
COMARCA DE CENTENÁRIO DO SUL - VARA CÍVEL.

EDITAL DE CITAÇÃO da requerida SUZE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - prazo: 30 (trinta)
dias.

FAZ SABERaos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente a requerida

SUZE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, casada, que se encontra em lugar incerto e não

sabido, que por este Juízo e Cartório Cível, sito à Rua Vereador Maziad Felício, nº 543, se processam os

termos dos Autos de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA

ANTECIPADA sob nº 0000206-62.2018.8.16.0066, em que é requerente CLAUDIA REGINA RAMPIM

SOARES E OUTROS e requeridas SUZE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA, cuja inicial

vai a seguir transcrita, em resumo: (..  - DJALMA EDGAR SOARES, brasileiro, casado, agropecuarista,(i)

contando com 63 (sessenta e três) anos de idade (DN 14.11.1954), portador da cédula de identidade civil

RG n.º 1.238.642/SSP-PR e do CPF/MF n.º 207.141.739-91, residente e domiciliado em Centenário do

Sul, Estado do Paraná, à Rua Vereador Maziad Felício, n.º 780;  CLAUDIA REGINA RAMPIM(ii) -

SOARES, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade civil RG n.º

3.912.054-2/SSP-PR e do CPF/MF n.º 621.526.459-87, residente e domiciliada em Centenário do Sul,

Estado do Paraná, à Rua Vereador Maziad Felício, n.º 780;  KANANDA BEATRIZ SOARES,(iii) -

brasileira, solteira, estudante, portadora da cédula de identidade civil RG n.º 13.170.582-4/SSP-PR e do

CPF/MF n.º 103.652.419-11, residente e domiciliada em Centenário do Sul, Estado do Paraná, à Rua

Vereador Maziad Felício, n.º 780;  JURACI LOPES DE SOUZA, brasileiro, casado, delegado de(iv) -

polícia civil, contando com 63 (sessenta e três) anos de idade (DN 30.06.1954), portador da cédula de

identidade civil RG n.º 9.670.332-5/SSP-PR e do CPF/MF n.º 750.386.258-00, residente e domiciliado

em Centenário do Sul, Estado do Paraná, à Rua Desembargador Munhoz de Mello, n.º 758; (v) -

 MARTINS TEIXEIRA ALVES  brasileira, casada, professora, portadora da cédula deTHELMA ,

identidade civil RG n.º 5.778.857/SSP-PR e do CPF/MF n.º 015.943.159-06, residente e domiciliada em

Centenário do Sul, Estado do Paraná, à Rua Prefeito Sulaiman Felício, n.º 816;  RICARDO ALVES,(vi) –

brasileiro, casado, mecânico, portador da cédula de identidade civil RG n.º 7.378.241-4/SSP-PR e do

CPF/MF n.º 023.436.619-28, residente e domiciliado em Centenário do Sul, Estado do Paraná, à Rua

Prefeito Sulaiman Felício, n.º 816, e finalmente  EDMILSON LUIZ SERGIO BONACHE,(vii) -

brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 4.550.765-3/SSP-PR e do

CPF/MF n.º 109.210.428-33, residente e domiciliado em Centenário do Sul, Estado do Paraná, à Rua

Bruno Poleto, n.º 320, o ultimo em causa própria e os demais, pelo seu advogado que abaixo subscreve,

regularmente constituídos na forma do instrumento de procuração em anexo, com endereço profissional à

Rua Bruno Poleto, n.º 320, centro em Centenário do Sul, Estado do Paraná (CEP 86630-000), onde

recebem intimações e citações, com endereço eletrônico: , com fundamento nobonache.adv@hotmail.com

art. 5º, V e X, da Constituição Federal, no art. 186, 927 e 944 do Código Civil, e demais dispositivos

legais aplicáveis, vem, com o devido respeito e acatamento, perante Vossa Excelência, propor AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA

TUTELA PELO RITO ORDINÁRIO, em face de SUZE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS,

brasileira, casada, faxineira, portadora da cédula de identidade civil RG n.º 4.158.672/SSP-PR e do

CPF/MF n.º  581.434.839-91, atualmente em paradeiro incerto, e MARILZA ALVES DOS REIS

