidade de se manifestar 

nos autos, "sendo que todas as afirmações foram colhidas à sua 

revelia, de forma unilateral"; d) o Sr. Joel Lazzari não possui 

credibilidade para imputar fatos ilícitos à apelante, vez que 

foi demitido por justa causa e posteriormente processado pelo 

furto de madeiras; e) a apelada disponibilizou a sentença em seu 

site desvinculada de qualquer conteúdo jornalístico ou 

finalidade prática, sendo que ao-  digitar o nome da empresa no 

google se "encontra como resultado de pesquisa a palavra 

'SENTENÇA' a qual, ao ser clicada, direciona o interessado ao 

'site' da ré"; f) tal divulgação afronta o art. 50  da Resolução 

n° 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o nome 

da apelante está sendo disponibilizado a qualquer interessado, 

em violação ao direito à dignidade, à inviolabilidade da imagem 

e ao esquecimento; g) ao se negar a retirar a matéria da 

internet, após devidamente notificada, a apelada incorreu em ato 

ilícito, ante a inverdade das informações; h) faz jus a ser 

compensada por danos morais, vez que a conduta da apelada atinge 

a sua dignidade e a sua reputação social, comprometendo suas 

relações pessoais e comerciais. 
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Apelação Cível n' 1_620.904-2 f. 4 

Desse modo, pleiteou o conhecimento e 

provimento do recurso, com a integral reforma da sentença 

recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. 

Contrarrazóes apresentadas ao mov. 112.1, pOr 

meio das quais a apelada assevera, em resenha, que: a) a 

apelante move a demanda em comento em seu desfavor sob a 

alegação de ter sido indevidamente citada na matéria "Auditor do 

trabalho é condenado por receber propina no PR", publicada em 

seu portal em 15.02.2014; b) o portal da apelada direciona-se ao 

meio jurídico, sendo seu objetivo apresentar informações de 

interesse público, inclusive, noticiando os principais 

julgamentos que ocorrem nos tribunais de todo o pais; c) a 

matéria em discussão noticiou o entendimento da 3° Turma tio 

Tribunal Regional Federal da 4' Região, sendo que em momento 

algum fez menção ao nome da apelante; d) "a Apelada jamais 

afirmou que a Apelante fosse parte da referida demanda, seja 

porque, mesmo que fosse parte, a apelada não estaria impedida de 

publicar noticia a este respeito"; e) disponibilizou, ao final 

da matéria, link para acesso à integra da sentença, a fim de 

fonte das informações; ,f) não praticou qualquer ato 

vez que é inquestionável que os fatos noticiados são 

e foram extraídos do site oficial do TRF4; g) o art. 5° 

citar a 

ilícito, 

públicos 

da Resolução n° 121/2010 não se aplica ao caso em apreço; h) o 

STJ pacificou entendimento de que inexiste abuso ou excesso no 

exercício da liberdade de imprensa diante da veracidade da 

notícia divulgada e da existência de interesse público, os quais 

estão presentes no caso em comento; i) a divulgação da noticia 

configura exercício regular de um direito, vez que é dever da 

imprensa publicar informações de relevante interesse público; j) 

a mera inconformidade da apelante com o texto jornalístico, o 

qual se revestiu de veracidade, não enseja reparação por danos 

morais. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela 

manutenção da sentença em sua integralidade. 

É a breve exposição. 
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A r. sentença foi publicada em 14.12.2015  

(mov. 74.0), pelo que serão aplicáveis as regras do Código de 

Processo Civil de 1973 (Enunciado Administrativo n°  2/STJ). 

Destarte, presentes os pressupostos recursais 

intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse em recorrer) e 

extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo 

- mov. 80.2), conheço do recurso. 

Cinge-se a controvérsia recursal à 

prática de ato ilícito por parte da apelada, em razão da 

divulgação eletrônica de matéria jornalística na qual 

disponibil zou link para acesso à sentença proferida nos autos 

de "ação civil pública de improbidade administrativa" n°  

5002924-34.2012.404.7014/PR, em cujo relatório e fundamentação 

houve menção ao nome da apelante, e, em decorrência, à 

existência de violação à imagem da empresa apelante apta a 

ensejar reparação por danos morais. 

