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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002327-58.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado 
FERNANDO LUIS MELLO, é apelado/apelante EDSON MATSUO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao agravo retido e ao recurso principal e deram parcial provimento ao 
recurso adesivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES 
(Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO GARBI E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 18 de setembro de 2017.

Ricardo Negrão
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 33.653 (EMP – FIS – V)
APEL. Nº : 0002327-58.2013.8.26.0196
COMARCA : FRANCA
APTE./APDO. : FERNANDO LUÍS MELLO
APDO./APTE. : EDSON MATSUO

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA  Encerramento  Pretensão do réu 
à oitiva de testemunhas e ao depoimento pessoal do representante 
da ora agravada  Inutilidade  Matéria fática (contrafação e 
acusações públicas de plágio) dirimida exclusivamente com prova 
pericial, realizada nos autos apensos, e documental  Agravo 
retido improvido
RECURSO  Apelação  Ação inibitória e de indenização por 
dano moral  Acusação, pelo réu, de plágio de modelo de utilidade 
 Ausência de similaridade reconhecida em processo apenso, 

fundamentando-se a sentença em prova pericial produzida na fase 
instrutória  Razões recursais afirmando que houve violação à boa-
fé na fase de negociações  Matéria não deduzida na exordial  
Inovação recursal  Apelação principal não conhecida neste 
tocante
SENTENÇA  Obrigação de não fazer  Reconhecimento da 
inocorrência de plágio  Tutela antecipada confirmada  Recurso 
adesivo parcialmente provido para este fim
RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  Difamação do 
autor  Acusação de plágio de modelo industrial que se mostrou 
improcedente  Menção expressa ao nome do autor em comentário 
feito à matéria divulgada em site e, também, em entrevista 
concedida a jornal eletrônico  Dano à honra e à imagem do autor 
 Direito à manifestação do pensamento extrapolada  Direito de 

resposta parcialmente concedido  Verba indenizatória majorada 
para R$ 10.000,00  Recurso adesivo parcialmente provido para 
este fim
RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano material  Difamação do 
autor  Acusação de plágio de modelo industrial que se mostrou 
improcedente  Pretensão à indenização por dano material no valor 
de R$ 100.000,00 para o caso de ser demitido pela empregadora e 
não obter recolocação no mercado de trabalho em decorrência do 
ato difamatório  Improcedência  Dano hipotético  Vedação 
legal à sentença condicional  Indenizatória improcedente neste 
tocante  Recurso adesivo improvido neste tocante.

Dispositivo: nega-se provimento ao agravo retido e ao recurso 
principal e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo.

Recurso de apelação e adesivo interpostos, 
respectivamente, por Fernando Luís de Mello e Edson Matsuo dirigidos à r. 
sentença proferida pelo Dr. Alexandre Semedo de Oliveira, MM. Juiz de 
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Direito da E. 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Franca, que julgou 
parcialmente procedente a denominada “ação de obrigação de não fazer 
cumulada com pedido de indenização”.

Entendeu o i. Magistrado singular que ao menos a 
manifestação do réu no site www.revistazelo.com.br, na qual expressamente 
acusou o autor de ter “roubado” sua ideia, constitui ato ilícito que violou a 
honra deste último e enseja reparação. Consignou que a ausência de plágio foi 
reconhecida em ação própria e condenou o requerido ao pagamento de 
indenização no valor de três mil reais (fl. 922-924 e 932-933).

Em razões recursais, Fernando Luís Mello, 
preliminarmente, pleiteia a apreciação e provimento do agravo retido de fl. 
883-889, no qual se insurge contra decisão que encerrou a fase instrutória, 
suscitando cerceamento de defesa.

Sustenta o apelante que inexiste o dano moral indenizável 
alegado pelo apelado, uma vez que aquele apenas reagiu de forma proporcional 
ao agravo sofrido. Aduz que o recorrido beneficia-se da própria torpeza, pois 
praticou ato ilícito durante as tratativas para comercialização do modelo de 
utilidade desenvolvido pelo recorrente. Afirma que o suplicado agiu de má-fé 
ao solicitar o envio do protótipo do produto e deixar de informar que já 
concebia projeto idêntico.

