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ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
–  PROCEDÊNCIA   -  INDENIZAÇÃO  FIXADA  DE
ACORDO  COM  LAUDO  PERICIAL  –  REMESSA
NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL –  PROVA
TÉCNICA  -  PROVA TÉCNICA QUE  REFLETE  A
JUSTA  INDENIZAÇÃO  PREVISTA
CONSTITUCIONALMENTE  –  JUROS  DE  MORA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 15-B, DO DECRETO-LEI Nº
3.365/41 – INCIDÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO DO
EXERCÍCIO  SUBSEQUENTE  AO  QUE  DEVERIA
SER PAGO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A
QUO –  DATA  DA  AVALIAÇÃO  DO  BEM  –
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  SUCUMBÊNCIA
DO  MUNICÍPIO   -  VERBA  INDENIZATÓRIA
SUPERIOR À OFERECIDA  - DEFENSOR PÚBLICO
NOMEADO  CURADOR  ESPECIAL  –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO -  INOBSERVÂNCIA
DOS LIMITES ESPECÍFICOS FIXADOS NO ART. 27,
§1º  DO DECRETO Nº  3.365/1941  –  REDUÇÃO –
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL  –
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Reputa-se  correta  a  sentença  que,  na  ação  de
desapropriação, fixa o valor da indenização com base
em laudo pericial conclusivo e bem fundamentado, de
forma  a  recompor  a  diminuição  patrimonial  sofrida
pelo expropriado.

-  Nos  termos  do  art.  15-B,  do  Decreto-Lei  nº
3.365/41, os juros moratórios, nas desapropriações,
são  devidos  a  partir  de  1º  de  janeiro  do  exercício
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seguinte  àquele  em que  o  pagamento  deveria  ser
feito.

-  Na hipótese  de  sucumbência  do  ente  público  ao
qual o Defensor nomeado curador especial não está
subordinado,  é  cabível  a  fixação  de  honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública.

- A verba honorária, na ação de desapropriação, deve
ser  arbitrada de  acordo  com o  artigo  27,  §  1°,  do
Decreto-Lei n° 3.365/41.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  cível  interposta
pelo Município de Cabedelo contra sentença,  proferida pela MM. Juíza de
Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo  que,  nos  autos  da  ação  de
desapropriação por ele ajuizada em face do espólio de Raimundo Félix de
Araújo,  julgou procedente o pedido, determinando a adjudicação do imóvel
especificado  na  exordial  em  favor  da  municipalidade  e  condenando-a  ao
pagamento  de  indenização  no  valor  de  R$  29.640,00  (vinte  e  nove  mil
seiscentos e quarenta reais), com correção monetária a partir da confecção
da perícia e juros de mora em seis por cento ao ano, em caso de atraso de
pagamento.  Arbitrou,  outrossim,  honorários  advocatícios  em 10% (dez  por
cento) sobre o valor da condenação.

Alega  o  apelante  que  o  valor  encontrado  no  laudo  pericial
acolhido pelo juízo  a quo é exorbitante,  de modo que deve ser adotada a
quantia estabelecida no laudo de avaliação municipal.

Assevera que não é cabível a fixação de honorários, eis que
nomeado  Defensor  como  curador  dativo,  e  que,  caso  entenda  pela
possibilidade, tal verba deve ser arbitrada de acordo com o art. 27, §1º, do
Decreto-Lei nº 3.365/41.

Fala,  ainda,  na  impossibilidade  de  aplicação  da  correção
monetária e dos juros de mora, já que ainda não houve a imissão na posse.
Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  para  reduzir  o  quantum
indenizatório, bem como afastar a incidência da correção monetária e juros de
mora e a condenação em honorários.

Requer,  alternativamente, a redução da indenização ao valor
fixado em suposto leilão judicial (R$ 6.000,00) e a aplicação do art. 27, §1º, do
Decreto-Lei nº 3.365/41, no tocante aos honorários advocatícios.

A Defensora, nomeada pelo Juízo a quo para atuar a favor do
espólio  recorrido, apresentou  contrarrazões  requerendo  a  manutenção  do
decisum.

O  Parquet  Estadual opinou pelo trâmite regular do feito, sem
manifestação sobre o mérito recursal. 
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É o relatório. DECIDO.