MANÇAN, brasileira, casada, (desocupada), portadora da cédula de identidade civil RG n.º
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5.757.443-7/SSP-PR e do CPF/MF n.º 815.392.319-68, residente e domiciliada em Centenário do Sul,

Estado do Paraná, no local denominado Sitio Vale do Sol, na estrada de ligação entre Centenário do Sul à

Miraselva, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 1.  – PRELIMINARMENTE. 1.1 - DA

LEGITIMIDADE PASSIVA. As Rés devem integrar o pólo passivo da presente demanda, vez que o blog

“PROSA E POLITICA CENTENARIENSE” possuem ambas as rés como administradoras e principais

articuladoras de todas as matérias infamantes, sendo que inclusive se tratam como “comadres” no qual

uma é investida da função de arrecadar e repassar as matérias (Marilza) enquanto  a outra é responsável

por sua edição e divulgação (Suze), ou seja, ambas possuem poderes para administrar a página e seus

rumos e filtrar o que é divulgado, entretanto, as matérias são publicadas em face de pessoas que possuam

algum problema de natureza pessoal, promovendo discursos de ódio. Nesse sentido, veja-se que uma

publicação foi feita na rede social Facebook, tendo como administradoras as rés, justificando a

manutenção das mesma no pólo passivo.... 2. - ALIGERAS CONSIDERAÇÕES FÁTICAS. Os autores

são pessoas de conduta ilibada e irrepreensível na cidade de Centenário do Sul, sendo que jamais foram

alvos de qualquer procedimento criminal, investigativo, sendo todos chefes de família e detentores de

reputação moral na cidade, exercendo os mais variados cargos e ocupações na comunidade...Diante da

expressão política e atribuições de cargos de notoriedade na cidade estes por motivos ainda não

devidamente esclarecidos passaram a serem alvos de ataques infamantes promovidas pelas

administradoras do referido blog, ora Rés, as quais deixaram de promover a reflexões a respeito da

administração pública do município, acabando, por conseguinte em promover um verdadeiro linchamento

moral dos autores, sufragando em muito o direito de expressão e de informação, acabando por atacar

diretamente a honra dos autores, impingindo estereótipo de delinqüente e atribuindo aos mesmos condutas

repudiadas no meio social... Tem-se claramente que as Rés (que são responsáveis pela administração do

grupo) em pelo menos três oportunidades fizeram publicar vídeos difamatórios e caluniadores em relação

aos autores, bem como em relação a várias outras pessoas que possuam qualquer grau de amizade ou de

relacionamento para com os mesmos. Impende destacar, que as administradoras do grupo em vídeo

publicado no FACEBOOK, em data de 20.02.2018, além de tecer ameaças veladas, aduziu que iria

publicar um vídeo bombástico contra várias pessoas, o que poderá acarretar em verdadeiro tumulto social

e colocar em risco a vida e integridade física e moral de pessoas que poderão ter seus nomes ligados a tal

publicação, notadamente em relação aos autores que já enfrentam imensa turbulência em suas vidas

decorrente das publicações anteriores. Que as publicações geraram comoção na cidade de Centenário do

Sul, virilizando a ponto de causar distúrbios na cidade, bem como transtorno na vida de todas as pessoas

citadas, gerando compartilhamentos, curtidas e comentários, eis que o “jornaleco” denominado “PROSA

E POLITICA CENTENARIENSE” possui mais de 3.000 infelizes almas, que acompanham...Em razão da

publicação desonrosa, os autores estão sendo expostos a indevido e injusto escárnio público, através da

vinculação de seus nomes, suas imagens e suas reputações a condutas criminosas e extremamente

humilhantes, que podem ser capazes de gerarem inclusive em conflitos de natureza pessoal, ante a

gravidade das acusaçes...3.1 - DA PUBLICAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK E DO DANO

MORAL SOFRIDO PELOS AUTORES."Havendo, dano produzido injustamente na esfera alheia, surge à

necessidade de reparação, como imposição natural da vida em sociedade e; exatamente, para a sua própria

existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente personalizado. É que investidas

ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens ou de valores alheios perturbam o fluxo tranqüilo das relações

sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do
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equilíbrio rompido." (Carlos Alberto Bittar).É cediço que a reparabilidade do dano moral, alçada ao plano

