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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001011-85.2012.815.0831.
Origem : Comarca de Cacimba de Dentro
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante :  Banco Bradesco Financiamentos S/A. 
Advogado(s) : Wilson Sales Belchior e outros.
Apelado : Cícero da Costa Bezerra.
Advogado(s) : Danilo Cazé Braga da Costa Silva e outros. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO. INCONFORMISMO. QUITAÇÃO DO
CONTRATO PELO AUTOR. OBRIGAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR A
BAIXA DE  GRAVAME  SOBRE  O  VEÍCULO.
AUSÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO PRATICADO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EFETUAR  O
PAGAMENTO  DE  ENCARGOS
ADMINISTRATIVOS  JUNTO  O  DETRAN.
DIREITO  DE  PROPRIEDADE  TOLHIDO.
RISCO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE
BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE
TRABALHO.  SÉRIOS  TRANSTORNOS.
DEVER  DE  INDENIZAR.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  BINÔMIO
COMPENSAÇÃO/PUNIÇÃO.  SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

-  In casu, restou comprovado nos autos que o autor
efetuou o pagamento integral do acordo firmado entre
as  partes  em  outra  demanda,  porém  a  instituição
financeira  deixou  de  realizar  a  baixa  do  gravame
sobre o veículo, mesmo após diversas solicitações do
autor.

– Dito isso, a meu sentir, está presente a conduta
ilícita do promovido ao descumprir termo da avença
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firmada entre as partes, bem como configurado o nex
causal.

– O descumprimento de sua obrigação impediu o
autor de realizar a transferência do veículo e efetuar o
pagamento  dos  encargos  administrativos,  sendo
tolhido  em  seu  direito  de  propriedade,  o  que  lhe
causou  sérios  transtornos,  inclusive,  o  risco  de
bloqueio  de  circulação  do  veículo  que  é  utilizado
como instrumento de seu trabalho.

– Para que  o  dano  moral  reste  caracterizado,  é
necessária a demonstração de uma situação que inflija
no autor uma dor profunda, e não um mero dissabor,
ocasionado pelos transtornos do cotidiano. Portanto,
não  pairam  dúvidas  o  dever  de  indenizar  e  a
configuração do dano moral, tendo em vista a falha
administrativa da instituição financeira ao deixar de
realizar a baixa do gravame sobre veículo adquirido
pelo autor, mesmo após diversas solicitações.

-  Na  fixação  da  verba  indenizatória,  o  magistrado
deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O
valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida,
mas  não  um lucro  fácil  ao  lesado.  Por  outro  lado,
deve  ter  envergadura  para  servir  de  punição  ao
causador  do  dano,  sobretudo  como  fator  de
desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-
lhe como base a capacidade financeira. É dizer: deve
conservar  o  caráter  pedagógico,  sem se  revestir  de
enriquecimento irrazoável da vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.   

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Banco  Bradesco
Financiamentos  S/A contra  sentença  prolatada  pelo  juízo  da  Comarca  de
Cacimba  de  Dentro  que,  nos  autos  de  Ação  de  Obrigação  de  Fazer c/c
Indenização  por  Danos  Morais,  ajuizada  por  Cícero  da  Costa  Bezerra,
julgou parcialmente procedente pedido inicial.

Depreende-se da  exordial  (fls. 02/05) que, no dia 04/04/2012,
em cumprimento a acordo formulado em demanda pendente de revisional de
contrato, efetuou o pagamento de boleto e quitou o contrato de financiamento
de  veículo  tipo  Caminhão  Mercedez  Bens  L-1620,  ano/modelo  2004,  cor
vermelha, placa LVN 2329/PB.
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Afirmou que o réu não realizou a baixa na gravame/restrição de
alienação/arrendamento  incidente  sobre  o  veículo  até  o  momento  do
ajuizamento  da  presente  demanda.  Ainda  asseverou  que  ficou  impedido
emplacar o veículo no ano de 2012, fato este que impediu a circulação do bem
e o bloqueio das suas atividades de caminhoneiro.

Diante  deste  cenário,  pugnou  pela  concessão  de  tutela
antecipada no sentido de expedir ofício ao Dentra/PB autorizando a realização
do  emplacamento  do  veículo  descrito  na  inicial.  No  mérito,  requereu  a
condenação  do  promovido  a  realizar  a  baixa  do  gravame  e  efetuar  o
pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Juntou procuração e documentos (fls. 06/79).

Pleito antecipatório deferido (fls. 81/84).

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
90/99),  alegando,  em  sede  de  preliminar,  a  inépcia  da  inicial.  No  mérito,
asseverou que, de acordo com cláusula prevista no acordo firmado entre as
partes,  cabia ao autor  solicitar  formalmente junto à  instituição financeira a
retificação do gravame, o que não foi feito. 