Pelo  que  se  colhe  do  caderno  processual,  o  Município  de
Cabedelo ajuizou a presente demanda objetivando a desapropriação do bem
sob enfoque, sob o argumento de que será destinado à construção de casas
populares, conforme atesta o Decreto Municipal nº 31/2008 (fls. 16/19).

Na oportunidade, o Município recorrente colacionou laudo de
avaliação que atribui ao imóvel o valor de R$ 4.575,00 (quatro mil quinhentos
e setenta e cinco reais),  oferecendo,  de logo,  depósito judicial  descrito no
cheque de fl. 36 (R$ 681,06).

Durante  o  andamento  do  feito,  o  Juízo  a quo  determinou a
realização  de  nova  perícia  (fls.  120/133),  onde  se  estimou  o  valor  de
R$ 29.640,00  (vinte  e  nove mil  seiscentos  e  quarenta  reais)  para  o  bem,
quantia esta considerada pela julgadora na prolação do decisum.

Contra esse comando judicial, passível de remessa necessária
(art.  475,  do CPC),  o Município promovente se insurgiu,  argumentando,  a
priori, que  deveria  ser  levado  em  consideração  o  valor  apresentado  pelo
avaliador municipal.

Quanto  a  essa  primeira  questão,  entendo  que  a  avaliação
aferida pelo  expert atendeu ao princípio da justa indenização,  abrigado no
art. 5º, XXIV, da Constituição Federal1, mormente quando se observa que foi
realizada utilizando critérios  mercadológicos  da  Norma Brasileira  da ABNT
(NBR 14653-2), afigurando-se, logicamente, a mais adequada para a questão.

Portanto,  inexiste  qualquer  motivo  plausível  para  que  a
sentenciante  desconsiderasse  o  laudo,  já  que  estimou  o  devido  valor  do
imóvel,  inclusive,  analisando peculiaridades  referentes  à  localização e  aos
serviços de infraestrutura disponibilizados na localidade.

A  jurisprudência  deste  Tribunal,  analisando  casos  similares
referentes à mesma municipalidade, assim já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE
DESAPROPRIAÇÃO.  SENTENÇA  QUE  ADOTA  COMO
QUANTUM  INDENIZATÓRIO  O  MESMO  LANÇADO  NO
LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
DE ACORDO COM O ART.  27,  § 1º  DO DECRETO LEI  Nº
3.365/41.  PROVIMENTO  PARCIAL.  -  TJPB:  ¿Reputa-se
correta a sentença que, na ação de desapropriação, fixa o valor
da indenização, com base em laudo pericial conclusivo e bem
fundamentado, de forma a recompor a diminuição patrimonial
sofrida pelo expropriado.¿ (Reexame Necessária nº 0000266-
02.2009.815.0091,  Relatora:  Desª  Maria  das  Graças  Morais
Guedes, publicação: DJPB de 24 de outubro de 2014.) - ¿Os
honorários  advocatícios,  em  desapropriação  direta,

1 Art. 5º […]; XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou  utilidade  pública,  ou  por  interesse  social,  mediante  justa  e  prévia  indenização  em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; […];
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subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do
Decreto-lei  3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000).
¿  (STJ  -  AgRg  no  AREsp  344.919/MG,  Relator:  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
01/04/2014,  publicação:  DJe  15/04/2014).  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00030027620108150731, - Não possui -, Relator DESA MARIA
DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 18-11-2014) 