Ademais, argumenta que no laudo pericial juntado aos 
autos n. 0044423-25.2012.8.26.0196 foi comprovada a contrafação por parte da 
Grendene S/A do modelo de utilidade concebido pelo suplicante.

Com esses fundamentos, requer a reforma da r. sentença 
(fl. 949-955).

Preparo e porte de remessa e retorno dos autos em fl. 956-
959.

Contrarrazões em fl. 965-975, pelo não provimento do 
recurso. A princípio, o apelado requer que o agravo retido não seja conhecido 
ou que lhe seja negado provimento. Argui, ainda, que a alegação de ausência 
de boa-fé de sua parte durante a fase pré-contratual não havia sido suscitada 
pelo apelante até a prolação da r. sentença. Portanto, encontra-se preclusa a 
faculdade de fazê-lo.

No mérito, pondera que não agiu de má-fé em suas 
negociações com o suplicante, visto que demonstrou interesse apenas em 
avaliar o modelo, determinou sua devolução no momento em que soube da 
ausência de registro e não estabeleceu qualquer vínculo contratual com este. 
Salienta que não havia obrigação de informar o recorrido sobre seus projetos e 
que adotou a precaução necessária ao verificar previamente se o seu modelo 

http://www.revistazelo.com.br
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não conflitaria com os existentes, entendimento compartilhado pelo perito nos 
autos indicados pelo apelado.

Por fim, o recorrido reitera a argumentação sobre o prejuízo 
causado aos seus direitos da personalidade em virtude das ofensas proferidas 
pelo recorrente em diversos meios de comunicação.

Recurso adesivo de Edson Matsuo, requerendo a 
confirmação do pedido liminar, a apreciação dos pedidos de abstenção de 
prática de atos ilícitos e de direito de resposta, bem como a majoração do valor 
arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

Assevera o recorrente que o nobre julgador a quo deixou de 
confirmar a tutela provisoriamente deferida para que o recorrido cessasse e 
retirasse todas as manifestações em desfavor do primeiro, mesmo após a 
oposição de embargos de declaração. Requer, ainda, o acréscimo da multa 
fixada em caso de descumprimento, pois a quantia fixada não foi suficiente 
para correto cumprimento da ordem judicial.

Insurge-se contra o valor fixado a título de indenização que 
considera baixo, tendo em vista a extensão do dano causado à sua honra e 
imagem frente a seus superiores, sua equipe e seus clientes e pleiteia a 
condenação do apelado à reparação dos danos materiais. O apelante pretende, 
ainda, o reconhecimento do pedido formulado na exordial de exercício do 
direito de resposta, a fim de reparar integralmente os danos causados à sua 
imagem, em especial no setor em que exerce suas atividades.

Com esses fundamentos, requer a reforma da r. sentença 
(fl. 981-995).

Preparo e porte de remessa e retorno em fl. 996-997.

Contrarrazões em fl. 1.007-1.011, pelo não provimento do 
recurso. O apelado insiste em suas alegações sobre a má-fé na conduta do 
apelante e a conclusão favorável da prova pericial acerca da existência de 
contrafação por parte da Grendene, concluindo que não há dever de reparar 
qualquer dano.

É o relatório.

Tempestividade das apelações anotadas. 

A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça 
Eletrônico em 15 de abril de 2015 (fl. 926), sobrevindo embargos de declaração 
no dia 17 do mesmo mês (fl. 927), com decisão disponibilizada no DJE em 15 de 
julho de 2015 (fl. 948). 

O recurso de apelação foi interposto por Fernando Luís no 
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dia 27 de julho de 2015 (fl. 949), dentro do quindênio legal. A intimação para 
apresentação de contrarrazões foi disponibilizada no DJE em 9 de setembro de 
2015 (fl. 962) e o recurso de adesivo foi interposto no dia 25 do mesmo mês (fl. 
981), dentro, também, do quindênio legal.

Também o agravo retido é tempestivo: a decisão 
interlocutória atacada foi disponibilizada em 28 de agosto de 2013 (fl. 881-882) 
e o protocolo se deu aos 6 de setembro (fl. 883), dentro do decêndio legal.

I  AGRAVO RETIDO

O agravo retido foi interposto contra decisão que declarou 
encerrada a fase instrutória (fl. 881).

O agravado não foi intimado para apresentar 
contraminuta.

Contudo, não se mostra necessária a conversão do processo 
em diligência dada a manifesta improcedência do agravo retido.

Afirma o agravante que ao encerrar a fase instrutória, o i. 
Magistrado singular incorreu em cerceamento de defesa, pois o demandante 
pretendia a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do representante da 
ora agravada (fl. 883-889).

Não há o propalado cerceamento de defesa.

A matéria ventilada na exordial  dano moral decorrente de 
falsas afirmações de contrafação de modelo de utilidade em chinelo de tiras  é 
de fato e de direito.

Mas a matéria fática (a contrafação e acusações públicas de 
plágio) somente poderia ser dirimida por prova pericial  que foi realizada nos 
autos n. 0044423-25.2012.8.26.0196, em apenso  e documental.

A prova oral, portanto, seria inútil.

Destarte, nega-se provimento ao agravo retido.

II  APELAÇÃO PRINCIPAL

II.1. INOVAÇÃO RECURSAL

O recorrente discorre nas razões recursais sobre a ausência 
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de boa-fé da Grendene e do apelado na fase pré-contratual, que omitiu do 
apelante o desenvolvimento de projeto similar ao seu, devolvendo o protótipo 
solicitado (MU 8800678-6) ao recorrente depois de depositar seu próprio pedido 
de patente, sob a justificativa de que não possuía interesse em comercializá-lo.

A matéria não foi deduzida na exordial.

É, portanto, nova, não tendo sido submetida ao 
contraditório na fase de conhecimento.

Por isso, não se conhece a matéria.

II.2. ACUSAÇÃO DE PLÁGIO E DANO MORAL

Diversamente do que afirma o recorrente Fernando, o laudo 
pericial não reconheceu o plágio.

Ao revés, afirmou que a troca de tiras é antiga, datada da 
década de 1950, e que o mecanismo de trocas de tiras criado pelo recorrente 
principal é diferente do sistema desenvolvido pela Grendene (fl. 514-525).

De fato, das ilustrações constantes no laudo pericial é 
possível aferir que os sistemas de encaixe das tiras desenvolvidos pela 
Grendene e pelo réu são diferentes.

É, sim, possível, que a Grendene tenha lançado seu próprio 
chinelo com troca de tiras depois de haver entrado em contato com o réu, 
atenta à demanda do mercado.

Ideias, porém, não são objeto da propriedade intelectual.

Ademais, a ideia de troca de tiras não é nova.

Ora, não sendo nova a ideia de troca de tiras em chinelos e 
constatados os diferentes mecanismos de troca de tiras em um e outro produto, 
não poderia o suplicante ter acusado o recorrido  responsável pela área de 
design da Grendene  de “roubar sua ideia”, como expressamente fez (fl. 
532-534 e 543).

Consigna-se, oportunamente, que o formato do produto é 
protegido por patente de desenho industrial, e não por modelo de utilidade. 
Assim, se o réu entendia que o desenho do produto por ele idealizado era 
inovador e foi copiado pela Grendene, deveria ter pedido registro de patente de 
desenho industrial e buscado ressarcimento com esse fundamento.

Mas não foi isso que aconteceu.
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A divulgação de sua versão dos fatos, imputando 
expressamente ao autor o “roubo de sua ideia”, ofendeu gravemente a honra e 
imagem do demandante, conhecido nacional e mundialmente pelo trabalho 
desenvolvido na Grendene, conforme se verificou na farta documentação 
acostada com a exordial.

