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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. EQUIPARAÇÃO. CONTRATAÇÃO
MEDIANTE FRAUDE. CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
EQUIDADE.

1. Não se pode considerar a primeira ré, ora apelante, parte ilegítima sem que se analise o mérito e,
assim, as peculiaridades do caso concreto, o que pode implicar a procedência ou a improcedência do
pedido inicial, mas não o reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada.

2. Ainda que a autora não se adeque ao conceito de consumidora direta, a situação descrita nos autos
permite enquadrá-la naquilo que se tem chamado de  ou, simplesmente, consumidor porbystander
equiparação: aquele que, embora não tenha participado de uma relação direta de consumo, tenha sido
atingido pelo evento danoso, na forma dos artigos 17 e 29 do estatuto consumerista.

3. Os documentos enviados ao endereço da autora/apelada pelas próprias empresas administradoras dos
cadastros de proteção ao crédito, informam expressamente o seu caráter de advertência prévia para que
o devedor efetive a regularização da dívida antes de realizarem a negativação.

4. Não há como concluir que a negativação noticiada pelo Serasa S/A., em resposta ao ofício expedido
pelo Juízo a quo, tenha sido promovida pelas rés em razão da dívida discutida nestes autos, porque
dizem respeito a valores distintos com datas de vencimento que não se confundem. Não bastasse, o
mencionado registro negativo fora promovido por instituição financeira estranha à lide, que, à luz das
provas produzidas, não possui relação com as empresas rés.

5. Ainda que no momento da negociação não se tenham adotado cautelas e cuidados que evitassem a
contratação fraudulenta, da qual, aliás, as próprias empresas rés também são vítimas, as provas
produzidas no processo permitem concluir terem sido adotadas providências para evitar que o nome da
autora/apelada não chegasse a ser negativado, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral
indenizável.



6. Em sendo procedente apenas o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, meramente
declaratório, e atribuído o valor da causa em função do valor do pleito de indenização por danos
morais, meramente estimativo, é possível a fixação dos honorários advocatícios por meio de apreciação
equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o advogado, levando em conta os critérios
previstos nos incisos do § 2º do artigo 85 , sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, na forma do artigo 8º, da novel legislação.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1º
Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadora ,a
em proferir a seguinte decisão: PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.,
de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 06 de Junho de 2018

Desembargadora GISLENE PINHEIRO
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por MDF MÓVEIS LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id. 4047931) que, nos
autos da denominada “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por

” (Processo nº 2017.10.1.000234-9), ajuizada por LEOSINA DE ARAÚJO OLIVEIRA,Danos Morais
julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes,
condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais, custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais
restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração (id. 4047940), estes restaram rejeitados (id. 4047949).

Irresignada, a primeira ré interpõe a presente apelação e, em suas razões (id. 4047955), alega,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a pretensão indenizatória decorre
de contrato de financiamento entabulado entre a autora e a segunda ré, instituição financeira.

No mérito, sustenta que não se teria configurado evento danoso decorrente de ato ilícito que lhe
pudesse ser imputado, o que afastaria a ocorrência de dano moral indenizável.

Destaca que a inscrição indevida em nome da autora/apelada junto a entidades de proteção ao crédito
corresponde a dívida que não guarda relação com os contratos discutidos nos autos.

Pugna pela observância da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que, ainda que
tivesse promovido a negativação, não haveria que se falar em danos morais em razão da existência de
inscrição preexistente.



Assevera que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu
direito, acrescentando que mesmo que se admitisse a possibilidade de redistribuição do ônus da prova,
esta não é absoluta, de modo que a parte autora deveria fazer prova do que lhe fosse possível.

Esclarece que, caso mantida a condenação por danos morais, deve-se observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da apelada.

Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e, ao final, requer que o seu recurso seja provido para
que a preliminar de ilegitimidade passiva seja acolhida. No mérito, requer a reforma da sentença, para
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, se mantida a condenação,
que sejam reduzidos os valores da indenização por danos morais.

