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PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014962-85.2013.4.03.6100/SP

 2013.61.00.014962-3/SP
RELATOR : Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR
APELANTE : RICARDO EUGENIO BOECHAT
ADVOGADO : SP186034 ANA PAULA TEODORO FALEIROS e outro(a)
APELANTE : RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA
ADVOGADO : SP193035 MARCO AURÉLIO SOUZA e outro(a)

APELADO(A) : Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuaria
INFRAERO

ADVOGADO : SP323021 FRANKLIN HIDEAKI KINASHI e outro(a)
No. ORIG. : 00149628520134036100 26 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA
 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. ABUSO DE
DIREITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I - Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta.
II - Hipótese dos autos em que a discussão que se coloca é da convivência entre as garantias
constitucionais da liberdade de expressão e da inviolabilidade da honra e da imagem da pessoa,
cabendo a aplicação do critério de ponderação de valores entre princípios do mesmo status
constitucional aparentemente em conflito.
III - A liberdade de imprensa não é incondicionada, encontrando limites quando atinge a esfera de
proteção do indivíduo representada pelos direitos da personalidade, não se podendo tolerar o abuso no
uso de expressões ofensivas à honra e à imagem da pessoa jurídica, a quem também se estende o
direito da personalidade, conforme expressa previsão do art. 52 do CC, não se olvidando, ainda, o teor
da Súmula nº 227 do STJ estabelecendo que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
IV - Situação delineada nos autos que não pode pura e simplesmente ser enquadrada no conceito de
liberdade de expressão, que não pode ser invocada sem qualquer limite, como aval para emitir opinião
com cunho acusatório, sob pena de incorrer-se em abuso de direito, figura disciplinada no art. 187 do
Código Civil dispondo que "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes".
V - Nos termos da Súmula nº 221 do Eg. STJ, que não se restringe a imprensa escrita mas se aplica
também a veículos de radiodifusão, "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano,
decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de
divulgação".
VI - Recursos desprovidos.

 
 

ACÓRDÃO
 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos
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termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

 
São Paulo, 09 de outubro de 2018.

Peixoto Junior 
 Desembargador Federal Relator
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RELATÓRIO
 

 
 
 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO propôs, perante a 26ª Vara Federal
de São Paulo/SP, ação de indenização por danos morais, a ser fixada a critério do juízo, em face de
Ricardo Eugênio Boechat e Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.

Narra a inicial que durante programa transmitido diariamente pela Rádio Band News FM o jornalista
Ricardo Boechat, comentando situação noticiada por ouvinte relativa a problemas de desembarque em
voo redirecionado ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, teria se expressado da
seguinte forma: "É o que eu sempre digo. A Infraero tem duas características primordiais históricas,
corrupção e ineficiência. A gestão dos aeroportos brasileiros é uma piada e o grau de corrupção
dentro da Infraero é o que o Tribunal de Contas da União não cansa de repetir e confirmar", em
decorrência disso asseverando a parte autora que "as afirmações perpetradas pelo Primeiro Réu,
veiculadas em rádio transmitida nacionalmente, é dotada de alto teor ofensivo, violadora da honra
objetiva da autora, capaz de colocar em dúvida perante a sociedade sua imagem de instituição séria e
proba".

Sustenta-se que a afirmação do jornalista de que a Infraero é uma empresa incompetente e assolada
pela corrupção é absolutamente inverídica e desprovida de qualquer lastro probatório, ofendendo a
honra objetiva da empresa pública federal autora, comportamento suscetível à reparação por dano
moral, não podendo o jornalista resguardar-se no manto da "liberdade de manifestação e pensamento
para, de forma leviana e irresponsável empregar expressões difamatórias, ofensivas e violadoras dos
direitos fundamentais à dignidade, à honra e à moral" expressamente tutelados no art. 5º, X, da
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Constituição Federal, sendo o direito à indenização assegurado também no artigo 186 do Código Civil.
Aduz-se restar reconhecida no enunciado da Súmula nº 227 do Eg. STJ a possibilidade de a pessoa
jurídica sofrer dano moral, sendo também do proprietário do veículo de divulgação, solidariamente, a
responsabilidade pelo pagamento da indenização pleiteada, a teor da Súmula 221 do STJ, daí a
legitimidade passiva do Grupo Bandeirantes de Radio e TV.

