Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.318 - RJ (2018/0334738-3)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
SEBASTIAO AZEVEDO DOS SANTOS
FLÁVIA MARTINS MORETH E OUTRO(S) - RJ140598
AUTO VIACAO ABC S/A
LUIZ ARMANDO PEIXOTO GARCIA JUSTO E OUTRO(S) RJ041890
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE
CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
DE
PESSOAS.
ATROPELAMENTO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado
por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de
pessoas.
2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus
coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no
conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do
art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os
consumidores,
usuários
do
serviço,
tenham
sido
conjuntamente vitimados.
3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige
apenas a existência de uma relação de consumo sendo
prestada no momento do evento danoso contra terceiro
(bystander).
4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso
V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do CDC.
5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal,
determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão
indenizatória.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
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unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro
(Presidente) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 16 de junho de 2020(data do julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.318 - RJ (2018/0334738-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE
: SEBASTIAO AZEVEDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLÁVIA MARTINS MORETH E OUTRO(S) - RJ140598
RECORRIDO
: AUTO VIACAO ABC S/A
ADVOGADO
: LUIZ ARMANDO PEIXOTO GARCIA JUSTO E OUTRO(S) RJ041890
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIÃO AZEVEDO
DOS SANTOS, com fundamento na alínea "a" do inciso II do art. 105 da CF,
contra o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZATÓRIA.
ATROPELAMENTO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
NATUREZA
EXTRACONTRATUAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL DO ARTIGO 206, §3º, INCISO V, DO
CÓDIGO CIVIL E NÃO O PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. sic

Em suas razões recursais, aduziu violados os arts. 14, 17 e 27 do CDC,
pois incidente o Código de Defesa do Consumidor. Disse inocorrente a
prescrição da pretensão, pois o dever de indenizar da ré decorre da
responsabilidade pelo fato do serviço, sendo equiparadas aos consumidores
todas as vítimas do evento, ainda que não tenha adquirido o serviço do
fornecedor, fabricante ou outro qualquer responsável. Disse ter sido vítima de
atropelamento por coletivo da empresa recorrida, incidindo, assim, o Código de
Defesa do Consumidor e, portanto, o prazo prescricional do art. 27. Pediu o
provimento do recurso especial.
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Houve contrarrazões.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.318 - RJ (2018/0334738-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE
: SEBASTIAO AZEVEDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLÁVIA MARTINS MORETH E OUTRO(S) - RJ140598
RECORRIDO
: AUTO VIACAO ABC S/A
ADVOGADO
: LUIZ ARMANDO PEIXOTO GARCIA JUSTO E OUTRO(S) RJ041890
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE
CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
DE
PESSOAS.
ATROPELAMENTO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado
por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de
pessoas.
2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus
coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no
conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do
art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os
consumidores,
usuários
do
serviço,
tenham
sido
conjuntamente vitimados.
3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige
apenas a existência de uma relação de consumo sendo
prestada no momento do evento danoso contra terceiro
(bystander).
4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso
V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do CDC.
5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal,
determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão
indenizatória.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):
Eminentes colegas. A polêmica central do presente recurso especial
situa-se em torno da incidência do microssistema normativo do CDC, e,
consequentemente, na aplicação do art. 27 do CDC, a prever prazo
prescricional quinquenal para o acidentes de consumo em relação a terceiro,
vítima de um atropelamento alegadamente causado pelo ônibus da recorrida
durante a prestação do serviço de transporte de pessoas.
Conforme o relatório constante na sentença, o recorrente ajuizou ação de
indenização contra a recorrida afirmando "que, no dia 03/08/2012, por volta
de 10h50min, na Rua Alfredo Backer, bairro Alcântara, foi vítima de
atropelamento provocado pelo auto-ônibus placa RJ/LLP 6537, de
propriedade da ré, causando-lhe lesões, tendo o motorista se evadido do
local sem prestar socorro, sendo certo que o fato se deu devido à
imprudência do preposto da ré, na condução do veículo, já que ao
manobrá-lo para sair do ponto de ônibus existente no local, atropelou o
autor, que exercia a sua função de gari, e se encontrava varrendo o
meio-fio."