CONSTITUCIONAL E CIVIL – Remessa oficial e apelação cível
–  Ação de desapropriação –  Indenização –  Laudo pericial  –
Sentença – Condenação ao pagamento com base na apuração
de técnico – Insurgência do ente público – Defesa do interesse
social  e  de  área  com  baixa  valorização  imobiliária  –
Insubsistência  –  Evidenciação  de  valor  justo  e  suficiente  –
Juros  e  correção  monetária  –  Consectários  fixados  –
Manutenção  –  Honorários  advocatícios  –  Ré  revel  –
Descabimento – Reforma, em parte, da sentença – Provimento
parcial - A desapropriação é o procedimento administrativo pelo
qual  o  poder  público,  mediante  prévia  declaração  de
necessidade ou utilidade pública, impõe ao proprietário a perda
de  um  bem,  substituindo-o  em  seu  patrimônio  por  justa
indenização.  -  Por  valor  justo  para  indenização  na  ação  de
desapropriação,  compreende-se  o  “quantum”  indenizatório
alcançado mediante a feitura de perícia regular  e minuciosa,
com critérios  bem definidos,  onde se apura  com correção e
justeza o valor do bem. - "... O valor da opinião do perito, que
em outros tipos de ações tem significado maior ou menor, na
ação expropriatória assume capital importância, porque versa a
respeito de objeto sobre que gira todo o processo – a fixação
precisa  do  valor  da  causa."  (Comentários  à  Lei  da
Desapropriação, JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, 3ª ed., Forense,
Rio  de  Janeiro,  1992,  p.  348).  -  Os honorários  advocatícios
sucumbenciais  na  ação  de  desapropriação  devem  ser
arbitrados de acordo com o artigo 27, § 1°, do DL n°. 3.365/41.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00051730620108150731,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 08-08-
2014)

APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  DESAPROPRIAÇÃO.
LAUDO  PERICIAL QUE REFLETE A JUSTA INDENIZAÇÃO
PREVISTA  CONSTITUCIONALMENTE  COMO  REQUISITO
PARA  A  EXPROPRIAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO  QUE
JUSTIFIQUE  SUA  ANULAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE IMISSÃO
NA  POSSE  DOS  BENS.  ARGUMENTO  INSUBISTENTE.
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESPECÍFICOS FIXADOS NO
ART.  27,  §1º  DO  DECRETO  Nº  3.365/1941.  REDUÇÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  -  Em  virtude  da
insuficiência do parâmetro fictício levado em consideração pelo
Município apelante, tornando o valor de cada um dos lotes a
serem expropriados nitidamente irrisório, há a necessidade de
realização de avaliação judicial, a qual traz ao processo uma
realidade  mercadológica  muito  mais  próxima  com  o  que  se
observa no mundo dos fatos. - A correção do valor. obtido em
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perícia tem a .finalidade de conservar como justa a indenização
estipulada  na  sentença,  para  que  se  atenda  ao  preceito
constitucionalmente  previsto  para  as  desapropriações.
Injustificável  é  o  pleito  de  não  fixação  de  juros  e  correção
monetária, por inexistir,  ainda, a imissão na posse dos bens,
consequência inexorável da demanda em tela. De acordo com
o  estipulado  no  Decreto-lei  nº  3.365/1941,  no  momento  da
fixação  dos  honorários  advocatícios,  deve  ser  observado  o
limite específico de quantificação do percentual entre 0,5% e
5% do valor da diferença entre a indenização estabelecida e a
avaliação  inicial  da  edilidade  desapropriante.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00038791620108150731,  2ª  Câmara  cível,  Relator  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho , j. em 28-01-2014)  

Dessa forma, a decisão atacada não merece reforma quanto a
este ponto,  uma vez que fundamentada em laudo avaliativo perfeitamente
válido, devendo ser acrescentado que inexiste nos autos qualquer notícia de
leilão público que tenha fixado algum valor ao imóvel em questão.

Com relação aos  juros  moratórios,  é  sabido  que,  em casos
como o dos autos, há a possibilidade de fixação no percentual 6% ao ano,
sendo devido a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que deveria
ser  paga  a  indenização.  Tal  previsão  está  contida  no  artigo  15-B,  do
Decreto-Lei nº 3.365/41, que está assim transcrito:

Art.  15-B  Nas  ações  a  que  se  refere  o  art.  15-A,  os  juros
moratórios  destinam-se  a  recompor  a  perda  decorrente  do
atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão
final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis
por  cento  ao  ano,  a  partir  de  1o  de  janeiro  do  exercício
seguinte àquele  em que o pagamento deveria  ser  feito,  nos
termos do art. 100 da Constituição. 