Às fls. 320/325, o MM. Juiz "a quo", entendendo que, "no caso, ficou caracterizado o dano moral, com
ofensa à honra e a imagem da instituição" e que "as afirmações feitas denegriram a imagem da
Infraero", julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Recorre Ricardo Eugênio Boechat às fls. 329/341, aduzindo ser fato público e notório que na história
da Infraero houve casos de corrupção, conforme demonstraram os documentos juntados na
contestação, por isso sendo desnecessária, quando da emissão da opinião, a referência a processos
instaurados a tal título em face da empresa autora. Afirma que não houve intenção de ofender a honra e
a imagem da parte autora mas apenas apontar, em tom de crítica, que os serviços não são prestados de
forma correta e eficientes aos usuários em decorrência dos maus administradores, por atos de
corrupção já investigados e julgados, tratando-se de mera manifestação de pensamento e opinião,
consagrada e protegida na Constituição pela liberdade de expressão, sendo entendimento da Excelsa
Corte que "os profissionais de imprensa estão em seu regular exercício de direito quando utilizam de
crítica e opinião para noticiar fato de interesse público, não constituindo, com isso, abuso da liberdade
de imprensa".

Apela também a corré Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda (fls. 344/361), arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva "ad causam", tendo em vista que a empresa Kalua Comunicação e Serviços de
Publicidade Ltda é a responsável pela Rádio Band News FM. No mérito, sustenta que se dano houve
não foi causado pela corré, que se limitou a exibir matéria de cunho jornalístico, que em nenhum
momento extrapolou o limite da liberdade de informação, relatando apenas fatos e nunca fazendo juízo
de valor. Aduz a prevalência do direito fundamental de liberdade de expressão, tendo em vista que "em
contraposição aos direitos à honra e privacidade, está um direito do público em geral de obter
informações de seu interesse, para formar opinião esclarecida". Ressalta que não restou comprovada a
existência de danos morais e não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita e o
eventual dano causado.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o Relatório.

 
 
 
 
 

VOTO
 

 
 
 

Inicialmente, afasto a prefacial de ilegitimidade passiva arguida pela corré Rádio e Televisão
Bandeirantes Ltda, causando mesmo estranheza a alegação diante dos fatos ocorridos nos autos e dos
atos praticados.

Com efeito, de acordo com os elementos constantes dos autos, na contestação apresentada às fls.
92/115 arguiu Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda preliminar de ilegitimidade passiva, pleiteando a
retificação do polo passivo para que nele passasse a constar, em substituição, Kalua Comunicação e
Serviços de Publicidade Ltda, ao fundamento de que esta última, embora pertencente ao mesmo grupo
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econômico, é a empresa responsável pelo programa de rádio em que foi veiculada a matéria que deu
origem a demanda e, em atendimento ao despacho do MM. Juiz "a quo", manifestando a parte autora
discordância com a pretensão deduzida pela corré (fls. 254/257), sobrevindo a decisão judicial (fl. 260)
indeferindo o pedido de substituição processual mas consignando a possibilidade de integração à lide
da empresa Kalua na qualidade de assistente simples da ré, disponibilizada no Diário Eletrônico da
Justiça em 18/11/2013 (fl. 261) e a manifestação da corré consignando expressamente que comparece
aos autos para "proceder a juntada de contrato social e atos constitutivos da empresa Ré Rádio e
Televisão Bandeirantes Ltda, ao tempo que informa que a Kalua não fará parte do polo passivo na
presente ação, pelo que requer o regular prosseguimento do feito". Verifica-se, pois, que a corré não só
deixou de interpor recurso contra a decisão como providenciou a regularização da representação
processual e comunicou, de forma inconteste, que a empresa outra não figuraria no polo passivo da
lide, aquiescendo, assim, com sua legitimidade passiva, conduta que não se coaduna com a alegação
ora deduzida, sendo, portanto, descabida a prefacial arguida.

Prosseguindo no exame do mérito, é certo que a Constituição Federal garante a liberdade de expressão
ao declarar no art. 5º, IX, que "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença" mas também garantindo logo a seguir a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, inclusive
assegurando direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação dessa garantia
(art. 5º, X, CF). No caso dos autos, a discussão que se coloca é a convivência entre as duas garantias,
cabendo a aplicação do critério de ponderação de valores entre princípios do mesmo status
constitucional aparentemente em conflito.