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, e expressamente consagrada na legislação civil, em seus

artigos 186 e 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto,

arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do

dano extrapatrimonial. De fato, com aquelas publicações, as Rés violaram, de forma inconteste e

permanente, o direito à honra objetiva e ao respeito dos Autores, que tiveram  enxovalhado e maculada a

sua dignidade e decoro, uma vez que lhe foi atribuída qualidade negativa perante toda à população

Centenariense, com atribuição de fato definido como crime ...Não menos importante, o ato lesivo afeta a

personalidade do indivíduo, sua honra, sua integridade psíquica, seu bem-estar íntimo, suas virtudes,

enfim, causando-lhe mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sendo assim, a reparação,

nesses casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária, arbitrada pelo consenso do juiz, que

possibilite ao lesado uma satisfação compensatória da sua dor íntima, e compense os dissabores sofridos

pela vítima, em virtude da ação ilícita dos lesionadores...Como é sabido, todos têm direito à honra e ao

respeito, que são direitos da personalidade inerentes à condição humana. No caso vertente, ademais, a

matérias de cunho ofensivo forma lançadas via internet, porque, nesse caso, a afetação da moral das

vítimas toma proporções incomensuráveis.     É incontroverso que as Rés criaram e publicaram a

mensagem eletrônica, que acabou por chegar ao conhecimento de milhares de pessoas, no caso mais de

3.000 seguidores, os autores, aliás, tomaram conhecimento desta falsa notícia por intermédio de terceiros.

Trata-se de responsabilização civil extracontratual subjetiva, de modo que, para o provimento

jurisdicional favorável aos Autores, devem demonstrar a existência dos seguintes elementos:  condutaa)

culposa do agente, o que significa patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária,

negligência ou imperícia';  nexo causal, que vem expresso no verbo causar; dano, revelado nasb) c)

expressões violar direito ou causar dano a outrem. No caso em questão, tendo em vista a gravidade das

acusações, a conduta das Rés causou dano moral aos Autores. Causando-lhes humilhação,

constrangimento e vergonha, mormente por serem os autores pessoas públicas. Nesta seara, por ter

desviado dos padrões éticos do direito e da liberdade de expressão, devem as Rés serem condenadas

solidariamente em indenização por danos morais. 4.  - DO JUSTO E RAZOÁVEL QUANTUM

INDENIZATORIO DE DANOS MORAIS. Sem perder de vista o quanto dispõe o CC, em seu art. 944,

no concernente à indenização reparatória dos danos morais tem-se por escopo oferecer uma espécie de

compensação ao lesado a fim de atenuar seu sofrimento (caráter satisfativo). No que pertine à figura do

lesante, tem-se por mira, com a fixação do quantum indenizatório, pespegar-lhe uma sanção para que seja

desestimulado a praticar atos lesivos à personalidade de outrem (caráter punitivo).Desse modo, o valor da

reparação assume um duplo objetivo, qual seja: satisfativo-punitivo. A indenização não pode ser, em

conformidade com este entendimento, estabelecida de tal forma que seja preferível para o causador do

dano persistir com suas práticas abusivas, quer decorrentes de má-fé, quer decorrentes de negligência ou

qualquer outro motivo. O ilícito cometido pelas Rés foi planejado, visando unicamente ofender a honra

dos Autores ao afirmar que o "ladrão de gado, estelionatário, traficante, associação ao trafico, peculato,

favorecimento, relacionamentos extraconjugais ."A indenização deve ser fixada de acordo com a

repercussão do caso, diga-se de passagem gravíssima, eis que, divulgada em redes sociais, bem como

levando em consideração que envolve pessoas públicas (vice-prefeito, funcionário públicos, professores e

advogado), no qual todos gozam de reputação ilibada na comunidade de Centenário do Sul (PR).5. -

TUTELA    DE    URGÊNCIA ANTECIPADA DO CABIMENTO DA LIMINAR. Visando dar
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densidade infraconstitucional a tais normas pétreas, e considerando ser a internet, atualmente, o maior

veiculo mundial de acesso a informações, a Lei n° 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet,

estabeleceu que o uso da internet no Brasil tem como um de seus fundamentos "a finalidade social da

rede" e, dentre os princípios que o disciplinam, a "proteção da privacidade" e a "proteção dos dados

pessoais, na forma da lei": O Código Civil Brasileiro protege os direitos da personalidade, e dispõe em

seu artigo 20 que a divulgação de escritos, a publicação,exposição ou utilização da imagem de uma

