
Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão 5ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO 0701963-83.2017.8.07.0018

APELANTE(S) JOAO LUIZ MADELA BARREIROS CICUTTI

APELADO(S) BRB BANCO DE BRASILIA SA

Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO

Acórdão Nº 1093326

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO
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RESPONSABILIDADE DO FIADOR. CONTRATO . EXTINÇÃO DAINTUITU PERSONAE
GARANTIA. MERO COMUNICADO DA SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
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 O magistrado, em seus julgamentos, não está obrigado a rebater todos os argumentos1.
apresentados pelas partes, sendo apenas imperioso que exponha os fundamentos de seu convencimento
em relação à demanda, o que se verificou nos autos.

 2. Com o falecimento do afiançado e a consequente sucessão contratual, a responsabilidade do
fiador deve estar limitada aos encargos originalmente firmados, em virtude da vedação à interpretação
extensiva consubstanciada no art. 819 do Código Civil. Dessa forma, não deve haver imposição de
cumprimento indefinido do contrato pelo fiador.

 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a morte do afiançado
importa em extinção da fiança e, como corolário, em exoneração da obrigação do fiador, em razão da
natureza  do referido contrato.intuitu personae

 A mera emissão de comunicado pelos órgãos de proteção ao crédito não enseja em condenação4.
no ressarcimento moral, visto que não houve a comprovação da inscrição do nome da parte apelante
em seus registros.

  5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
 PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI -
1º Vogal e SEBASTIÃO COELHO - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador
SEBASTIÃO COELHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR PRELIMINAR.
DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 02 de Maio de 2018

Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por  emJOAO LUIZ MADELA BARREIROS CICUTTI
 face da sentença (ID nº 3489732) que, na ação de extinção de fiança cumulada com inexistência de

débito e obrigação de fazer ajuizada em desfavor do , julgouBANCO DE BRASILIA S.A. - BRB
improcedente o pedido da inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para compreensão do caso, peço vênia ao d. Magistrado  para utilizar o relatório da sentença, a quo in
:verbis

“Trata-se de Processo de Conhecimento proposto por JOÃO LUIZ MADELA BARREIROS CICUTTI,
contra o BANCO DE BRASÍLIA – BRB, com o objetivo de extinguir a fiança prestada em garantia ao
empréstimo consignado contratado por José Luiz Barreiros Cicutti, a exclusão do nome do autor do
SERASA, bem como condenação por danos morais.

O autor alega que foi fiador em três contratos de empréstimo consignado realizados por José Luiz.
Relata que, no dia 06 de maio de 2016, o afiançado faleceu, motivo pelo qual as parcelas dos
contratos não foram mais pagas. Informa que, com a inadimplência, e tendo em vista ser fiador da
dívida, o banco réu inscreveu o nome do autor no SERASA.

O autor alega que, com a morte do contratante, a fiança é extinta. Requer, portanto, a extinção da
garantia, bem como a retirada de seu nome do SERASA e indenização por danos morais.

Em resposta, o BRB alega que o fiador é solidariamente responsável pelos débitos do afiançado.
Relata que, nos contratos de empréstimo, há cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem e



que tal previsão é legal. Defende que, ante a ausência de qualquer ilegalidade da realização do
contrato, não há que se falar em extinção da fiança. Portanto, alega que são legítimas a cobrança do
fiador e a inscrição de seu nome no SERASA.

Réplica em ID 6541345.

É o relatório.”

Ademais, acrescenta-se que foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, bem como houve a concessão
da antecipação de tutela para exclusão do nome do requerente do âmbito dos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito (ID nº 3489702). Em resposta ao ofício expedido ao SPC e à SERASA para que
procedessem à baixa das restrições inseridas pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB em desfavor da
parte autora, a SERASA informou que, no dia 29/03/2017, não havia registro das referidas restrições

 (ID nº 3489714).

A sentença vergastada julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso no ID nº  com o objetivo de reformar a3489736,
sentença.

Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento que a sentença deixou de apreciar
a questão da nulidade absoluta, por ilegalidade, do contrato de fiança, estando deficientemente
fundamentada. No mérito, alega que a sentença merece reforma para reconhecer a extinção da
obrigação e, consequentemente, da fiança. Além disso, pleiteia a condenação da parte ré ao
ressarcimento moral pela indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à requerente (ID nº ).3489702

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID nº  pugna pela manutenção do3489739, em que
julgado.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

 trata-se de Conforme relatado, recurso de apelação interposto por JOAO LUIZ MADELA
  em face da sentença (ID nºBARREIROS CICUTTI 3489732) que, na ação de extinção de fiança

cumulada com inexistência de débito e obrigação de fazer ajuizada em desfavor do BANCO DE
, julgou improcedente o pedido da inicial e extinguiu o processo comBRASILIA S.A. - BRB

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

 aEm suas razões recursais, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade, ao argumento que
sentença deixou de apreciar a questão da nulidade absoluta, por ilegalidade, do contrato de fiança,
estando deficientemente fundamentada.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos do Poder Judiciário
deverão ser devidamente fundamentados, conforme se vê:

“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Além disso, o art. 489 do Código de Processo Civil apresenta os requisitos da sentença, :in verbis

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1 Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ouo

acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;

   III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

   IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”



No caso dos autos, a sentença ora recorrida não se revela deficiente de fundamentação, portanto, não
se verifica nulidade a ser reparada. Registra-se que o magistrado, em seus julgamentos, não está
obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo apenas imperioso que
exponha os fundamentos de seu convencimento em relação à demanda. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO
SECRETARIA SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO VERIFICADA.
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO NA LEI DE ORÇAMENTO. LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. OUTROS MEIOS PARA COIBIR ARBÍTRIO DO GESTOR
PÚBLICO. VIA OPORTUNA. NOMEAÇÃO DE TODOS OS APROVADOS NO CERTAME NÃO
JUSTIFICA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEFERAL, PRELIMINAR
REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Em cotejo com o disposto no art. 489 do CPC, não verifico na sentença a quo nulidade a ser
reparada. Saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de
seu convencimento em relação ao caso concreto. Desta maneira, compreendo que o magistrado
sentenciante, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta
Magna, demonstrou os fundamentos do seu julgamento.

(...)

10. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal, preliminar rejeitada. No mérito, provido.
Sentença reformada. Recurso do Ministério Público prejudicado.”

(Acórdão n.1010442, 20150111018867APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª
 TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 202/213)

(grifo nosso).

No caso em tela, o nobre magistrado fundamentou de forma clara que não haveria extinção da fiança
com a morte do devedor principal quando argumentou que "a fiança somente é extinta nos casos de

 extinção da obrigação principal ou nas situações de exoneração do fiador (artigos 835 e 838, ambos
 do CC). Salvo previsão expressa, a morte do devedor principal não é causa de extinção da fiança.”

Nesse passo, entendo que não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com a falta de
fundamentação.

Desta forma, o juiz sentenciante, em consonância às regras acima transcritas, demonstrou os
fundamentos do seu julgamento, não havendo vício ensejador da fundamentação deficiente.

Ante o exposto,  a preliminar de nulidade da sentença.REJEITO

DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR

A demanda, em síntese, cinge-se na análise se há extinção da fiança e, consequentemente, exoneração
da obrigação do fiador, em razão da morte do afiançado após a celebração do contrato de empréstimo
realizado com o banco recorrido.



De início, cumpre asseverar que a fiança consiste em uma modalidade de garantia fidejussória, na qual
um terceiro (fiador) se compromete a suportar dívida assumida por outrem (afiançado) perante o
credor deste, na hipótese de inadimplemento.

O contrato de fiança possui como principal característica sua natureza , por possuirintuitu personae
cunho personalíssimo, que deriva de uma relação de confiança entre as partes. Além disso, é um
contrato meramente acessório, pelo qual o fiador assume a obrigação de pagar a dívida, se o devedor
principal não o fizer.

No que tange à extinção da fiança, nota-se que é fato incontroverso que houve morte do afiançado, Sr.
 José Luiz Barreiros Cicutti, em 06 de maio de 2016 (ID nº 3489695) e não houve o pagamento das

parcelas relativas ao financiamento a partir do dia 11 de julho de 2016 (IDs nº 3489696 e 3489710 –
Págs. 1 a 12).

Com o falecimento do afiançado e a consequente sucessão contratual, a responsabilidade do fiador
deve estar limitada aos encargos originalmente firmados, em virtude da vedação à interpretação
extensiva consubstanciada no art. 819 do Código Civil. Dessa forma, não deve haver imposição de
cumprimento indefinido do contrato pelo fiador.

Nesse sentido, insta registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a morte do afiançado importa em extinção da fiança e, como corolário, em exoneração da obrigação
do fiador, em razão da natureza  do referido contrato, conforme se vê:intuitu personae

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 E 7/STJ. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR. EVENTO MORTE.

. PRECEDENTES. SÚMULACONTRATO INTUITU PERSONAE. EXTINÇÃO DA GARANTIA
83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

 (AgInt no AREsp 862.679/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
 TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR. EVENTO MORTE.
CONTRATO INTUITU PERSONAE. EXTINÇÃO DA GARANTIA.

1. Esta eg. Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a responsabilidade do fiador fica
delimitada aos encargos originariamente firmados, de modo que o contrato de fiança deve ser
interpretado com certa nuança, no sentido de não vincular o fiador ou o espólio ao cumprimento ad
infinitum do contrato, ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade sem termo previsto.
Nesse diapasão, tendo o contrato de fiança natureza intuitu personae, e acontecendo o evento
morte do fiador ou do afiançado, como está sujeito a acontecer nos contratos de locação, a

.obrigação também se extingue, exonerando, por consequência, e a partir daí, o espólio

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no Ag 772.179/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013,
 DJe 19/09/2013) (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO,



CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. SÚMULAS 83 E 211/STJ. APLICAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES OU MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO.

1. No acórdão embargado, restou expressamente consignado que se deve aplicar a Súmula 83/STJ,
pois a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de exoneração do fiador no caso de

, entendimento harmônico com o acórdão do Tribunal a quo.morte do afiançado

2. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no REsp 586.230/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
 03/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 352) (grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MORTE DO
LOCATÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO.