Esse também é o atual posicionamento do STJ, in verbis:

“[...]. Os juros moratórios, nas desapropriações, são devidos a
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento  deveria  ser  feito.  […].  (REsp  1267385/RN,  Rel.
Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
27/08/2013, DJe 06/09/2013)

[…].  Houve  a  promulgação  de  lei  infraconstitucional
superveniente que alterou o termo a quo para a incidência dos
juros moratórios às questões de desapropriação:  entrada em
vigor da MP 2.183-56/01, que alterou a redação do art. 15-B do
Decreto-Lei n. 3.365/41, para fazer constar que o termo a quo
dos indigitados juros é a partir  de 1º de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito. 5. Longe
de qualquer abordagem constitucional, a jurisprudência do STJ
reconhecia  que  tratando-se  de  desapropriação  direta  ou
indireta, os juros moratórios contavam-se desde o trânsito em
julgado da sentença (Súmula n. 70/STJ), o que foi firmado no
título executivo. Com a nova redação do art. 15-B do Decreto-
Lei n. 3.365/41, dada pela MP 2.183-56/01, houve alteração do
termo a quo, sendo reconhecida sua aplicação no julgamento
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do EREsp 615018/RS. […]. (AgRg no REsp 1357372/RN, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA, julgado
em 04/06/2013, DJe 10/06/2013)

[...].  Os juros moratórios nas desapropriações são devidos a
partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser efetuado, tal como disposto
no art.  15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41,  regra que deve ser
aplicada às desapropriações em curso no momento  em que
editada  a  MP  nº  1.577/97.  Precedentes.  […].  (REsp
985.540/PB,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

A sentença, embora tenha fixado o correto patamar (6% por
cento ao ano),  não se manifestou acerca da restrição da sua incidência a
partir  de  janeiro  do  exercício  seguinte,  razão  pela  qual  deve  ser  alterada
nesse sentido.

Já no que se refere à correção monetária, arbitrada a partir da
confecção do laudo judicial, constata-se que não há como alterar o decisum,
eis que firmada de acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e
deste Tribunal:

[…].  Incide  correção  monetária  nas  ações  expropriatórias  a
partir do laudo de avaliação do bem expropriado. Precedentes
desta Corte e do STF. […]. (REsp 1185738/MG, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013,
DJe 12/06/2013)

[…]. Nos termos da pacífica jurisprudência do ST], a correção
monetária, nas ações expropriatórias, incide a partir do laudo
de  avaliação  do  bem  expropriado.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 07320100029963002, 2ª
CAMARA CÍVEL, Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque , j.
em 26-02-2013) 

Assim, são plenamente aplicáveis ao caso em tela a correção
monetária  e  os  juros  de  mora,  a  primeira  nos  moldes  da  sentença,  e  os
segundos nos termos acima estabelecidos.

No  que  tange  à  condenação  em  honorários  advocatícios,
primeiramente, deve ser esclarecido que o espólio apelado, citado por edital,
não se manifestou nos autos, razão pela qual foi nomeada Defensora Pública
para atuar na qualidade de curadora especial.

Sobre o tema, o STJ, através de sua Corte Especial,  firmou
posicionamento no sentido de que a Defensoria Pública (e não o Defensor)
perceberá honorários advocatícios quando atuar como curadora especial em
face  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  diversa  da  qual  está  vinculado,
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADOR ESPECIAL.
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  CONDENAÇÃO  DO

REMESSA NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003031-29.2010.815.0731



MUNICÍPIO. 1. Discute-se se Defensoria Pública Estadual pode
receber  honorários  sucumbenciais  quando  seus  membros
atuarem na qualidade de curadores especiais. 2. O embargante
alega  não  se  insurgir  contra  a  orientação  adotada  no
julgamento  do  REsp  1.108.013/RJ,  representativo  de
controvérsia,  que  deu  origem  à  Súmula  421/STJ  (Os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença). Argumenta apenas que descabe a condenação
do  Município  em  honorários  advocatícios  quando  os
defensores  públicos  atuarem  na  qualidade  de  curadores
especiais, ante a vedação prevista no artigo 130, inciso III, da
LC 80/94.  3.  O artigo  130,  inciso  III,  da  LC 80/94  proíbe  o
recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos,
mas não o auferimento da verba com a destinação aos fundos
geridos pela Defensoria Pública, consoante previsto no inciso
XXI, do artigo 4º, da LC 80/94, o qual consigna expressamente
competir  àquela  instituição  executar  e  receber  as  verbas
sucumbenciais  decorrentes  de  sua  atuação.  4.  Concluir-se
diversamente implicaria ofensa ao princípio da causalidade e
da isonomia. Com efeito, aquele que deu causa à instauração
do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes.
Não  é  razoável  exigir-se  os  honorários  quando  a  parte
vencedora é representada por curador nomeado sem vínculo
com o Estado e dispensá-los justamente quando o ente estatal
cumpre  sua  missão  constitucional  e  oferece  assistência
judiciária  por  meio  da  Defensoria  Pública.  5.  Embargos  de
divergência não providos. (EREsp 1060459/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011,
DJe 01/02/2012)