pessoa poderão ser proibidas se lhe atingirem a honra, a boa-fama ou a respeitabilidade, sem prejuízo da

indenização cabível.Da mesma forma, o art. 17 do Código Civil estabelece que o nome de uma pessoa

não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo

público. Vale dizer ainda que a imagem e a honra são direitos fundamentais, garantida a sua

inviolabilidade pela Constituição da República, em seu art. 5º, inciso X. Como se pode perceber

facilmente, o blog deixou de ser um instrumento de informação para passou a tratar-se de um instrumento

visando humilhar as pessoas, fabricando fatos que resultaram num conteúdo sem qualquer referencia de

verdade, ou de direito de informação. De qualquer forma, é evidente que o conteúdo em questão,

especialmente naquilo que envolve o nome dos autores, não possui qualquer cunho jornalístico ou de

informação de caráter essencial à sociedade, de forma que não se encontra abarcado pelo direito de

liberdade de expressão. Concede-se a tutela de urgência caso haja fundado receio de dano irreparável ou

de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil....prevê a tutela de urgência

quando houver elementos a indicar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo, autorizando, em seu § 2º, a concessão de liminar. No caso em tela, verifica-se a

probabilidade do direito, diante dos documentos ora apresentados e indicação dos endereços eletrônicos,

que comprovam a publicação do conteúdo ofensivo à parte Autora, sendo o direito a preservação da

personalidade e da moral atributo constitucional.... De outra via, está presente também o periculum in

, ante o risco à eficácia da medida pleiteada e a possibilidade de haver dano irreparável aos autoresmora

em caso de demora no provimento jurisdicional, mais ainda, que conforme informação constante do blog

este possui mais de 3.000 membros, o que acarreta a disseminação alarmante das matérias ofensivas. Isso,

pois a cada dia passado, mais pessoas podem ter acesso ao conteúdo, maculando sua imagem, o nome e

honra dos autores, bem como, cessando a vinculação de novas matérias ofensivas que já estão sendo

anunciadas pelas administradoras do blog. Nessa linha, a não concessão da medida liminar resultará em

prejuízo irreparável aos Autores, pelo fato de não ser possível recuperar o tempo perdido e as

visualizações já realizadas do conteúdo atentatório à sua imagem e respeitabilidade, bem como novas

postagens de matérias infamantes e de cunho eminentemente difamatório, calunioso e injurioso.Nestes

termos, requer seja concedida medida liminar para: 1. Determinar as Rés, que removam imediatamente

vídeos ofensivos publicados respectivamente em 20.02.2018 ...sob pena de multa diária de R$ 5.000,00

(cinco mil reais). 2. Que as rés abstenham de postar mensagens, fotos, matérias ou qualquer informação a

respeito dos autores, e que venham a atentar contra a dignidade da moral dos envolvidos, seja através do

blog PROSA E POLITICA CENTENARIENSE” página pessoal, ou em qualquer outro meio“

tecnológico como WHATSAPP, YOUTUBE, TWITTER, MESSENGER, SNAPCHAT, INSTAGRAN,

sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 5.1 - ALTERNATIVAMENTE - TUTELA DE

EVIDÊNCIA.  Caso Vossa Excelência entenda pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, os

Autores requerem desde já lhe seja concedida a tutela da evidencia, com fundamento no art. 311, IV, do

CPC...Dessa forma, o caso amolda-se perfeitamente à hipótese do inciso IV, autorizando-se a concessão
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da tutela de evidencia, o que se requer desde logo, para determinar que as rés adotem as seguintes

providencias: 1. Determinar as Rés, que removam imediatamente vídeos ofensivos publicados

respectivamente em 20.02... e a publicação realizada no dia 17.02.2018 às 12h47,...sob pena de multa

diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Que as rés abstenham de postar mensagens, fotos, matérias ou

qualquer informação a respeito dos autores, e que venham a atentar contra a dignidade da moral dos

envolvidos, seja através do blog “PROSA E POLITICA CENTENARIENSE”, página pessoal ou em

qualquer outro meio tecnológico como WHATSAPP, YOUTUBE, TWITTER, MESSENGER,

SNAPCHAT, INSTAGRAN, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 6. - 

AVERBAÇÃO EM MATRICULA IMOBILIÁRIA PODER GERAL DE CAUTELA ;Além dos

procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz

determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte,

antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação (BRASIL, 1973,

p. 425)... Que  ambas as rés se utilizam deste expediente de ataques a moral dos autores, forte em

acreditar que estariam isentas de responsabilizações por não possuírem bens susceptíveis de garantirem

futura indenização. Assim, notório o deferimento de medidas cautelares atípicas dentro do poder geral de

cautela que cabe ao Juízo, para garantia da efetividade do processo....SUZE CRISTINA PEREIRA DOS