De inicio, cumpre esclarecer que na hipótese 

vertente deve ser observada, pelos efeitos vinculantes que 

produz, a decisão proferida pelo augusto Supremo Tribunal 

Federal na ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Carlos Brito,' 

a teor dos artigos 102, § 10, da Constituição da República e 10, 

caput e § 3°, da Lei 9882/99.2  

Ao definir que não houve a recepção da 

chamada "Lei da imprensa" (Lei ri° 5.250/1967) pela Constituição 

da República, o Pretória Excelso proclamou a existência de um 

1  De onde foram entraidos os trechos a seguir reproduzidos em itálico. 
2  "Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos 
responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o 
modo de interpretação e aplicação do preceito fundamentai. (...) Ç 3°. A 
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juizo de ponderação feita diretamente no âmbito constitucional 

entre distintos blocos de valores e direitos, a saber: "o bloco 

dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e o bloco 

dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada". 

E, logo a seguir, estabelece a precedência do 

primeiro dos blocos, de tal sorte que "Iols direitos que dão 

conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que 

se qualificam como sobredireitos. Dai que, no limite, as 

relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, 

imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as 

primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de 

tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens 

jurídicos e natural forma de controle social sobre .o poder do 

Estado, sobrevindo as demais relações como eventual 

responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras.". 

Assim é que o colendo Supremo Tribunal 

Federal (em caráter vinculante, repita-se), assentou a 

precedência dos direitos de personalidade integrantes da 

liberdade de imprensa sobre "certas categorias de direitos 

subjetivos fundamentais, como a intimidade, a- vida privada, a 

imagem e a honra de terceiros", decorrendo dai a completa 

vedação a qualquer espécie de censura aos órgãos da imprensa. 

Assentada esta premissa, passo à análise da 

questão de fundo, identificada dom a existência e extensão do 

alegado abuso do direito de informar pela apelada, ensejador da 

pretendida reparação. 

A liberdade de imprensa está positivada na 

Constituição da República, que estabelece no capitulo 

concernente à Comunicação Social que "[a] manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos 

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei a° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE 

Página Ode 12 



• 

• 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apelação Cível n° LE20.504-2 f. 7 

observado o disposto nesta Constituição" (art. 220, caput). 

Nesse sentido, conquanto o ordenamento 

jurídico pátrio tenha adotado a teoria da posição preferencial - 

consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já 

mencionada ADPF 130/DE -, o direito à liberdade de expressão, 

sob quaisquer de suas formas de manifestação, como o é a 

liberdade de informação jornalística, não assume "a condição de 

direito absolutamente imune a qualquer limite e restrição",3  

tanto que a própria Constituição assegura ao ofendido o direito 

de resposta proporcional ao agravo, bem como indenização por 

dano material, moral ou à imagem (art. 5°, V). E, nesse 

particular, cumpre consignar que as pessoas jurídicas também se 

inserem nesse âmbito de proteção, posto que se lhes aplica "no 

que couber, a proteção dos direitos da personalidade" (CC, art. 

52). 

A fim de identificar e delimitar o abuso do 

direito à liberdade de imprensa, necessário atentar que alguns 

parâmetros se encontram consolidados pela jurisprudência. 

Desponta, nesse sentido, como corolário a 

liberdade de imprensa, o dever de veracidade da informação, o 

qual "(...) não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou 

condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, 

mas um compromisso ético com a informação verossímil, o que 

pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente 

precisas."4  

Aliado ao dever de veracidade, a divulgação 

demais Orgaos do Poder Público. " 
3  SARLET, Ioga Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIFRO, Daniel. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 
458/459. 
4  STJ, T4, REsp. 1331098/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/10/2013. No 
mesmo sentido, es seguintes julgados daquela c. Corte Superior: T4, REsp. 
1407907/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/06/2015; T3, REsp. 1382690/SC, 
Rel.' Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2013. 
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Apelação Cível n° 1.620.904-2 1. 8 

da informação deve se mostrar relevante ao interesse público, 

como meio de formação da opinião pública.° 

Em relação ao primeiro aspecto, concernente à 

fidedignidade das informações divulgadas, tem-se que a apelante 

se limitou a afirmar, de modo genérico, a ausência de veracidade 

das mesmas, sem apontar as incorreções da reportagem ou mesmo 

passagens na quais se pudesse identificar eventual ânimo de 

macular a sua honra objetiva (reputação social) 01.1 a sua imagem. 