Preparo recolhido em id. 4047956.

Contrarrazões em id. 4047963.

É o relatório.

VOTOS

A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se, na origem, ação ordinária ajuizada por LEOSINA DE ARAÚJO OLIVEIRA em face de
MDF MÓVEIS LTDA. e BANCO LOSANGO S/A. por meio da qual pleiteou a declaração de
inexistência de relação jurídica com as rés e a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A autora sustentou que sofrera restrição em seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em
razão de dívida contraída por terceiros, mediante fraude, junto às empresas requeridas.

Regularmente realizada a citação (id. 4047856 e id. 4047868), somente a primeira ré apresentou
contestação (id. 4047871), e, após a dilação probatória, sobreveio a sentença ora recorrida, cuja parte
dispositiva assim consignou:

(...)

Diante do exposto, em vassalagem às premissas acima alinhavadas, resolvo o mérito nos
termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o
pedido para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre a autora e a ré, e
condenar as requeridas solidariamente no pagamento em favor da requerente a título de
indenização por danos morais, in re ipsa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a partir da efetiva intimação desta sentença que promovera o arbitramento dos
danos morais. Oficie-se a secretaria determinando a exclusão da restrição do nome da
autora contida às fls. 20 e 77 dos autos.

Em vassalagem ao princípio da sucumbência da requerida, condeno as ao pagamento



das custas processuais e fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da
 (id. 4047931).condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (...)

Opostos embargos de declaração (id. 4047940), estes foram rejeitados liminarmente (id. 4047949).

Assim, a primeira ré interpõe a presente apelação, nos termos em que relatado, requerendo a reforma
da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, no mérito, para
que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Ilegitimidade passiva

As circunstâncias delineadas nos autos referem-se à negativação do nome da autora em cadastros de
inadimplência decorrente de contratação fraudulenta operada por terceiros junto às empresas
requeridas: a primeira ré, que atua no varejo, teria fornecido aparelhos celulares; a segunda ré,
instituição financeira, teria viabilizado o negócio por meio de financiamento bancário.

Ou seja, a autora, na qualidade de consumidor equiparado, alega ter sido atingida por falha na
prestação de serviço oferecido pelas empresas rés, que, neste cenário, possuem legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda que discute o evento danoso e suas consequências, tendo em vista
que eventual responsabilidade civil somente poderá ser adequadamente aferida por meio de uma
cognição mais aprofundada do mérito.

Não se pode, portanto, considerar a primeira ré, ora apelante, parte ilegítima sem que antes sejam
analisadas as peculiaridades do caso concreto, o que pode implicar a procedência ou a improcedência
do pedido inicial, mas não o reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

O cerne do mérito recursal refere-se à existência de responsabilidade civil da empresa ré/apelante à
luz da narrativa deduzida pela autora/apelada e das provas que foram produzidas no processo.

Inicialmente, destaco que, ainda que a autora não se adeque ao conceito de consumidora direta, a
situação descrita nos autos permite enquadrá-la naquilo que se tem chamado de  ou,bystander
simplesmente, consumidor por equiparação: aquele que, embora não tenha participado de uma relação
direta de consumo, tenha sido atingido pelo evento danoso, na forma dos artigos 17  e 29  do[1] [2]
estatuto consumerista.

Trata-se de entendimento que tem sido aplicado reiteradamente por este Tribunal:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TELEFÔNICOS. TELEATENDIMENTO. ART. 17 DO CDC. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. GRAVAÇÃO DA CONVERSA ENTRE A CONSUMIDORA E O
ATENDENTE DA OPERADORA. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OFENSA VERBAL.
DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. VALOR. ADEQUADA REPARAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Embora não figure diretamente na relação de
consumo, a apelante, vítima do evento danoso, enquadra-se no conceito de



consumidora por equiparação, também denominado de “bystander”, nos termos do art.
17 do CDC, haja vista a ofensa verbal praticada por preposto da ré em atendimento

 (Acórdão n.1078346, 07208454720178070001, Relator: SANDRA (...)telefônico.
REVES 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018.
Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO
CDC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 88 DO CDC.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. No caso, o autor é consumidor por equiparação em
relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código
consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que,
mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do

 (Acórdão n. 1038104, Relatora Desª. ANA CANTARINO, 8ª (...)acidente de consumo.
Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJe: 17/8/2017.). (Grifou-se).

Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifico que os documentos intitulados “ ” (id.Pedido de Venda Recibo
40475859, p. 2/3) indicam que em 28/09/2015 foram efetuadas, em estabelecimento da apelante, duas
vendas em nome da autora/apelada, as quais totalizam R$ 1.942,07 (mil novecentos e quarenta e dois
reais e sete centavos), havendo expresso registro de que o pagamento ocorreria por meio de carnê de
instituição financeira conveniada.

No mesmo sentido, a Cédula de Crédito Bancário de id. 4047860, p. 2/3, por meio da qual se
financiou o valor de R$ 1.995,21 (mil novecentos e noventa cinco reais e sete centavos), em dezesseis
prestações de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), emitida, supostamente, pela autora em favor do
banco réu no dia 28/09/2015, com vencimento da primeira parcela em 10/11/2015.

Além disso, verifico que a instituição financeira ré promoveu a inclusão de registro de débito em
nome da autora, em 12/12/2015, junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) (id.
4047839, p. 4) e ao Serasa Experian (id. 4047839, p. 7), em razão de dívida no valor de R$ 189,00
(cento e oitenta e nove reais), com vencimento em 10/11/2015.

Tais documentos, a propósito, enviados ao endereço da autora/apelada pelas próprias empresas
administradoras dos cadastros de proteção ao crédito, informam expressamente o seu caráter de
advertência prévia para que o devedor efetive a regularização da dívida antes de realizarem a
negativação. Logo, não se prestam a demonstrar que o nome da autora/apelada de fato chegou a ser
incluído no rol de devedores.

Ademais, em resposta ao ofício expedido pelo Juízo , o Serasa S/A. informou (id. 4047902) que,a quo
nos últimos cinco anos, constou apenas uma anotação em nome da autora, incluída em 16/10/2015 e
excluída em 17/03/2016 pelo banco de código 341 (Itaú Unibanco S/A.), em razão de dívida no valor
de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais).

A toda evidência, não há como concluir que a negativação noticiada pelo Serasa S/A., em resposta ao
ofício expedido pelo Juízo , tenha sido promovida pelas rés em razão da dívida discutida nestesa quo
autos, porque dizem respeito a valores distintos com datas de vencimento que não se confundem.

A inscrição comunicada pela instituição gestora do cadastro foi incluída em 16/10/2015 em razão de
dívida no valor de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), ao passo que nos autos se discute débito de



R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), com vencimento em data posterior, 10/11/2015.

Não bastasse, o registro negativo informado pelo Serasa S/A. fora promovido por Itaú Unibanco S/A.
(instituição financeira de código 341), que sequer integra a presente relação processual, e, à luz das
provas produzidas, não possui relação com as empresas rés.

Logo, não há nos autos elementos que permitam, apenas em razão da alegação de negativação
indevida do nome da autora/apelada, imputar às empresas rés responsabilidade civil.

Ademais, ainda que no momento da negociação não se tenham adotado cautelas e cuidados que
evitassem a contratação fraudulenta, da qual, aliás, as próprias empresas rés também são vítimas, as
provas produzidas no processo permitem concluir terem sido adotadas providências para evitar que o
nome da autora/apelada não chegasse a ser negativado, o que inviabiliza o reconhecimento de dano
moral indenizável.