SANTOS, conforme consulta junto ao CRI de Centenário do Sul, não possui outros bens nesta cidade,

apenas os bens constantes das matriculas n.º 9.603 e 2581. Já a matricula n.º 8.239 do CRI de Centenário

do Sul, consta que MARILZA ALVES DOS REIS MANÇAN é co-proprietária com seu esposo CELSO

MANÇAN de área de terras rurais. Assim, requer nos termos do art. 167, I, item 21 da Lei de Registro

Público, seja determinado, que o Cartório de Registro de Imóveis promova as anotações nas matriculas

imobiliárias a respeito da existência da presente ação em face das rés SUZE CRISTINA PEREIRA DOS

SANTOS e MARILZA ALVES DOS REIS MANÇAN, como forma de prevenir direitos de terceiros. 7. -

DO PEDIDO e REQUERIMENTOS. Ex positis, demonstrados à saciedade os fatos e o incontroverso

direito no qual solidamente se ampara, os Autores, requerem, consoante os pedidos adiante deduzidos:1)

Seja concedida a medida liminar,  INAUDITAALTERAPARTE, determinando-se; a. Determinar as Rés,

que removam imediatamente vídeos ofensivos publicados respectivamente em 20.02. e a publicação

realizada no dia17.02.2018 às12h47, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).b. Que as

rés abstenham de postar mensagens, fotos, matérias ou qualquer informação a respeito dos autores, e que

venham a atentar contra a dignidade da moral dos envolvidos, seja através do blog “PROSA E POLITICA

CENTENARIENSE”, página pessoal ou em qualquer outro meio tecnológico como WHATSAPP,

YOUTUBE, TWITTER, MESSENGER, SNAPCHAT, INSTAGRAN, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil reais); 2) Seja concedida a medida liminar,  INAUDITA LTERA PARTE,

determinando-se; a) a concessão da prioridade na tramitação processual, decorrente da documentada

avançada idade dos Autores DJALMA EDGAR SOARES e JURACI LOPES DE SOUZA; b) a citação da

Ré MARILZA ALVES DOS REIS MANÇAN, através de mandado (art. 246, II do CPC) a ser cumprido

por oficial de justiça, tendo em vista que o endereço não é atendido pela entrega domiciliar de

correspondência (art. 247, IV do CPC), e de SUZE CRISTINA PEREIRA DSO SANTOS através de

edital (art. 256, II do CPC), eis que encontra-se em local incerto e não sabido (EUA – SEM

ENDEREÇO), para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia e confesso, se presumindo aceitos

pelas Ré como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, consoante determina o CPC, em seu art.

344; c) PROCEDENCIA TOTAL para que sejam as rés condenadas solidariamente a reparar os danos
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morais impingidos aos autores, mediante indenização de 20 (vinte) salários mínimos para cada autor, sem

prejuízo do contido na Súmula n.º 326 do C. STJ; Outrossim, requer que correção monetária sobre a

indenização por danos morais pelo índice oficial do Estado do Paraná, contados a partir da data de seu

arbitramento (Súmula 362, STJ), e que os juros sobre os danos morais sejam arbitrados no patamar de 1%

(um por cento) ao mês (CC, art. 406, c/c CTN, art. 161, §1º), desde a citação (CC, art. 405 e CPC, art.

240). d) a condenação das Rés à integra dos ônus sucumbenciais, com a fixação dos honorários

advocatícios nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil em 20% (vinte por cento) do valor

da condenação, e a condenação das Rés ao pagamento das custas e despesas processuais, com as devidas

atualizações monetárias e juros; e) Requer-se provar o alegado mediante a produção de todas as provas

admitidas em direito, em especial a documental, pericial e testemunhal. f) Que não possui interesse na

realização de audiência de conciliação (art. 344 do CPC) eis que sua realização se revelaria contrária ao

principio da celeridade e economia processual. g) Requer sejam realizadas todas as publicações,

intimações e outros atos de interesse dos Autores em nome do subscritor da presente, sob pena de

nulidade. Dá-se à causa o valor de R$ 131.180,00 (cento e trinta e um mil, cento e oitenta reais) para fins

fiscais. Nestes termos, pede deferimento e juntada. Centenário do Sul, 22 de fevereiro de 2018.