Em contrapartida, em exame à matéria em 

discussão não se verifica qualquer inverdade ou abuso na 

veiculação da informação. Consoante se infere, a matéria deixa 

claro que as informações divulgadas possuem como fonte sentença 

proferida pelo juizo da l' Vara Federal de União da Vitória nos 

autos de "ação civil pública de improbidade administrativa" n°  

5002924-34.2012.404.7014, a qual foi confirmada pela 3' Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4' Região.° 

Verifica-se ainda nesse sentido que em nenhum 

momento houve menção ao nome da apelante na reportagem 

veiculada, que se restringiu a narrar o fato ocorrido e a 

transcrever excertos das decisões proferidas no caso, 

refletindo, portanto, cunho meramente informativo. 

Outrossim, a disponibilização dos links para 

acesso às mencionadas decisões judiciais não configura, por si 

só, violação ao direito de imagem e à honra objetiva da 

apelante, pois que tais decisões se revestem de caráter público 

(CR, art. 5°, inc. LX), sendo que inexistia qualquer restrição à 

sua publicidade em razão de não se encontrarem acobertadas por 

segredo de justiça. 

5 
 A propósito, os seguintes arestas da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, ambos de relatoria da Ministra Nancv Andrighi: REsp. 1269841/35, DJe 
25/10/2013; e REsp. 1297567/RJ, We 02/05/2013. 

Disponível em http://www.conjut.com.lar/2014-fev-15/trf-contiirma- 
condenamss-sudarcr-recebeu-propina-nuo-autuar.  Acessc: 28. Ago. 7017. 
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Inclusive, conforme reconhece a apelante 

(mov. 80.1, f. 7), após ter sido- notificada a apelada incluiu 

tarjas pretas sobre as referências ao seu nome constantes da 

sentença prolatada pelo Juizo Federal. 

E, quanto à alegação de que ao ser digitado o 

nome da apelante na ferramenta de pesquisa "Google" se encontra, 

dentre os resultados, página da apelada na qual disponibilizou a 

sentença proferida pelo juizo da la Vara Federal de União da 

Vitória, consignou a magistrada singular na r. sentença 

recorrida que "em sede de liminar proferida em 31/03/2015 foram 

realizadas buscas no 'Google' em nome da autora, da qual não foi 

localizada cópia da sentença proferida, assim como foi realizado 

consulta neste momento, não encontrando nenhuma vincula ção com a 

empresa autora". 

Ademais, a disponibilização das decisões 

judiciais em comento não fere b) artigo 5° da Resolução n° 

121/2010 do Conselho Nacional de Juatiça, posto que tal comando 

se direciona ao Poder Judiciário, notadamente no que tange à 

"disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais", 

não contendo vedação aos órgãos da imprensa. 

De igual sorte, em relação ao segundo 

aspecto, verifica-se a presença de interesse público na 

veiculação das informações contidas na matéria em causa, uma vez 

que a coletividade possui o direito de ser informada acerca de 

condutas de agentes públicos no desempenho de suas funções. 

Não se pode perder de vista a regra é 

publicidade da atuação administrativa, nos termos do art. 37, 

caput, da Constituição da República, dai advindo o interesse da 

noticia ao exercício da cidadania.' 

A propósito, já consignou o Superior Tribunal 

de Justiça que "[a] honra e imagem dos cidadãos não são violados 
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guando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu 

respeito e que, além disso, são do interesse público") 

Assim, verifica-se que ao divulgar a matéria 

em apresso a apelada não excedeu os limites de seu - direito de 

informar, já que a matéria divulgada em seu site se limitou a 

noticias o desfecho de uma ação de improbidade que não tramitou 

em segredo de justiça, não se inferindo de seu conteúdo qualquer 

ânimo de criticar ou denigrir a imagem da apelante, sendo certo 

que sua divulgação possui relevância para proveitoso convívio 

coletivo. 