Também  defendeu  a  ausência  de  danos  materiais  a  ser
indenizado,  em  virtude  da  inexistência  de  comprovação  dos  prejuízos
suportados.

Asseverou que agiu no cumprimento do exercício regular do
direito, de modo que incabível indenização por danos morais. Com base no
princípio  da  eventualidade,  afirmou que o  quantum indenizatório  deve  ser
arbitrado de forma razoável e proporcional.

Audiência preliminar realizada, mas as partes não transigiram,
oportunidade na qual o MM Juiz de base rejeitou a questão prévia e fixou os
pontos controvertidos (fls. 168). Na mesma ocasião, as partes foram indagadas
acerca  do interesse  na produção de provas,  porém informaram não tinham
elementos probatórios a produzir, além daqueles já colacionados ao encarte
processual.

Decidindo  a  querela,  o  Juiz  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  através  do  édito  judicial  de  fls.
171/176), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, com
fulcro nos dispositivos legais  já  mencionados e  no
art.  269,  I,  CPC,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE o  pedido  formulado  na  inicial,
PARA, de um lado, no tocante à obrigação de fazer,
CONFIRMAR OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA E,
de outro, CONDENAR a parte ré, BANCO FINASA
S/A,  a  pagar  à  parte  autora,  Sr.  Cícero  da  Costa
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Bezerra, a título de indenização por danos morais, a
quantia  de  R$  8.000,00 (oito  mil  reais),  corrigida
com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação e correção monetária pelo INPC a partir da
data do arbitramento”. (fls. 175/176).

Inconformado, o promovido interpôs Recurso Apelatório (fls.
178/186), aduzindo que cabia ao apelado solicitar a baixa do gravame junto ao
Detran, o que não foi feito, sendo, incabível, portanto, indenização por danos
morais. Também afirma que agiu no exercício regular do seu direito.

Finalmente,  assevera  a  redução  do  quantum  indenizatório
arbitrado  na  sentença,  em  virtude  da  inobservância  dos  princípios
razoabilidade e proporcionalidade.

 
Embora  devidamente  intimada  (fls.  194),  a  parte  autora  não

apresentou contrarrazões (fls. 194-verso).

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça  apresentou
parecer às fls. 199/201, deixando de opinar sobre o mérito, ante a ausência de
interesse público. 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que os requisitos processuais
de  admissibilidade recursal  foram plenamente  observados  no apelo ora  em
análise, motivo pelo qual deve-se analisar o mérito recursal.

Como pode ser visto do relatório, pretende o recorrente, através
desta irresignação apelatória, a reforma da sentença, sob o argumento de que,
nos termos da cláusula 6ª  da minuta do acordo entabulado entre  as partes,
cabia ao promovente, ora apelado, solicitar formalmente junto ao DETRAN a
baixa do gravame.

Ainda sustenta que “agiu no cumprimento do exercício regular
do seu direito, nada fazendo na sua forma culposa ou dolosa que pudesse
ensejar de forma ilícita e abusiva fatos ou atos, ensejadores da indenização
ora pleiteada”.

Finalmente,  assevera  a  necessidade  de  redução  do  quantum
indenizatório,  em  obediência  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

Pois bem.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 
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Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele  que,  por  ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, consoante preconiza o enunciado sumular nº
297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” Por conseguinte, a relação contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-
se,  dessa  forma,  a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada
independentemente da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o
art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Pois bem. Como visto do relato acima, o apelado formalizou
contrato  de  financiamento  para  aquisição  de  Caminhão Mercedez  Bens L-
1620, ano/modelo 2004, cor vermelha,  placa LVN 2329/PB e,  em seguida,
ajuizou ação revisional de contrato, chegando as partes a formalizarem acordo,
consoante minuta acostada às fls. 17/18.

Infere-se,  ainda,  que  o  promovente,  ora  recorrido,  efetuou o
pagamento do boleto no dia 04/04/2012 no valor de R$ 40.759,75 (fls. 16),
quitando integralmente a avença, contudo o banco, ora apelante, não realizou a
baixa do gravame do veículo junto ao Detran até o ajuizamento da presente
demanda (06/11/2012).

Na cláusula 7ª da minuta do citado acordo, ficou estabelecido
que, após 45 (quarenta e cinco) dias úteis do pagamento do boleto, o autor da
ação  revisional  deveria  entrar  em  contato  com  a  instituição  financeira  e
providenciar a solicitação para liberação do gravame.