EDMILSON LUIZ SÉRGIO BONACHE, Advogado OAB/PR n.º 26.909.(...) (...)DJALMA EDGAR

SOARES E OUTROS (06),já qualificados nos autos acima epigrafados de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

 que promove em face de SUZE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS ePOR DANOS MORAIS

OUTRA, já qualificadas, por seu procurador judicial infra-assinado, vem respeitosamente à honrosa

presença de Vossa Excelência, com espeque no art. 329 do Código de Processo Civil, apresentar 

ADITAMENTO À INICIAL. Pelos motivos de fato e direito abaixo expostos:... 2. - DAS OFENSAS

CONTRA OS AUTORES. As rés através do blog “PROSA E POLITICA CENTENARIENSE”  a qual é

hospedado na plataforma do FACEBOOK, no dia 23.02.2018 fez veicular um vídeo, de caráter totalmente

caluniador, infamante e injuriante, o qual demonstra total desequilíbrio e vontade dirigida a prejudicar a

moral e idoneidade das pessoas aqui envolvidas, sendo digno de transcrição para que o julgador, possa ter

a dimensão das ofensas e servir de supedâneo para aplicação da justa indenização, a qual deverá ser

severa diante da gravidade apontada. Assim, os autores aditam as razões de pedir, incorporando na peça

portal, as matérias veiculadas pelas Rés, no blog “PROSA, POLITICA CENTENARIENSE”, com vistas

a robustecer a peça de impulso, permitindo as rés o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem

como para que possa o magistrado dimensionar o grau de perversidade das infâmias e aplicar a justa

indenização ao caso concreto. VIDEO, PUBLICADO NO DIA 24.02.2018, VIDEO, PUBLICADO NO

DIA 25.02.2018, VIDEO (2), PUBLICADO NO DIA 25.02.2018, VIDEO (2), PUBLICADO NO DIA

25.02.2018,  3. – DO DANO MORAL PRETENDIDO. Diante da ocorrência de novos ataques contra a

honra dos autores aqui representados na peça de impulso (ação originária), sendo que as agressões foram

implementadas após o ingresso da presente ação, adita o valor pretendido a titulo de satisfação de danos

morais para o valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos nacionais para cada autor, mantido os

demais pedidos da inaugural. Assim, o valor da ação passa a expressar a seguinte quantia para fins de

alçada, no importe de R$ 196.770,00 (cento e noventa e seis mil, setecentos e setenta reais). 4. – DOS

PEDIDOS E REQUERIMENTOS.Seja acolhido o presente aditamento, no que tange a causa de pedir, eis

que houve ataques após a propositura da ação indenizatória. Acolhimento do aditamento, para admissão

do pedido de majoração dos danos morais a serem impostos as rés de forma solidária, no importe de 30

(trinta) salários mínimos para cada autor, com aditamento do valor da ação passa corresponder o valor da
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pretensão, passando a ação a ter o valor de R$ 200.340,00 (duzentos mil, trezentos e quarenta reais).

Requer, o aditamento, e deferimento de pagamento das custas decorrentes do presente aditamento

(complemento). Seja procedido a citação das rés, quanto ao aditamento da peça portal. Pede deferimento.

Centenário do Sul, 01 de março de 2018. EDMILSON LUIZ SERGIO BONACHE. Advogado – OAB/PR

. n.º 26.909  Fica pelo presente edital, a requerida SUZE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS,

atualmente em lugar incerto, citada para no prazo legal de quinze (15) dias contestar a presente ação, sob

pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando ADVERTIDA de que será

nomeado(a) curador(a) especial em caso de revelia, prazo que o prazo correrá em Cartório após o término

do prazo do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e ninguém no futuro

possa alegar ignorância, passou-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei.

Centenário do Sul, 07 de Agosto de 2018.

ANDRÉ LUÍS PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

JUIZ DE DIREITO
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