O juízo sentenciante e o acórdão recorrido reconheceram prescrita a
pretensão indenizatória, tendo em vista a incidência do art. 206, §3º, inciso V,
do CCB, extinguindo o feito com resolução de mérito.
Suscitada a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art.
27 do CDC, estatuto cuja aplicação já havia sido alegada desde a petição
inicial, o acórdão recorrido não o reconheceu aplicável, pois não decorreria, o
atropelamento "de qualquer relação de consumo, ainda que indireta, entre a
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vítima e a empresa proprietária do veículo atropelador ou seu condutor" (fl.
121 e-STJ).
Merece provimento o recurso especial.
Com efeito, mostra-se plenamente aplicável ao caso o microssistema
normativo do consumidor, instituído pela Lei 8078/90, em face do disposto no
art. 17 do CDC.
A circunstância de o único vitimado pelo acidente alegadamente causado
pelo ônibus de propriedade da recorrida, quando da prestação de serviços de
transporte de pessoas no Rio de Janeiro, ser terceiro à relação de consumo não
afasta a sua condição de consumidor por equiparação, senão concretiza
exatamente a hipótese do art. 17 do CDC, que ampliou o conceito básico de
consumidor do art. 2º da Lei 8078/90.
O Código de Defesa do Consumidor, em nenhum dos seus dispositivos
exige que o consumidor, conjuntamente ao terceiro considerado consumidor
por equiparação (bystander), seja vitimado pelo acidente de consumo para que
a extensão se verifique.
A análise rigorosa das cadeias contratuais de consumo, desde a
fabricação do produto, passando pela rede de distribuição, até chegar ao
consumidor final, mostra que, frequentemente, as vítimas ocasionais de
acidentes de consumo não têm qualquer tipo de vínculo efetivo com o
fornecedor.
No rigor da regra do artigo 2º, caput, do CDC, o bystander ficaria fora
da proteção conferida pelo legislador, pois não é destinatário final do bem ou
serviço que lhe causou o dano.
Essas vítimas, porém, estão abrangidas por força da regra de extensão do
art. 17 do CDC, tendo legitimidade para acionar diretamente o fornecedor
responsável pelos danos sofridos com base no CDC.
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O dispositivo encerra o alcance de terceiros isoladamente (ou seja,
quando não vitimado também o objeto de proteção por excelência da Lei
8.078/90, o consumidor) e, inclusive, como já manifestei nesta Corte Superior,
a vítima profissional, que não se enquadra no conceito básico de consumidor.
Os intermediários da cadeia de consumo, incluindo comerciantes,
atacadistas, varejistas, transportadores, assim como os terceiros alheios à
relação também podem ser vítimas de acidente de consumo. Normalmente,
essas pessoas não seriam consideradas consumidoras para efeito de incidência
do CDC, pois não seriam destinatárias finais do produto ou do serviço (art. 2º
do CDC). Todavia, ainda que não sejam destinatários finais, ficam equiparados
ao consumidor, caso sejam vítimas de um acidente de consumo.
O eminente Ministro Herman Benjamin, em seus Comentários ao
Código de Proteção do Consumidor, fornece exatamente o exemplo do dono
de um supermercado que, ao inspecionar sua seção de enlatados, sofre
ferimentos pela explosão de uma lata com defeito de fabricação, reconhecendo
que ele pode pleitear, do mesmo modo que o consumidor que está a seu lado,
reparação pelos danos sofridos em decorrência do produto defeituoso.
(BENJAMIN, Antônio Hermen de Vasconcelos. Comentários ao código de
proteção do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 81).
Ainda sob a análise do art. 17 do CDC, é necessário repetir o magistério
de Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe
Bessa (in Manual de Direito do Consumidor, 4ª ed. em e-book, Ed. RT,
2017, Capítulo III, item 2, subitem c):
A proteção deste terceiro, bystander, que não é destinatário final de
produtos e serviços do art. 2.º do CDC, é complementada pela
disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16),
dispõe: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento”.