Ocorre que o autor acionou por diversas vezes o banco para que
cumprisse  com sua  obrigação,  como pode  ser  visto  de  vários  documentos
acostados aos autos, todos datados após os 45 (quarenta e cinco) dias previstos
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na avença. Ressalte-se que há, inclusive, reclamação do promovente junto ao
Banco Central do Brasil.

Contudo, de acordo com as informações prestadas pelo banco,
foram incluídos dois gravames sobre o bem e apenas um foi baixado com o
adimplemento do contrato. Já o outro não foi efetuado, porquanto houve a
necessidade de emissão de novo documento do veículo e exigido o pagamento
de taxas administrativas do Detran (fls. 38/39).

Em  atendimento  as  exigências  da  instituição  financeira,  o
promovente enviou a documentação necessária (fls. 47/63), porém seu pedido
foi atendido parcialmente, persistindo o gravame incidente sobre o bem (fls.
64/79).

Diante  deste  cenário,  constata-se  que  o  promovente  cumpriu
com  sua  obrigação  de  quitar  o  contrato  e,  por  diversas  vezes,  entrou  em
contato com o banco para fins de realização da baixa do gravame, porém seu
pedido  só  foi  atendido  após  atuação  jurisdicional  nestes  autos,  com
deferimento de tutela antecipada.

Dito  isso,  a  meu  sentir,  está  presente  a  conduta  ilícita  do
promovido  ao  descumprir  termo da  avença  firmada  entre  as  partes,  sendo
incabível sua alegação de que o autor deveria solicitar junto ao Detran a baixa
do gravame, já que, repita-se, esta obrigação era do réu.

Outrossim, o descumprimento de sua obrigação impediu o autor
de  realizar  a  transferência  do  veículo e  efetuar  o pagamento dos  encargos
administrativos, sendo tolhido em seu direito de propriedade, o que lhe causou
sérios transtornos, inclusive, o risco de bloqueio de circulação do veículo que
é utilizado como instrumento de seu trabalho.

Portanto,  não  pairam  dúvidas  de  que  restou  caracterizado  o
dever  de  indenizar,  tendo  em  vista  a  falha  administrativa  da  instituição
financeira ao deixar de realizar a baixa do gravame sobre veículo adquirido
pelo autor, mesmo após diversas solicitações. Evidentemente, o fato danoso
ultrapassa um mero dissabor. 

A propósito, trago à baila julgados dos Tribunais Pátrios sobre o
assunto:

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  DEMORA  NA
BAIXA  DE  GRAVAME  NO  DETRAN  APÓS  A
QUITAÇÃO  DO  VEÍCULO  FINANCIADO.  DANO
MORAL.  1.  O DANO MORAL SE CARACTERIZA
PELA  OFENSA  AOS  DIREITOS  DA
PERSONALIDADE,  TAIS  COMO  HONRA,
INTEGRIDADE  FÍSICA  E  MORAL,  NOME,
IMAGEM,  OS  QUAIS,  DENTRE  OUTROS,  SÃO
ATRIBUTOS INERENTES À PRÓPRIA EXISTÊNCIA
DA PESSOA. NESSA PERSPECTIVA, PARA QUE SE
CONFIGURE  O  ABALO  MORAL  BASTA
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DEMONSTRAR  A  CONDUTA  LESIONADORA  A
TAIS  DIREITOS  E  A  RELAÇÃO  DE
CAUSALIDADE. 2.  A DEMORA INJUSTIFICADA,
CONSUBSTANCIADA  NO  LONGO  PERÍODO
TRANSCORRIDO  ENTRE  A  QUITAÇÃO  DO
CONTRATO E O RESPECTIVO LEVANTAMENTO
DO VALOR E A EFETIVA BAIXA DO GRAVAME,
DEMONSTRA  A  ATITUDE  DESIDIOSA  DO
BANCO, APTA A ENSEJAR A SUA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  3.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO”.  (TJ-DF -  APC:  20120510070753  DF
0006881-89.2012.8.07.0005,  Relator:  WALDIR
LEÔNCIO LOPES  JÚNIOR,  Data  de  Julgamento:
28/08/2013,  2ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:
Publicado no DJE : 12/09/2013 . Pág.: 85)

“APELAÇÃO DO AUTOR - BANCÁRIO - Alienação
Fiduciária  -  Demora  em  baixa  de  gravame  -
Obrigação de fazer e indenização por danos morais -
Sentença de parcial procedência condenando o réu a
eliminar o gravame.  1.  DEVER DE INDENIZAR -
DANOS  MORAIS  -  Argumentos  convincentes  -
Demora em eliminar restrição veicular mesmo após
quitação do débito - Dano moral caracterizado. 2.
VALOR  DA INDENIZAÇÃO  -  Considerando-se  as
particularidades  do  caso  concreto,  fixa-se  a
indenização  em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  -
Apelada  arcará  integralmente  com  o  custo  do
processo,  inclusive  honorários  advocaticios.
RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (TJ-SP - APL:
00028001720118260066  SP  0002800-
17.2011.8.26.0066, Relator: Sergio Gomes, Data de
Julgamento:  26/02/2013,  37ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 11/03/2013)

Acerca  da  responsabilidade  civil,  a  doutrina  é  assente  em
conceituar  o  dano  moral  como  a  lesão  aos  sentimentos,  atingindo  a
subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, sofrimentos,
vexames, dores e sensações negativas. 

