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PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração  –  Recurso  contra  acórdão  em
apelação  cível  –  Admissibilidade  e
controvérsia analisadas nos moldes da Lei nº
5.869/73 – Irretroatividade da Lei Processual
– Atos processuais praticados sob a égide da
legislação anterior não podem sofrer efeitos
em virtude do advento da nova lei – Teoria do
isolamento dos atos processuais – Defesa de
omissão  e  contradições  no  julgado  –
Inocorrência –  Propósito de rediscussão da
matéria –  Prequestionamento – Exigência de
que  a  tese  jurídica  seja  inequivocamente
discutida – Ocorrência – Rejeição.

—   Art.  14  da  Lei  nº  13.105/2015  (novo
CPC): “a norma processual não retroagirá e
será  aplicável  imediatamente  aos  processos
em  curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidadas  sob  a  vigência  da  norma
revogada”.

—   A lei  processual  civil  tem  aplicação
imediata, ou seja, produz efeitos imediatos,
contudo, nos termos da teoria do isolamento,
a lei nova somente deve atingir os atos ainda
não  iniciados.  Assim,  os  atos  processuais
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praticados sob a égide da legislação anterior
não  podem  sofrer  efeitos  em  virtude  do
advento  de  nova  lei,  sob  pena  de  gerar
insegurança jurídica.

– O juiz  ou  tribunal  não  está  obrigado  a
analisar cada uma das teses, argumentos e
preceitos legais trazidos à baila pelas partes,
nem fica limitado aos fundamentos por elas
indicados,  podendo,  em  razão  da  livre
convicção,  ficar  adstrito  àqueles  elementos
que sejam suficientes para fundamentar de
forma clara a sua decisão.

– Tendo  o  acórdão  embargado  tecido
suficientes  considerações  acerca  dos
motivos  que   ensejaram a  manutenção  da
decisão  apelada,  depreendendo-se  dos
embargos  que,  a  título  de  suprir  alegada
omissão e contradição pretende a empresa
embargante,  na  realidade,  o  reexame  da
causa,  não  havendo  qualquer  vício  a  ser
corrigido,  há de se rejeitar os embargos de
declaração.

-  Para  que  determinada  questão  seja
considerada  prequestionada,  conforme
entendimento  sedimentado  tanto  no  STF
quanto no STJ, não se faz necessário que o
julgador mencione expressamente os artigos
de Lei ou da Constituição Federal referidos
pelas partes, o que se exige é que o tema
jurídico tenha sido discutido e decidido, com
a consequente solução da controvérsia. 

- “Admite-se, no âmbito do recurso especial,
o  prequestionamento  implícito  da  matéria,
não sendo necessário que o Tribunal a quo
faça  menção  expressa  aos  dispositivos  de
lei indicados pelo recorrente, bastando que
realize  juízo  de  valor  sobre  o  conteúdo
normativo dos preceitos legais suscitados no
apelo.” (REsp 1314163/GO)
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V I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes
autos  de  embargos  de  declaração  em  que  figuram  como  partes  as  acima
mencionadas.

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
declaratórios, nos termos do voto do relator e de súmula de julgamento de folha
retro. 

R E L A T Ó R I O

VISA  DO  BRASIL  EMPREENDIMENTOS
LTDA interpôs embargos de declaração (fls. 216/222), em face  de  CLAUDIO
VASCONCELOS, irresignado com as termos do acórdão proferido por  esta
Egrégia  Segunda  Câmara  Cível  (fls.  205/214), que,  em  julgamento  de
apelações  cíveis  interpostas  pelas  partes  litigantes,  rejeitou  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  arguida  pela  empresa  ora  embargante  e,  no  mérito,
manteve a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais
e materiais c/c repetição de indébito,  manejada pelo ora embargado, julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para “CONDENAR
as  promovidas  VISA  DO  BRASIL  EMPREENDIMENTOS  e  BANCO  DO
BRASIL S/A, ambas já devidamente qualificadas, a ressarcir o autor CLÁUDIO
VASCONCELOS,  igualmente  qualificado,  na  importância  correspondente  ao
dobro dos valores indevidamente cobrados a título de “PROTEÇÃO OURO”
nas faturas de seu cartão de crédito nos últimos cinco anos, acrescidos de
juros de mora e correção monetária, contados a partir da citação – art. 219 do
CPC, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença .” 

Nas  razões  dos  embargos  declaratórios,
aduz a empresa embargante, em apertada síntese, que a decisão vergastada
deve ser modificada, persistindo na tese de que é parte ilegítima para compor o
polo passivo da demanda. Pugna, ao final, pelo prequestionamento dos artigos
186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, §3º, I eII do CDC.

Ante  à  pretensão  de  empréstimo  do  efeito
modificativo ao recurso, conforme consta da peça recursal, a parte embargada
foi intimada para apresentar manifestação, restando inerte (fl. 227).

É o que basta a relatar. 

                                                      V O T O 

Aprioristicamente, ressalto que os requisitos
de admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
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moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob  a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova lei, sob pena
de gerar insegurança jurídica. 

Porquanto,  se  o  acórdão  embargado  (ato
processual)  fora  publicado  quando  vigente  o  anterior  CPC  (fl.  215),  resta
patente  que   sob  a  mesma  legislação  deve  ser  revisto,  em  atenção  à
segurança jurídica e à teoria do isolamento dos atos processuais.   

Em consonância com o entendimento acima
declinado, é a orientação do Enunciado Administrativo nº 2, do Superior Tribu-
nal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 -  Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publi-
cadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os re-
quisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas  estas  considerações,  é  de  se  frisar
que  o  art.  535,  I  e  II,  do  antigo  CPC,  preceituava  que  os  embargos
declaratórios se prestam a expungir obscuridade, contradição ou omissão de
decisão judicial prolatada, independente da sua espécie, órgão de que emane
e  grau  de  jurisdição  onde  tenha  origem,  desde  que  estejam presentes  os
requisitos previstos na lei.

A  obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil compreensão do texto da decisão. A dúvida é o estado de incerteza que
resulta  da  obscuridade.  A  contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal. Para corroborar, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON e
ROSA NERY1:

1 In  Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista
dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclareatório.  Como  regra  não  tem  caráter  substitutivo,
modificador ou infringente do julgado”. 

No  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  pacífico
que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte,  desde  que os fundamentos  utilizados  tenham sido suficientes  para
embasar a decisão”.2 Confira-se:

"TRIBUTÁRIO  -  IMPORTAÇÃO  -  REGIME  "DRAW
BACK" - MATÉRIA-PRIMA PARA BENEFICIAMENTO E
EXPORTAÇÃO.
(...)
Quanto à alegada violação ao artigo 535, do CPC, não
merece guarida a tese defendida pelo recorrente, eis que o
Tribunal a quo ao apreciar a demanda manifestou-se sobre
todas  as  questões  pertinentes  à  litis  contestatio,
fundamentando  seu  proceder  de  acordo  com  os  fatos
apresentados  e  com  a  interpretação  dos  regramentos
legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de
seu convencimento.
(...)
Como é de sabença geral, o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos  os
argumentos  alavancados  pelas  partes.  As  proposições
poderão  ou  não  serem  explicitamente  dissecadas  pelo
magistrado,  que  só  estará  obrigado  a  examinar  a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder  de  acordo  com  o  seu  livre  convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

No mesmo sentido:

"RECURSO  ESPECIAL.  IMÓVEL  FUNCIONAL
ADMINISTRADO  PELA  SECRETARIA  DA
ADMINISTRAÇÃO  FEDERAL  DA  PRESIDÊNCIA  DA
REPÚBLICA-SAF.  OCUPAÇÃO  POR  SERVIDOR
PÚBLICO  MILITAR.  ALIENAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
ART.  535,  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. Não ocorre violação do art.  535, do CPC, quando o
acórdão  recorrido  não  denota  qualquer  omissão,
contradição  ou  obscuridade  no  referente  à  tutela
prestada,  uma  vez  que  o  julgador  não  se  obriga  a
examinar  todas  e  quaisquer  argumentações  trazidas

2 STJ – 1ª Turma, REsp 666419/SC; Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/06/2005, DJ 27.06.2005 p. 247.
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pelos  litigantes  a  juízo,  senão  aquelas  necessárias  e
suficientes ao deslinde da controvérsia.
(STF  -  REsp  61.999/DF,  REsp  155.259/DF,  REsp
76.493/DF, REsp 59.119/DF, RMS 21.769/DF). (grifei).

Por fim, 

“O  julgador  não  se  obriga  a  responder  a  todas  as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos  fundamentos  indicados  por  elas  e  tampouco  a
responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP
115/207).  (TJSC;  EDcl-AC  2012.057261-8/0001.00;  São
José; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro
Manoel Abreu; Julg. 13/02/2013; DJSC 27/02/2013; Pág.
244). (grifei).

  
“In  casu”,  foi  rejeitada  a  preliminar  de

ilegitimidade  passiva  arguida  pela  empresa  ora  embargante  e,  no  mérito,
manteve-se  a sentença que,  nos  autos da  ação de indenização por  danos
morais e materiais c/c repetição de indébito, manejada pelo ora embargado,
julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  deduzidos  na  inicial,  para
“CONDENAR  as  promovidas  VISA  DO  BRASIL  EMPREENDIMENTOS  e
BANCO DO BRASIL S/A, ambas já devidamente qualificadas,  a ressarcir  o
autor  CLÁUDIO  VASCONCELOS,  igualmente  qualificado,  na  importância
correspondente  ao  dobro  dos  valores  indevidamente  cobrados  a  título  de
“PROTEÇÃO OURO” nas faturas de seu cartão de crédito nos últimos cinco
anos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, contados a partir da
citação – art. 219 do CPC, montante a ser apurado em sede de liquidação de
sentença .” 

Nas  razões  dos  embargos  declaratórios,
aduziu  a  embargante  ser  parte  ilegítima  para  compor  o  polo  passivo  da
demanda, bem como que houve omissão no acórdão hostilizado em relação
aos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, §3º, I eII do CDC.

Malgrado as irresignações da empresa recor-
rente, é de sabença comum que o Juiz ou Tribunal não está obrigado a analisar
cada um dos argumentos trazidos à baila pelas partes, nem fica limitado aos
fundamentos por elas indicados, podendo, em razão da livre convicção, ficar
adstrito àqueles elementos que sejam suficientes para fundamentar sua deci-
são.

Para  que  não  pairem  quaisquer  dúvidas,
passa-se a transcrever a ementa da decisão hostilizada,  a qual  certamente
evidenciará que a prestação jurisdicional  fora ao todo esgotada, sem deixar
lacunas. Observe-se, inclusive, que os fundamentos do acórdão restam claros
na ementa:
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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Preliminar de
ilegitimidade passiva – Ação de indenização por danos
morais e materiais c/c repetição de indébito – Cobrança
de  seguro  não  contratado  em  faturas  de  cartão  de
crédito – Sentença de procedência parcial –  Alegação
de  ilegitimidade  passiva  "ad  causam" pela  empresa
VISA – Inocorrência –  Bandeiras/marcas de cartão de
crédito  –  Responsabilidade solidária pela má presta-
ção de serviços – Entendimento firmado pelo STJ – Re-
jeição.   

– “O art. 14 do CDC estabelece regra de responsabili-
dade solidária entre os fornecedores de uma mesma ca-
deia de serviços, razão pela qual as 'bandeiras'/marcas
de cartão de crédito respondem solidariamente com os
bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos
danos decorrentes da má prestação de serviços.” (STJ -
REsp: 1029454 RJ 2008/0026223-1, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2009,
T3  -  TERCEIRA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
19/10/2009).

CONSUMIDOR – Apelação Cível – Mérito – Ação de
indenização por danos morais e materiais c/c repetição
de indébito –  Cobrança de seguro não contratado em
faturas de cartão de crédito – Falha na prestação do
serviço – Restituição dos valores pagos – Ausência de
engano justificável, face a ausência de contratação do
serviço – Má-fé comprovada – Devolução em dobro –
Indenização por dano moral – Improcedência na instân-
cia “a quo” – Ausência de interesse recursal – Manu-
tenção da sentença – Desprovimento das apelações.

– Verificando-se que inexiste regular instrumento cele-
brado entre as partes para contratação do serviço de
seguro em cartão de crédito, é de se concluir que age de
forma  negligente  a  instituição  que  realiza  cobranças
por serviço não contratado pelo consumidor, sendo de-
vida a restituição dos valores pagos indevidamente.

– No que atine à restituição em dobro do indébito, se-
gundo preceitua o art. 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, somente é excepcionada em
caso de engano justificável e tem como pressuposto de
sua aplicabilidade, segundo entendimento assente do C.
STJ, a demonstração da conduta de má-fé por parte de
quem efetua a cobrança indevida.

– A cobrança de valores que não decorrem de qualquer
contratação não pode ser tomada por engano justificá-
vel, devendo, inclusive, considerar configurada a má-fé
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da conduta que exige do consumidor, parte hipossufici-
ente, que pague por algo que jamais contratou.

- “Age com má-fé o fornecedor que cobra por serviços
não contratados e em valores superiores aos pactuados,
determinando a aplicação da sanção prevista no parág-
rafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumi-
dor”(TJ-MG  -  AC:10024112989314001  MG,  Relator:
Alberto  Henrique,  Data  de  Julgamento:  03/07/2014,
Câmara  Cível:  13ª  CÂMARA,  Data  de  Publicação:
11/07/2014).

- No que concerne ao dano moral, a sentença recorri-
da julgou improcedente o pedido de condenação das
apelantes em indenização por dano moral, não sendo
possível conhecer da irresignação por ausência de in-
teresse recursal. (grifei).

Destarte,  a  decisão  objurgada  teceu
suficientes considerações acerca dos motivos que  ensejaram a manutenção
da sentença, depreendendo-se dos embargos que, a título de suprir alegada
omissão,  pretende  a  embargante,  na  realidade,  o  reexame  da  causa.
Entretanto,  os  embargos  declaratórios  não  constituem  meio  hábil  para  o
reexame da decisão embargada ou para correção de seus fundamentos. 

Quanto ao prequestionamento da matéria, a
embargante requereu o prequestionamento dos artigos 186 e 927, do Código
Civil, bem como art. 14, §3º, I eII do CDC. 

Por  oportuno,  faz-se  necessário  ressaltar,
que, em face da imposição estabelecida nos arts. 102, III, e 105, III, da Carta
Magna, admite-se, para efeito de prequestionamento, a utilização de embargos
declaratórios, com a finalidade de provocar a manifestação expressa do órgão
jurisdicional a respeito da questão legal ou constitucional controvertida. 

Frise-se,  entretanto,  que  para  que
determinada  questão  seja  considerada  prequestionada,  conforme
entendimento sedimentado tanto no STF quanto no STJ, não se faz necessário
que o julgador mencione expressamente os artigos de Lei ou da Constituição
Federal referidos pelas partes, o que se exige é que o tema jurídico tenha sido
discutido e decidido, com a consequente solução da controvérsia. 

Sobre  o  tema,  ensina  o  MINISTRO  LUIS
FELIPE SALOMÃO que “basta que o órgão julgador decline as razões jurídicas
que  embasaram  a  decisão,  não  sendo  exigível  que  se  reporte  de  modo
específico a determinados preceitos legais”3.

3REsp 1188683/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 
22/03/2011
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Nesse  sentido,  eis  o  seguinte  julgado  do
Supremo Tribunal Federal: 

"EM ENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONS-
TITUIÇÃO QUE SE CONFIGUROU, ORIGINARIAMEN-
TE, NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO - IMPRES-
CINDIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE-
CLARATÓRIOS - RECURSO IMPROVIDO. -  A jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal continua a exigir,
como pressuposto necessário à adequada interposição do
recurso  extraordinário,  que  o  acórdão recorrido  tenha
efetivamente examinado, de modo explícito, a controvér-
sia constitucional. - Na hipótese em que a alegada situa-
ção de litigiosidade constitucional tenha surgido, origina-
riamente, no próprio acórdão recorrido, é imprescindível
a oposição dos pertinentes embargos declaratórios, para
que o tema constitucional seja expressamente enfrentado
pelo Tribunal  de origem.  Precedentes.  (AI  254903 AgR,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, jul-
gado em 27/06/2000,  DJ 09-03-2001 PP-00103 EMENT
VOL-02022-02 PP-00305)” (grifei) 

Na mesma linha, enveredam as decisões do
STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HIPÓTESE DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE
FUNDA  A  AÇÃO  DE  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  ART.  535  DO CPC.  PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.  VIOLAÇÃO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1.  A  Corte  Especial  deste  tribunal  entende  não  ser
necessária a menção explícita aos dispositivos legais no
texto  do  acórdão  recorrido  para  que  seja  atendido  o
requisito de prequestionamento.
2.  A  teor  da  jurisprudência  desta  Corte,  somente  a
existência de omissão relevante à solução da controvérsia,
não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a violação
do art. 535, II, do CPC.
(...)
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1376909/PE, Rel.  Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013,
DJe 09/10/2013)” (grifei).

E,

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INCLUSÃO  INDEVIDA  DO  NOME  DO  AUTOR  NOS
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO

9



Embargos de Declaração nº  0000939-79.2014.815.0071

MORAL.  PREQUESTIONAMENTO  IMPLÍCITO.
POSSIBILIDADE. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS
PARA  FIXAÇÃO.  CONTROLE  PELO  STJ.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1.-  Para  que  um  determinado  tema  seja  considerado
prequestionado,  mais  que  a  expressa  menção  à  norma
federal,  faz-se  necessário  que  a  questão  jurídica  tenha
sido discutida e decidida pelo Tribunal a quo, mediante o
acolhimento ou a rejeição da pretensão deduzida.
2.-  Inexistindo  critérios  determinados  e  fixos  para  a
quantificação  do  dano  moral,  recomendável  que  o
arbitramento  seja  feito  com  moderação,  atendendo  às
peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não
ocorreu,  distanciando-se  o  quantum  arbitrado  da
razoabilidade,  justificando-se  a  sua  redução  de  R$
50.000,00 para R$ 10.000,00.
3.-  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1383211/SC,  Rel.  Ministro SIDNEI BENETI,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  24/09/2013,  DJe  08/10/2013).
(grifei).

Conquanto não tenha o acórdão impugnado
mencionado  expressamente  os  preceitos  citados,  certo  é  que  dita  decisão
versou inequivocamente sobre as matérias neles disciplinadas. 

Desta  forma,  eis  que  devidamente
explicitada  a  tese  jurídica  objeto  das  normas  que  a  embargante  afirmou
violada, não há motivos para a reforma do acórdão desafiado. 

Pelo exposto, não havendo qualquer vício a
ser corrigido no corpo do aresto embargado, torna-se imperiosa a REJEIÇÃO
dos embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos . Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a 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,
13 de junho de 2016.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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