Registre-se ser livre a manifestação do pensamento, desde 
que ofenda direito de terceiro, hipótese em que o ofendido terá direito à 
indenização pelo abalo à sua imagem e honra, bem como direito de resposta 
proporcional ao agravo (CRFB, art. 5º, IV e V)

Também dispõe o art. 14 do Pacto de São José da Costa 
Rica:

Artigo 14  Direito de retificação ou resposta

1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas 
em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que 
se dirijam ao público em geral tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de 
difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei.

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras 
responsabilidades legais em que se houver incorrido.

3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou 
empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter 
uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem 
goze de foro especial.

A esse respeito bem destacou o Exmo. Sr. Desembargador 
Claudio Godoy na Apelação n. 1001381-38.2013.8.26.0271:

A um tempo em que, felizmente, se assentam direitos individuais e 
sociais básicos, releva compreender a responsabilidade que, de outra 
parte, o seu exercício encerra. Quer dizer, não há liberdade jurídica que 
não seja por si limitada, porquanto assim se garante igual liberdade a 
todos. Liberdade natural, por isso, não se confunde com liberdade 
jurídica, a esta indissociavelmente ligadas restrições que asseguram a 
convivência da liberdade de todos (cf. Luigi Ferri, La autonomia 
privada, Trad.: Luis Sancho, Madri, Ver. Dir. Privado, 1969, p. 
245-249).

Tão importante quanto garantir o direito à livre expressão, à 
manifestação do pensamento, o direito de opinião e de crítica é 
entender que o seu exercício não é, por si só, um espaço livre ao 
maltrato de direito alheio. É, seja dado reiterar, a responsabilidade que 
o exercício daquelas liberdades supõe, corolário da admissão, pelo 
sistema (art. 187 CC.), da própria teoria do abuso de direito, e mesmo 
de direitos essenciais, todavia com que convivem outros de igual 
dignidade.

Assim, tendo o réu extrapolado o exercício de seu direito de 
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manifestação do pensamento, deve suportar as consequências de sua conduta 
danosa.

É desnecessária a prova do dano, pois demonstrado o ato 
ilícito.

Este é o ensinamento do Ministro César Asfor Rocha: “a concepção 
atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano 
moral opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa). Verificado o evento 
danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 
presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e 
culpa)” (Resp n. 23.575-DF, publicado em 01/09/97, p. 40.838).

Não há, portanto, que se cogitar da ausência de prova quanto aos danos 
morais. Está demonstrado documentalmente que ao autor foi imputada a prática de plágio. 
Assim, suficiente para caracterizar dano indenizável a prova da acusação indevida, como 
também confirmado recentemente pelo E. STJ:

“A orientação deste Pretório está consolidada no sentido de que, na 
concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 
responsabilização do agente por força do simples fato da violação.” (STJ 
 4ª Turma  REsp. n. 696.964/RJ - Rel. Min. César Asfor Rocha  j. em 

21/6/2005, DJ 10/10/2005, p. 388);.

Sua conduta, ainda que não dolosa, é reprovável e merece 
reprimenda, como se verá a seguir (tópico III.2).

III  RECURSO ADESIVO

Como bem afirma o autor, a r. sentença foi omissa quanto à 
confirmação da tutela antecipada, ao pedido de indenização por dano material 
e ao direito de resposta, tendo sido rejeitados os embargos declaratórios.

O vício, porém, é sanado por esta C. Turma Julgadora, com 
o exame das matérias indicadas.

III.1. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E 
MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA

A tutela antecipada foi concedida em fl. 574-575 para 
determinar ao réu que, no prazo de vinte e quatro horas, retirasse e se 
abstivesse de proferir “ato difamatório contra o autor e, especialmente, com o 
uso de expressões denegritórias como 'plagiador', 'plágio', 'usurpador', 'roubo de 
ideias', etc, em qualquer meio e mídia, especialmente no domínio eletrônico 
'Zelo', 'Youtube', 'Facebook' e 'Twitter', abstendo-se, inclusive, de colocar novas 
e semelhantes expressões, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” para o 
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caso de descumprimento.