Sérgio Cavalieri Filho discorre acerca do dano moral:

Dano  moral  é  a  lesão  de  um  bem  integrante  da
personalidade; violação de bem personalíssimo, tal
como a honra, a liberdade,  a saúde,  a integridade
psicológica,  causando  dor,  vexame,  sofrimento,
desconforto  e  humilhação  à  vítima,  não  bastando
para  configurá-lo  qualquer  contrariedade.  Nessa
linha de princípio só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
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fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita  do  dano  moral  (In.  Programa  de
Responsabilidade  Civil,  5ª  edição,  Malheiros  p.
93/98). 

Ora,  a  reparação por danos morais é  devida  como forma de
minimizar uma dor psíquica sofrida. A impossibilidade de transferir o bem, e
de  efetuar  o  pagamento  dos  encargos  administrativos,  inclusive  pondo  em
dúvida a legítima propriedade do bem e o risco de bloqueio de circulação do
veículo utilizado para o seu sustento e de sua família, é suficiente para causar
severos abalos em seu proprietário, dada a importância do automóvel para sua
vida.  Portanto,  a  repercussão  que  o  fato  tem sobre  o  trabalho  do  autor  é
plenamente apta a justificar a concessão de uma compensação financeira. 

Nesse  contexto, para  a  caracterização  do  dano  moral,  é
suficiente  a  demonstração  de  uma  situação  que  inflija  no  autor  uma  dor
profunda, e não um mero dissabor. Os transtornos suportados pelo autor são
evidentes, superando um mero aborrecimento, tanto é que se viu compelido a
ajuizar a presente ação para retirar o gravame que  pendia  sobre o seu bem,
cuja obrigação era da ré. Inegável é o dano provocado, bem como a relação de
causalidade entre a falha operacional da recorrente e o evento indenizável. 

Na  hipótese  em  apreço,  tem-se  o dano  in  re  ipsa, que  não
prescinde de outras provas. A tão só ocorrência do fato descrito já é suficiente
para haja a reparação por dano moral, não sendo necessária a demonstração da
dor espiritual experimentada, pois o dano, como dito, opera-se in re ipsa.

Sobre a matéria, trago à baila aresto desta Egrégia Corte:

“O dano moral se configura pela dor, sofrimento,
angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima,
por  conseguinte,  seria  absurdo,  até  mesmo,
impossível que se exigisse do lesado a prova do seu
sofrimento. Desse modo, restado provado nos autos
o evento danoso, estará demonstrado o dano moral,
uma  vez  que  este  ocorre  “in  re  ipsa”,  ou  seja,
decorre  do  próprio  fato  ilícito. Civil  e  processual
civil. Recurso adesivo. Ação ordinária de obrigação
de fazer c/c ressarcimento e indenização por danos
morais  com  pedido  de  tutela  antecipada.  Danos
morais.  Pleito  de  majoração.  “quantum”
indenizatório.  Provimento  parcial. O  propósito  do
valor  indenizatório  a  ser  arbitrado  tem  por
fundamento não premiar aquele que sofreu o dano,
e  sim,  desestimular  a  prática  desses  atos  ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator, por ser
responsável pelo ato que foi a causa de pedir nesta
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ação  indenizatória,  e  reparar  o  dano  sofrido  por
aquele que não deu causa ao evento danoso. (TJPB;
AC-RA  200.2011.016778-6/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos; DJPB 23/07/2013; Pág. 9)”

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao   quantum
indenizatório, fixado pelo juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo
que deve ser mantido, não merecendo a sua redução.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo  tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral  desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por
danos morais é condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva
do dano e  seu  efeito  lesivo.   Observou,  outrossim,  os  critérios  de
proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento ilícito do
beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de
condutas futuras semelhantes. 

Portanto, não vislumbro reparo a ser efetivado na r.  sentença
que, com percuciência, analisou a questão, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo integralmente os termos da sentença guerreada.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a

Apelação Cível nº 0001011-85.2012.815.0831.          9



Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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