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de 

Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - NOTICIA VEICULADA PELA RÉ, ACERCA DE 
SUPOSTOS CRIMES CONTRA A ADMINTSTRAÇÃO PÚBLICA 
PRATICADOS PELO AUTOR - SINDICÂNCIA QUE APUROU OS 
FATOS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
INSTAURADO - ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS PELO 
GAECO ATRAVÉS.  DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - 
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO EXCEDEU OS LIMITES 
DE INFORMAR - RESSALVAS QUANTO A "SUPOSTO" CRIME 
PRATICADO - DIREITO DE RESPOSTA EXERCIDO NA 
PRÓPRIA REPORTAGEM - LIBERDADE DE IMPRENSA QUE 
NÃO PODE SER AFASTADA, QUANDO A REPORTAGEM POSSUI 
O ÚNICO INTUITO DE INFORMAR, AVERIGUANDO AS 
FONTES DE INFORMAÇÃO E SEM DISTORCER OS FATOS - 
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na 
hipótese em comento, não houve abuso na liberdade 
de expressão, ao contrário, a matéria 
jornalística teve o intuito único e exclusivo da 
imprensa, que è o de informar os cidadãos, 
principalmente acerca do que ocorre em órgãos da 
administração, o que naturalmente é de interesse 
público. Considerar o contrário traria indevida 
censura aos órgãos da imprensa, ferindo o direito 
fundamental à liberdade de expressão e de 
informação, que são garantias dos cidadãos, e 
corolários do Estado Democrático de Direito. 

I STJ, T3, REsp. 1269841/ 5P, Rel. &  Ministra Nancy Andrighi, DJe 25/10/2013. 
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(TJPR, 	9' C. 	Cível, 	Ap. 	1534738-5, 
José 	Perfetto, 	unânime, j. 
destaquei) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. NOTÍCIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE DESONRA 
À PESSOA DO AUTOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA. 
REPORTAGEM QUE SE LIMITOU A INFORMAR O 
ACONTECIMENTO Dg UM CRIME. INFORMAÇÕES OBTIDAS DE 
FORMA LÍCITA JUNTO À POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE 
IMPUTAÇÃO DIFAMATÓRIA OU DESONROSA. EXERCÍCIO 
REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ANIMUS 
NARRANDI. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 927 DO CC/02. 
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEVER DE 
INFORMAR A SOCIEDADE POR PARTE DOS AGENTES 
PÚBLICOS SOBRE-  DADOS NÃO SIGILOSOS. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CORRETA E MANTIDA. APELAÇÃO 
CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. "A veiculação 
de notícia que se atem aos limites da informacão 
fornecida por Autoridade Policial encarregada das 
investigações, não constitui abuso ou excesso da 
liberdade de imprensa." (TJPR - 10-  C. Cível - AC 
0614539-7 - Foro Central da Região Metropolitana 
de Curitiba - Rel.: Des Nilson Minuta - Unânime - 
J. 18/05/2013). 2. Apelação Cível conhecida e não 
provida. " (TJPR, 3a C. Cível, Ap. 695309-7, Rel. 
Ruv Francisco Thomaz, unânime, j. 19.10.2010 - 
destaquei) 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPRENSA. REPORTAGEM 
JORNALÍSTICA. :ABUSO. INEXISTÊNCIA. SIMPLES 
NARRATIVA DE FATO VERDADEIRO. FOTO COM DADOS 
CONSTANTES DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO SUJEITO A 
SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. 
NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DUVIDOSA. APELO 
CONHECIDO E PROVIDO. A veiculação de fato 
verdadeiro e sem qualquer deturpação não 
configura abuso no direito de informar e, por 
conseguinte, não constitui ato ilícito a gerar o 
dever de indenizar da empresa de comunicação, 
ainda mais quando incerto tenha sido a notícia a 
causa dos alegados prejuízos do autor. " (TJPR, 
10' C. Cível, Ap. 534444-7, Rel. -Vitor Roberto 
Silva, unânime, j. 16.04.2009 - destaquei). 

Por conseguinte, 

prática de qualquer ato ilícito 

apelada, não há que se cogitar da 

imaterial da apelante que enseje 

não restando configurada .ca 

ou abuso de direito pela 

ocorrência de danos à esfera 

reparação por danos morais, 
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devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. 

IV. ACORDAM os integrantes da n a  Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, 

nos termos do voto do Relator. 

Participaram da sessão e acompanharam o voto 

do Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador RU? MUGGIATI e 

a Excelentíssima Senhora Juíza Substituta em 2a  Grau LUCIANE R. 

C. LUDOVICO. 

Curitiba, 27 de setembro de 2017. 

04Aámadodigualmente 

Rodrigo Fernandes Lima Dalledone 
Relato= Convocado 
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