Cumpre observar que em fl. 740B e 745B-755 o suplicante 
informou o descumprimento parcial da ordem judicial, pois permanecia no 
endereço virtual “Zelo” e no Twitter as ofensas lançadas.

Do reconhecimento da inexistência de plágio, é forçoso o 
provimento da tutela inibitória (sobre o quê se omitiu o i. Juiz sentenciante);  e 
da procedência do pedido inibitório decorre a forçosa confirmação da tutela 
antecipada naquilo que for compatível com a sentença ou acórdão.

Embora não se tenha vislumbrado ato ilícito no simples 
compartilhamento de notícia divulgada pela imprensa (o que ocorreu no 
Facebook e no Twitter), bem como a inexistência de qualquer menção ao nome 
do autor no vídeo postado no Youtube (que, anota-se, não tem som), há que se 
confirmar a tutela antecipada para impedir que o réu venha a lançar tais 
palavras ofensivas em face do autor.

Confirmada, pois, a tutela antecipada concedida.

Contudo, comprovado em fl. 745B-755 que depois de dois 
meses da concessão da tutela de urgência o comentário ofensivo postado pelo 
réu no site Zelo ainda permanecia, imperiosa a majoração da multa diária para 
R$ 2.000,00, com o objetivo de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial.

III.2. DIREITO DE RESPOSTA

O autor pretende, ainda, o reconhecimento do direito de 
resposta, a fim de reparar integralmente os danos causados à sua imagem. 
Pleiteia que lhe seja concedido o direito de publicar em todas as mídias e redes 
sociais utilizadas pelo réu a sua versão dos fatos, sem interferência do 
demandado.

Para o ex-Ministro do STF Carlos Ayres Britto, o direito de 
resposta  ou direito de retificação  consiste na ação de replicar ou de retificar 
matéria publicada, sendo exercitável por parte daquele que se vê ofendido em 
sua honra objetiva, ou então subjetiva (ADPF 130).

E, ao contrário do que se possa arguir, o direito de resposta 
não viola a liberdade de expressão:

O direito de resposta/retificação traduz, como sabemos, expressiva 
limitação externa, impregnada de fundamento constitucional, que 
busca neutralizar as consequências danosas resultantes do exercício 
abusivo da liberdade de expressão, especialmente a de imprensa, pois 
tem por função precípua, de um lado, conter os excessos decorrentes da 
prática irregular da liberdade de informação e de comunicação 
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jornalística (CF, art. 5º, IV e IX, e art. 220, § 1º) e, de outro, restaurar e 
preservar a verdade pertinente aos fatos reportados pelos meios de 
comunicação social.

Vê-se, daí, que a proteção jurídica ao direito de resposta permite 
identificar, nele, uma dupla vocação constitucional, pois visa a 
preservar tanto os direitos da personalidade quanto assegurar, a todos, 
o exercício do direito à informação exata e precisa. 
Mostra-se inquestionável que o direito de resposta compõe o catálogo 
das liberdades fundamentais, tanto que formalmente positivado na 
declaração constitucional de direitos e garantias individuais e coletivos, 
o que lhe confere uma particular e especial qualificação de índole 
político-juridíca.

(...)

Desse modo, longe de configurar indevido cerceamento à liberdade de 
expressão, o direito de resposta, considerada a multifuncionalidade de 
que se acha impregnado, qualifica-se como instrumento de superação 
do estado de tensão dialética entre direitos e liberdades em situação de 
conflituosidade." (RE 683.751/RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Observa-se, contudo, que nas redes sociais Facebook e 
Twitter o réu apenas compartilhou e retuitou notícia veiculada no jornal 
eletrônico G1, inexistindo em seus perfis qualquer alusão ao nome do 
recorrente adesivo.