Ao que se apura dos autos, a manifestação final do jornalista réu teve origem em narrativa de
designado ouvinte sobre problemas operacionais ocorridos no voo Tam de Brasília/DF para Aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Janeiro que, por supostos problemas no aeroporto de destino não
esclarecidos na narrativa (mídia anexada à fl. 27), teve redesignado o destino para o Aeroporto
Internacional Tom Jobim, também no Rio de Janeiro, ocorrendo ainda de ter de aguardar cerca de uma
hora dentro da aeronave para efetuar o desembarque tendo em vista a insuficiência de ônibus para a
execução da tarefa, cingindo-se a questão, pois, tão somente à suposta ineficiência na prestação de
serviços, mas o que fez o jornalista foi, inserindo na discussão caso próprio também experimentando
situação de alegada ineficiência de serviço em aeroporto, extrapolar os contornos da questão
apresentada - repita-se, de alegada ineficiência do serviço - para emitir juízo de matéria diversa da
trazida a discussão, transbordando a ideia de exercício de mera crítica, declarando a existência de
corrupção generalizada no âmbito da empresa autora, inclusive afirmando tal grave delito de forma
geral e ampla, sem contextualizar em episódio qualquer de que eventualmente tinha conhecimento, ao
contrário, consignando expressamente ser a corrupção uma característica primordial histórica daquela
empresa, situação que não pode pura e simplesmente ser enquadrada, como se pretende, no conceito de
liberdade de expressão, que não pode ser invocada sem ressalva, sem qualquer limite, como aval para
emitir opinião com cunho acusatório, sob pena de incorrer-se em abuso do direito, figura disciplinada
no art. 187 do Código Civil dispondo que "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes".

A afirmação feita pelo jornalista réu, que não contém tom meramente jocoso e nem se trata de palavras
proferidas irrefletidamente, atingem diretamente a imagem da INFRAERO maculando sua honra ao
denominá-la como empresa que tem como CARACTERÍSTICA PRIMORDIAL HISTÓRICA a
corrupção, sugerindo a narrativa e a expressão veiculada estar enraizado na empresa a constante
prática da conduta criminosa referida, evidenciando comportamento que excede o mero exercício da
liberdade de imprensa, convindo anotar, a título de corroboração - porque o principal e decisivo está na
extrapolação, no fato das impertinentes referências a supostos atos de corrupção ainda em grau de
fazer história, quando se tratava de alegada ineficiência de serviço - que o que traz o réu jornalista na
peça contestatória a título de pretensa comprovação da alegação de corrupção enraizada no âmbito da
INFRAERO são reportagens jornalísticas e resultado de consulta de processos em nome da empresa
junto ao TCU que nada esclarece porque sequer informa o resultado do julgamento, qual a conclusão
alcançada pelo tribunal no exame do feito, não sendo demais enfatizar que investigação não significa
automático reconhecimento de culpa.
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A liberdade de imprensa não é incondicionada, encontrando, assim, limites quando atinge a esfera de
proteção do indivíduo representada pelos direitos da personalidade, não se podendo tolerar o abuso no
uso de expressões ofensivas à honra e à imagem da pessoa jurídica, a quem também se estende o
direito da personalidade, conforme expressa previsão do art. 52 do CC, não se olvidando, ainda, o teor
da Súmula nº 227 do STJ estabelecendo que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Sobre o tema, convém transcrever elucidativo excerto do voto proferido pelo Exmo. Ministro Luis
Felipe Salomão no julgamento do REsp 1.627.863-DF, "verbis":

 
"Seguindo essa linha de raciocínio, é importante registrar, no entanto, que a liberdade de informação,
de expressão, e, bem assim, a liberdade de imprensa não são direitos absolutos, encontrando limites
na própria Constituição. É certo que a comunicação pela imprensa, que reúne em si a informação e a
expressão, goza de liberdade para melhor desenvolver sua atividade essencial, socialmente
importante, mas é igualmente certo que essa liberdade esbarra na dignidade da pessoa humana,
ligada a valores da personalidade: honra, imagem e direito de professar suas convicções, sejam de
que natureza forem.
Destarte, sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão àquela vertente da
dignidade, advinda do exercício do direito à informação ou à expressão, este exercício deve ser
considerado abusivo, e ao Estado-juiz é permitido, antes exigido, interferir para por termo à
desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade".

 

No tocante as razões deduzidas no recurso da corré Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda, cabe
acrescentar a tudo quanto já exposto acima que, nos termos da Sumula nº 221 do Eg. STJ - que não se
restringe a imprensa escrita mas se aplica também a outros veículos de comunicação, como o rádio
(REsp 1.381.610/RS) - "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de
publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação",
também estabelecendo a Súmula nº 341 da Excelsa Corte que "É presumida a culpa do patrão ou
comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto" e, ainda, que o caso relatado é de comentário
realizado por conhecido jornalista em programa de grande audiência e veiculado diariamente em rede
nacional, o que seria de suficiente relevância no plano da demonstração do abalo causado à imagem da
parte autora à vista do considerável número de ouvintes que receberam a informação no tom e no
conteúdo já relatado, mas ainda há a incidência na hipótese do Enunciado nº 37 do CJF dispondo que
"A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente
no critério objetivo-finalístico".