No que diz respeito à aplicação do art. 27, §1º, do Decreto-Lei
nº 3.365/41, o entendimento mais recente da Corte Superior sinaliza pela sua
aplicação, in verbis:

[…].  Os  honorários  advocatícios,  em  desapropriação  direta,
subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do
Decreto-lei  3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000).
[…].  (AgRg  no  AREsp  344.919/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe
15/04/2014)

[…].  Os  limites  percentuais  de  honorários  advocatícios
constantes do art. 27, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941
(Lei de Desapropriação por Utilidade Pública) são aplicáveis às
desapropriações  indiretas.  3.  Ajustados  os  honorários
advocatícios aos limites trazidos pelo §1º do art. 27 do Decreto-
Lei n. 3.365/1941, não cabe a esta Corte rever o percentual
fixado, por estar a matéria atrelada ao juízo de equidade de
que trata o art. 20, § 4º, do CPC. Aplicação da Súmula 7/STJ.
[…]. (REsp 1416135/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 21/02/2014)

[...].  Proferida  a  sentença  após  a  publicação  da  MP 1.997-
37/2000,  devem  os  honorários  advocatícios  ajustar-se  aos
limites  estabelecidos  no  §  1º  do  art.  27  do  Decreto-Lei
3.365/41.  […].  (REsp  1224966/PB,  Rel.  Ministra  ELIANA
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CALMON,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  06/06/2013,  DJe
13/06/2013)

O citado dispositivo estabelece o seguinte:

Art. 27. […]. § 1º. A sentença que fixar o valor da indenização
quando  este  for  superior  ao  preço  oferecido  condenará  o
desapropriante  a  pagar  honorários  do  advogado,  que  serão
fixados  entre  meio  e  cinco por  cento  do valor  da diferença,
observado o disposto no §4º do art. 20 do Código de Processo
Civil,  não  podendo os  honorários  ultrapassar  R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais). 

Conforme  se  observa  do  texto  legal,  em  se  tratando  de
desapropriação,  os  honorários  devem ser  arbitrados  de  meio  a  cinco  por
cento da diferença entre o que foi oferecido pelo ente público (R$ 4.575,00) e
o preço fixado na sentença (R$ 29.640,00), observado o juízo de equidade
prescrito no art. 20, §4º, do CPC.

No caso, há uma diferença de R$ 25.065,00 (vinte e cinco mil e
sessenta e  cinco reais),  sendo sobre este valor  que deve ser  calculado o
percentual dos honorários advocatícios.

Assim, creio que esse capítulo do comando judicial (10% sobre
a condenação) também merece retificação, devendo se adequar aos limites
previstos na norma acima transcrita.

Por fim, ressalto que, considerando o trabalho dispendido pela
Defensora (contestação genérica, petição de fl.  143 e contrarrazões de fls.
160/163) e a complexidade da causa (corriqueiramente decidida nesta Corte e
no STJ) os honorários devem ser fixados em 3% (três por cento) do valor da
diferença encontrada (R$ 25.065,00), nos termos do art. 20, §4º, do Código
de Ritos.

Isso posto,  com fulcro na jurisprudência deste Tribunal  e do
STJ,  e nos termos do art.  557,  caput,  e  §1º-A, do CPC,  dou provimento
parcial à remessa necessária e ao apelo, para determinar que os juros de
mora passem a incidir a  partir de janeiro do exercício seguinte ao que
deveria  ser  pago,  bem como para fixar  a verba honorária,  a favor da
Defensoria Pública,  em 3% (três por cento) sobre a diferença entre a
indenização oferecida pelo recorrente e a deferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR
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