Não bastasse, ainda que restasse efetivamente comprovada a inclusão do nome da autora/apelada nos
cadastros de inadimplência em razão da dívida de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), vencida
em 10/11/2015, a existência de negativação pretérita, datada de 16/10/2015, por débito de R$ 171,00
(cento e setenta e um reais) (id. 4047902), também constituiria óbice ao reconhecimento de dano
moral indenizável, conforme o entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no verbete
de nº 385, que assim dispõe: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao

”.cancelamento

Portanto, em razão da ausência de elementos de prova que amparem minimamente a pretensão
indenizatória, não há como subsistir a condenação a título de danos morais imposta pelo d. Juízo a
quo.

Ademais, registre-se que o resultado do presente recurso também aproveita à segunda ré litisconsorte,
nos termos do artigo 1.005, do Código de Processo Civil .[3]

Redistribuição da sucumbência

Alterado o julgamento da pretensão inicial, é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à
luz do disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em sendo procedente apenas o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, meramente
declaratório, e atribuído o valor da causa em função do valor do pleito de indenização por danos
morais, meramente estimativo, é possível a fixação dos honorários advocatícios por meio de
apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o advogado, levando em conta
os critérios previstos nos incisos do § 2º do artigo 85 , sob a ótica dos princípios da[4]
proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 8º, da novel legislação .[5]

Sobre o tema, colacionam-se precedentes desta eg. Corte de Justiça, inclusive desta Turma julgadora:

CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Na linha do entendimento atual no Superior Tribunal de
Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou
com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% (trinta
por cento) dos rendimentos do mutuário. 2. Nada obsta o arbitramento dos honorários
por apreciação equitativa do juiz, notadamente quando o valor da causa se mostra
muito elevado, de modo que o arbitramento com base nele redundaria em quantia



excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Isso em observância aos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8º do Código de

 (Acórdão 3. Recursos conhecidos e não providos.Processo Civil. Precedentes.
n.1025204, 20150111104532APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7ª TURMA
CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: 383-388).
(Grifou-se);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA
PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições
acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando
esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o
escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3º. 2. No entanto, sendo vencida ou
vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria
adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo

 3. Issosegundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial.
porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários,
devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do

 (Acórdão n.1009577,art. 8º do novo CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso.
20150110052220APC, Relator: LEILA ARLANCH 7ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 316/326). (Grifou-se);

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85,
PARÁGRAFO SEGUNDO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 85,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da
atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Aplicando-se
a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação da verba deve observar
os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a
desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração
do advogado, razão pela qual se admite a fixação dos honorários abaixo do percentual

 3. Em atenção ao Princípio da Causalidade, a responsabilidade pelasmínimo legal.
despesas processuais deve ser dividida proporcionalmente entre as partes, nos termos do
artigo 86 da legislação processual civil, se existia dúvida razoável em relação aos
herdeiros do segurado no qual não declina beneficiários no ato da assinatura da

 (Acórdão n.1038469,proposta de seguro de vida. 4. Apelação conhecida e provida.
20160111179420APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 375/381). (Grifou-se).

Assim, entendo, com base em apreciação equitativa, que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) está em consonância com a natureza e a importância da causa, bem como com o grau de zelo do
profissional da advocacia, importância que, assim como as custas processuais, deve ser rateada à



proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e para as empresas rés.

Ante o exposto,  do recurso e  para reformar parcialmente aCONHEÇO DOU-LHE PROVIMENTO
sentença e afastar a condenação em danos morais, sem prejuízo da declaração de inexistência de
relação jurídica. Preliminar rejeitada.

Com o provimento do recurso, reconheço a sucumbência recíproca e equivalente. Cada uma das partes
arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

 Art. 17. Para os efeitos desta Seção [Seção II – Da Responsabilidade pelo Fato do Produto ou do[1]
Serviço], equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

 Art. 29. Para os fins deste Capítulo [Capítulo V – Das Práticas Comerciais] e do seguinte [Capítulo[2]
VI – Da Proteção Contratual], equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não,
expostas às práticas nele previstas.

 Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou[3]
opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por
um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

 Artigo. 85. (...) § 2º (...) I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III -[4]
a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.

 Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem[5]
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

O Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.