Nesta linha de interpretação são os precedentes do Eg. STJ a seguir transcritos:

 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
IMAGEM. IMPRENSA. PROGRAMA JORNALÍSTICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE
DE IMPRENSA. LIMITES. ATO ILÍCITO.
COMPROVAÇÃO. REPORTAGEM COM CONTEÚDO OFENSIVO. REGULAR EXERCÍCIO DE
DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMISSORA E DOS
JORNALISTAS. SÚMULA Nº 221/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
CÍVEL E CRIMINAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se
restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são
correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra
limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra,
das pessoas sobre as quais se noticia.
2. Diferentemente da imprensa escrita, a radiodifusão consiste em concessão de serviço público,
sujeito a regime constitucional específico, que determina que a produção e a programação das
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emissoras de rádio e televisão devem observar, entre outros princípios, o respeito aos valores éticos e
sociais da pessoa e da família (art. 221, IV, da CF).
3. A liberdade de radiodifusão não impede a punição por abusos no seu exercício, como previsto no
Código Brasileiro de Telecomunicações, em disposição recepcionada pela nova ordem constitucional
(art. 52 da Lei nº 4.117/1962).
4. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais
exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
5. No caso vertente, a confirmação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao dever de
indenizar não demanda o reexame do conjunto probatório, mas apenas a sua valoração jurídica, pois
os fatos não são controvertidos.
6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002,
reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar,
apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado
inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e
da imagem pessoal das recorridas.
7. Na hipótese de danos decorrentes de publicação pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto
o autor da matéria jornalística quanto o proprietário do veículo de divulgação (Súmula nº 221/STJ).
Tal enunciado não se restringe a casos que envolvam a imprensa escrita, sendo aplicável a outros
veículos de comunicação, como rádio e televisão. Precedentes.
8. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130 do CPC/1973.
9. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo
acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as
circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado no âmbito de recurso especial, a teor da
Súmula nº 7/STJ.
10. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete aos réus
(art. 333, II, do CPC/1973). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência se
lhes era plenamente possível carrear aos autos, por sua própria iniciativa, os elementos probatórios
que julgavam necessários ao deslinde da causa.
11. A sentença absolutória na seara criminal possui efeito vinculante sobre o juízo cível apenas
quando restam negadas a materialidade ou a autoria do fato. O mesmo não ocorre no julgamento de
improcedência da ação penal por ausência de justa causa, seja porque vigora o princípio da
independência das instâncias, seja porque o juízo acerca da configuração típica dos crimes contra a
honra difere da apreciação feita no âmbito cível quanto aos requisitos caracterizadores do dano
moral, que também admite a modalidade culposa.
12. É possível a revisão do montante fixado a título de indenização por danos morais apenas quando
irrisório ou abusivo, em face do quadro fático delineado nas instâncias locais, sob pena de afronta à
Súmula nº 7/STJ.
13. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a
capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e
sancionatório da indenização, critérios cuja valoração requer o exame do conjunto fático-probatório.
14. Indenização arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada vítima, que não se revela
desproporcional ante a abrangência do dano decorrente de reportagem televisionada e
disponibilizada na internet.
15. Recursos especiais não providos.
(REsp 1652588/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017);
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA.
DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA E A VERDADE. VEDAÇÃO À
CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO
MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.
1. A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de expressão, registrando que a
primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser
deles informado; por seu turno, a liberdade de expressão destina-se a tutelar o direito de externar
ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano.
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2. A liberdade de imprensa, por sua vez, é manifestação da liberdade de informação e expressão, por
meio da qual é assegurada a transmissão das informações e dos juízos de valor, a comunicação de
fatos e ideias pelos meios de comunicação social de massa.
3. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, por não serem absolutas, encontram
limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético
com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de
veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel
diffamandi).
4. A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o interesse público,
observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado
abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a
agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para por termo
à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade.
5. No caso dos autos, após a informação de um fato verdadeiro, que, por si só, não seria notícia,
desenvolveu-se uma narrativa afastada da realidade, da necessidade e de razoabilidade, agindo o
autor da publicação, evidentemente, distante da margem tolerável da crítica, transformando a
publicação em verdadeiro escárnio com a instituição policial e, principalmente, em relação ao
Superintendente Regional da Polícia Federal, condutor das atividades investigativas, que foram
levianamente colocadas à prova pelo jornalista.
6. Detectado o dano, exsurge o dever de indenizar e a determinação do quantum devido será
alcançada a partir do método bifásico de arbitramento equitativo da indenização: numa primeira
etapa, estabelece-se o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com
base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e, na segunda
etapa, as circunstâncias do caso serão consideradas, para fixação definitiva do valor da indenização,
atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1627863/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 12/12/2016)

 

Por estes fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

 
 

Peixoto Junior 
 Desembargador Federal Relator
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