No vídeo comparativo publicado no Youtube e na 
reportagem realizada pelo EPTV (fl. 570 e 539) tampouco há qualquer ato 
ofensivo à honra e à imagem do autor, não sendo mencionado seu nome. 
Destarte, improcede o direito de resposta no telejornal televisivo e no canal 
Youtube.

No tocante à matéria jornalística de fl. 543, embora não se 
possa impedir a imprensa de divulgar a existência de ação judicial  de 
conhecimento público  a reportagem colocou entre aspas a seguinte afirmação: 
“Dois meses depois, para a minha surpresa e angústia, descobri que eles 
tinham roubado minha ideia.”

As aspas, como se sabe, dentre outras utilidades, é usada 
para atribuir uma fala a alguém.

Evidente, pois, que o suplicante deu tal declaração ao 
jornal do Comércio de Franca.

Assim, tem o autor direito de declarar sua versão dos fatos 
ao citado jornal, que deverá dar igual destaque à matéria.

Destarte, procedente o pedido de direito de resposta, que 
deverá permanecer disponível pelo período mínimo de um ano.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0002327-58.2013.8.26.0196 -Voto nº 33.653 11

III.3. DANO MORAL: QUANTUM DEBEATUR

A r. sentença fixou indenização por dano moral no valor de 
R$ 3.000,00, considerando que o réu é pessoa física e que apenas um dos 
documentos juntados expressamente imputa ao autor o “roubo de ideia”.

Busca o suplicante a majoração da verba indenizatória 
para o valor mínimo de R$ 30.000,00, tendo em vista a extensão do dano 
causado à sua honra e imagem frente a seus superiores, sua equipe e seus 
clientes.

É tormentosa a quantificação em pecúnia de um dano extrapatrimonial 
sofrido. Sabido que a honra de uma pessoa não possui preço e que os reflexos da divulgação de 
informações denegritórias são, do ponto de vista monetário, irreparáveis, a indenização 
atualmente vem sendo amparada pelas vigas da atenuação dos prejuízos e da prevenção para 
que o causador não mais volte a agir de maneira repreensível.

Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que não apenas a 
dor, o constrangimento, o prejuízo subjetivo que se visa indenizar presta-se de norte do 
quantum. Também o caráter punitivo-preventivo da indenização deve ser prestigiado, evitando-
se tanto o enriquecimento sem causa e prestígio da denominada “indústria do dano moral”, 
como a sensação de impunidade daquele que age em desconformidade com os preceitos legais, 
sociais e morais.

Entende esta Câmara que o valor de R$ 10.000,00 a título de 
indenização por dano moral se mostra adequado.

Esse montante leva em conta o princípio da razoabilidade, e considera o 
porte do réu (pessoa física), a repercussão, e o tempo de permanência das informações 
difamatórias.

Destarte, majora-se a verba indenizatória para R$ 10.000,00.

III.4. DANO MATERIAL

O suplicante busca indenização no valor de R$ 100.000,00 
afirmando ter medo de perder seu emprego em decorrência das acusações 
feitas pelo réu, hipótese em que teria dificuldade em obter recolocação no 
mercado de trabalho justamente diante da dimensão das falsas imputações.

Em que pese o fundado receio da dificuldade em recolocar-
se no mercado de trabalho em razão da conduta temerária do réu, o pedido 
improspera.

O dano apontado pelo recorrente adesivo é hipotético, sendo 
vedado ao julgador proferir sentença ou acórdão condicional.
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IV. DISPOSITIVO

Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo retido 
e ao recurso principal e dá-se parcial provimento ao recurso adesivo para 
julgar procedente o pedido inibitório e confirmar a tutela antecipada, 
aumentando-se o valor da multa diária, bem como para majorar a verba 
indenizatória para R$ 10.000,00 e conceder parcialmente o pedido de resposta.

RICARDO NEGRÃO

      RELATOR


		2017-09-18T15:34:21+0000
	Not specified