1. O contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, não vinculando o fiador a prorrogação
do pacto locatício sem sua expressa anuência, ainda que haja cláusula prevendo sua
responsabilidade até a entrega das chaves.

2. Ressalva do ponto de vista do relator.

3. Por ser contrato de natureza intuitu personae, a morte do locatário importa em extinção da
.fiança e exoneração da obrigação do fiador

4. Recurso provido.”

(REsp 555.615/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2004, DJ
 04/10/2004, p. 356) (grifo nosso).

No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. FIADORES
EXECUTADOS. MORTE DA LOCATÁRIA. DÍVIDAS POSTERIORES. EXTINÇÃO DA FIANÇA.

1. O contrato de fiança deve ser interpretado de forma restritiva, nos termos do artigo 819 do
.Código Civil

2. Sendo o contrato de fiança de natureza personalíssima, a ocorrência de morte do afiançado
extingue a fiança e desobriga o fiador pelas dívidas oriundas do contrato após a morte do garantido
.

3. Apelação desprovida.”

(Acórdão n.1069509, 00137623720168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª Turma Cível, Data
 de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo

nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
FALECIMENTO DO DEVEDOR AFIANÇADO. INSUBSISTÊNCIA DA GARANTIA.ANTECIPAÇÃO



DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.VEROSSIMILHANÇA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

 1. Com o falecimento do devedor afiançado, o fiador desobriga-se da garantia concedida.
Conclusão quese extrai da natureza personalíssima do contrato de fiança e da vedação legal de
interpretação extensivasobre contratos dessa espécie (art. 819 do Código Civil).

2. Agravo de instrumento conhecido a que se nega provimento.”

(Acórdão n.695077, 20130020078028AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de
 Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013) (grifo nosso).

Não obstante, em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo a quo
entendeu que, mesmo com a morte do afiançado, deve subsistir a obrigação do garante da obrigação
(fiador) pelo pagamento do débito.

Todavia, conforme argumentado, o fiador deve ser exonerado do pagamento do empréstimo contraído
pelo afiançado.

DO DANO MORAL

No que se concerne à condenação no ressarcimento moral pela restrição indevida do crédito do nome
do fiador, o apelante acostou aos autos o comunicado da SERASA de  ID nº 3489696, informando
sobre a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito pelos débitos de R$
14.913,49, R$ 4.975,88 e R$ 23.549,70 referentes aos contratos 20151002953, 20141647340 e
2014070183, respectivamente, com vencimento em 11 de julho de 2016.

Não obstante o requerente apresentar o mencionado comunicado, que tinha como finalidade apenas
informar a possível existência do débito e que caso não regularizasse as referidas pendências em 10
(dez) dias, seu nome seria incluído no rol de devedores, não comprovou a efetiva negativação de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal ao analisar casos semelhantes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO
DE FAZER. NÃO EMISSSÃO DE BOLETO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO
COMUNICADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 385 DO
STJ. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

3 - O mero envio de comunicado, sem comprovação da efetiva inscrição do nome dos Autores nos
. Não há falar em aplicação da Súmula 385 do STJcadastros de inadimplentes, não gera dano moral

se não houve nenhuma inscrição indevida em nome dos Autores.

Apelação Cível parcialmente provida.”

(Acórdão n.973068, 20120910260975APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data
 de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 179/189) (grifo nosso).



“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA.

A autora não comprovou a alegada negativação comunicado, que não pode ser confundida com o ,
comunicadopela Serasa, da existência de débitos e possibilidade de registro. O , por si só, não

dano moralcausa , mesmo que inexistente a dívida.”

(Acórdão n.663835, 20070110797224APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO
CAMANHO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 01/04/2013. Pág.:

 114) (grifo nosso).

Além disso, em resposta ao ofício expedido ao SPC e à SERASA para que procedessem à baixa das
restrições inseridas pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB em desfavor da parte autora, a SERASA
informou que, no dia 29 de março de 2017, não havia registro das referidas restrições (ID nº
3489714).

Nesse quadrante, a mera emissão de comunicado pelos órgãos de proteção ao crédito não enseja em
condenação no ressarcimento moral, visto que não houve a comprovação da inscrição do nome da
parte apelante em seus registros.

Dessa forma, não prospera a alegação do apelante no que se refere à condenação em danos morais.

DO DISPOSITIVO

  a preliminar de nulidade da sentençaAnte o exposto,  do recurso de apelação,CONHEÇO REJEITO
e, no mérito,  apenas para exonerar o fiador da obrigaçãoDOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
assumida pelo afiançado.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, acrescidos à verba arbitrada na primeira instância, que, em razão da sucumbência
recíproca e não proporcional, serão divididos entre as partes, na proporção de 80% (oitenta por cento)

 Sobrestada, contudo, a cobrançapara a ré/recorrida e 20% (vinte por cento) para o autor/recorrente.
quanto ao autor, haja vista ser beneficiário da gratuidade de Justiça (ID .nº 3489702)

É como voto.

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER. REJEITAR PRELIMINAR. DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME




