Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.750.763 - SP (2018/0157407-8)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADOS

RECORRIDO

: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
: MARIA APARECIDA SONCHIM LOPES
: VALÉRIA CRUZ - SP138268
MARLON AUGUSTO FERRAZ - SP135233
DHAIANNY CANEDO BARROS FERRAZ - SP197054
FELIPE DOS SANTOS VELOSO - SP311862D
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. NOVO ESTATUTO. OBSERVÂNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o restabelecimento de
auxílio-doença, concessão de aposentadoria por invalidez e indenização por
danos morais.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa
de estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal
que considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea a do
permissivo constitucional, o que atrai a incidência do Enunciado n. 284 da
Súmula STF.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários
advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no
art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais
delimitados no § 3º do referido artigo. Precedentes: AgInt no REsp n.
1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017; REsp n. 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.
IV - Recurso especial provido para determinar ao Tribunal de
origem que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade
com os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs.
Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães
votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 06 de dezembro de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Relator

Documento: 1781955 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/12/2018

Página 2 de 4

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.750.763 - SP (2018/0157407-8)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):
Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Maria Aparecida Sonchim Lopes em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o restabelecimento do
auxílio-doença, a concessão de aposentadoria por invalidez e a indenização por danos morais.
Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados
procedentes. No TRF da 3ª Região, a sentença foi parcialmente reformada em acórdão assim
ementado:
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
REEXAME
NECESSÁRIO. DISPENSA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA.
AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL.
REQUISITOS PREENCHIDOS. PERÍCIAS PERIÓDICAS. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.
- Remessa oficial não conhecida, por ter sido proferida a sentença na
vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3º, I, afasta a exigência do duplo grau de
jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil)
salários-mínimos. No caso, a toda evidencia não se excede esse montante.
- São exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a
carência de doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o
trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para
outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a
incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o
segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da
Previdência Social.
- No caso, a perita médica judicial concluiu que a parte autora estava
parcial e temporariamente incapacitada para o seu trabalho habitual.
- Não patenteada a incapacidade total e definitiva para quaisquer
serviços, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez. Devido,
entretanto, o auxílio-doença, tal como consignado na r. sentença.
- Caberá à autarquia submeter a parte autora à nova perícia, a fim de
verificar a persistência da situação de incapacidade ou se houve recuperação da
capacidade laborai, a teor do art. 101 da Lei n. 8.213/1991.
- O termo inicial do benefício fica fixado na data do requerimento
administrativo, tal como fixado na r. sentença, por estar em consonância com os
elementos de prova e jurisprudência dominante. Precedentes do STJ.
- Correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/81 e
da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos
para os cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei n. 11.960/2009,
consoante Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 16/4/2015, Rel. Min. Luiz Fux e
Informativo 833 do Supremo Tribunal Federal.
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- Juros moralórios são de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da
citação, por força dos artigos 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/73, até a vigência
do novo CC (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento)
ao mês, nos termos dos artigos 406 do novo CC e 161, § 1º, do CTN, devendo, a
partir de julho de 2009, serem mantidos no percentual de 0,5% ao mês, observadas
as alterações introduzidas no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 pelo art. 5º da Lei n.
11.960/09, pela MP n. 567, de 03 de maio de 2012, convertida na Lei n. 12.703, de
07 de agosto de 2012, e por legislação superveniente.
- Referentemente às custas processuais, no Estado de São Paulo, delas
está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n.
6.032/74, 8.620/93 e 9.289/96, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/85 e
11.608/03. Contudo, tal isenção não exime a Autarquia Previdenciária do pagamento
das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da
sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.
- Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno
ambas as partes a pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em
3% (três por cento) sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85,
caput e § 14, do Novo CPC. Todavia, em relação à parte autora, fica suspensa a
exigibilidade, segundo a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo código, por ser a parte
autora beneficiária da justiça gratuita.
- Apelação do INSS parcialmente provida.

Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados nos termos da
ementa do acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO
CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO.
AMPLO REEXAME. DESPROVIMENTO. MULTA.
- O artigo 1.022 do NCPC admite embargos de declaração quando, na
sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre
o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
- Quanto aos honorários de advogado, assim estabeleceu o julgado:
"Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a
pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em 3% (três por cento)
sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85, caput e § 14, do Novo
CPC. Todavia, em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade, segundo a
regra do artigo 98, § 3º, do mesmo código, por ser a parte autora beneficiária da
justiça gratuita."
- Se o advogado entendeu por haver eventual error in judicando na
fixação dos honorários de advogado, os embargos de declaração não são o recurso
típico, porquanto ausente omissão, obscuridade ou contradição.
- Assim, são manifestamente despropositados estes embargos, que só
serviram para procrastinar este processo, sendo por isso devida a multa prevista no
artigo 1.026, § 2º, do NCPC, razão por que fica condenada a embargante a pagar
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido.
- A multa deverá ser paga pelo(a) advogado(a) embargante, porquanto
a matéria lhe diz respeito exclusivamente, não podendo a parte ser penalizada pelo
fato de se litigar em seu nome.
- Embargos de declaração desprovidos.
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Maria Aparecida Sonchim Lopes interpôs recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, a, da Constituição Federal, por ofensa ao § 3º do CPC/2015.
Alega em síntese que, considerando que a parte vencida é a Fazenda Pública,
os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em conformidade com os percentuais
fixados no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015.
Aduz que a responsabilização por atos de litigância de má-fé é exclusiva das
partes, não havendo o que se falar em condenação do patrono. Argumenta que o advogado
está sujeito exclusivamente ao controle disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.750.763 - SP (2018/0157407-8)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido
contrariado pelo Tribunal a quo, sendo necessária a delimitação da violação do tema
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados em relação à condenação por litigância de
má-fé, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca
da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização,
a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado
Sumular nº 284 do STF". (AgRg no REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco
Falcão; Primeira Turma; DJ de 3/9/2007.)
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de
obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a
autora obstar cobrança pela ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado
pela concessionária, bem como a repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167,
e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o
cumprimento de obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao
que ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo
de rever o objeto do pedido deduzido na petição inicial, implica revolvimento do
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conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
5/5/2017.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO
MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. SERVIDOR
PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR,
transformada em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n.
11.784/08 e que sua supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à irredutibilidade de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de
estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que
considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo
constitucional, o que atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas
razões recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à
luz do art. 29 da Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de
lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da
recorrente, de maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da
Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos
declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
10/3/2017.)

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os
honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art.
85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do
referido artigo. Nesse sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E
CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015.
APLICABILIDADE.
1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a
ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção
de Pré-executividade.
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2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º.
Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos
§§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação
dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo
utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato,
com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º
do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do
artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a
adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o
proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de
pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade
passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto
substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o
proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à
integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa
(R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de
opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação
ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$
15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".
4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos
honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do
CPC/2015, mostra-se inadequada.
5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da
causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com
efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico,
todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do
CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (sem grifos no
original).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E PUBLICADA JÁ QUANDO EM
VIGOR O CPC/2015. NOVO ESTATUTO. OBSERVÂNCIA.
1. No que diz respeito às causas em que for parte a Fazenda Pública, o art.
85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos
honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito
econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas
como parâmetro para tal apuração.
2. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da causalidade e os
riscos de eventual sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
Documento: 1781955 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/12/2018

Página 8 de 4

Superior Tribunal de Justiça
advocatícios - como marco para a incidência das regras do novo estatuto
processual, notadamente em face da natureza jurídica híbrida do referido instituto
(processual-material).
3. A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos nos art.
85, § 11, do CPC/2015, em sede recursal (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ),
os honorários de sucumbência deverão obedecer à legislação vigente na data da
sentença ou do acórdão que fixou a condenação, lembrando-se que a decisão produz
todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua publicação.
4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973,
sendo o decisum, contudo, publicado já na vigência no novo Código Processual,
considerando-se as peculiaridades da contagem dos prazos no processo eletrônico
(art. 5º da Lei n. 11.419/2006, c/c o art. 224 do CPC/2015).
5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem
reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do disposto no art. 85, § 3º
e seguintes, do CPC/2015.
(REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017).

No caso dos autos, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados
em desconformidade com os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC/2015, in
verbis (fls. 160):
[...]
Tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno
ambas as partes a pagar honorários ao advogado da parte contrária, arbitrados em
3% (três por cento) sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85,
caput e § 14, do Novo CPC.
Todavia, em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade,
segundo a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo código, por ser a parte autora
beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou
provimento ao recurso especial para determinar ao Tribunal de origem que fixe os honorários
advocatícios sucumbenciais em conformidade com os percentuais estabelecidos no art. 85, §
3º, do CPC/2015.
É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2018/0157407-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.750.763 / SP

Números Origem: 00033159320148260471 00053615620174039999 1400001505 201703990053610
33159320148260471 53615620174039999
PAUTA: 06/12/2018

JULGADO: 06/12/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADOS

RECORRIDO

: MARIA APARECIDA SONCHIM LOPES
: VALÉRIA CRUZ - SP138268
MARLON AUGUSTO FERRAZ - SP135233
DHAIANNY CANEDO BARROS FERRAZ - SP197054
FELIPE DOS SANTOS VELOSO - SP311862D
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria por Invalidez

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e
Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.
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