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Logo, basta ser “vítima” de um produto ou serviço para ser
privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas
normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes
no CDC – não é necessário ser destinatário final, ser consumidor
concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto
e do serviço que causa o dano.

Em nada diverge a lição de Bruno Miragem, para quem:
(...) consideram-se consumidores equiparados todas as vítimas de um
acidente de consumo, não importando se tenham ou não realizado ato
de consumo (adquirido ou utilizado produto ou serviço). Basta para
ostentar tal qualidade, que tenha sofrido danos decorrentes de um
acidente de consumo (fato do produto ou do serviço). Trata-se da
extensão para o terceiro (bystander) que tenha sido vítima de um
dano no mercado de consumo, e cuja causa se atribua ao
fornecedor,15 da qualidade de consumidor, da proteção indicada pelo
regime de responsabilidade civil extracontratual do CDC.16
Assim, por exemplo, o transeunte que, passando pela calçada é atingido
pela explosão de um caminhão de gás que realizava entregas, ou quem
é ferido pelos estilhaços de uma garrafa de refrigerante que explode em
um supermercado, mesmo não tendo uma relação de consumo em
sentido estrito com o fornecedor, equipara-se a consumidor para efeito
da aplicação das normas do CDC.
A regra da equiparação do CDC parte do pressuposto que a garantia de
qualidade do fornecedor vincula-se ao produto ou serviço oferecido.
Neste sentido, prescinde do contrato, de modo que o terceiro,
consumidor equiparado, deve apenas realizar a prova de que o dano
sofrido decorre de um defeito do produto.17 Esta proteção do terceiro
foi gradativamente reconhecida no direito norte-americano a partir do
conhecido caso MacPherson vs. Buick Co., na década de 1930, pelo
qual dispensou-se a prévia existência de contrato para que fosse
atribuída responsabilidade. Com o avanço da jurisprudência
norte-americana, a partir do caso Hennigsen vs. Bloomfield foi então
dispensada a regra da quebra da garantia intrínseca, que ainda
guardava uma certa natureza contratual, adotando-se a partir daí a
regra da responsabilidade objetiva (strict liability products),18
decorrente do preceito geral de não causar danos.
A lição norte-americana inspirou o legislador do CDC. Assim também a
jurisprudência brasileira vem desenvolvendo sensivelmente a
abrangência desta definição legal, permitindo, por exemplo, a tutela
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do direito de moradores de área próxima à refinaria de petróleo que
venham a ser prejudicados pela poluição dela proveniente,19 das
vítimas que se encontram em solo, no caso da queda de um avião,20
assim como o terceiro que sofre acidente de trânsito causado por
empresa fornecedora de transporte.21 (in Curso de Direito do

Consumidor, 4ª ed. Em e-book, Ed. RT, 2016, Parte I, item 5,
subitem 5.2.2.2)
É para ao CDC suficiente a existência de uma relação de consumo, ou
seja, que o produto seja fornecido e o serviço esteja sendo prestado dentro do
escopo do Código de Defesa do Consumidor, para que, advindo daí
um acidente de consumo a vitimar alguém, integrante ou não da cadeia de
consumo, incidam os institutos protetivos do CDC.
Haverá hipótese em que o acidente ocorrerá em contexto em que o
transporte não seja de consumidores, na forma do art. 2º do CDC, e nem seja
prestado por fornecedor, na forma do art. 3º do CDC, como, por exemplo, no
transporte de empregados pelo empregador, o que, certamente, afastaria a
incidência do CDC, por inexistir, indubitavelmente, uma relação disciplinada
pelo CDC, uma relação de consumo.
No entanto, quando a relação é de consumo e o acidente ocorre no seu
contexto, desimporta o fato de o consumidor não ter sido vitimado para que o
terceiro por ele diretamente prejudicado seja considerado bystander.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONFLITO INTERTEMPORAL. CC/16 E
CC/02. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO FORNECEDOR
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. TERCEIRO, ALHEIO
À RELAÇÃO DE CONSUMO, ENVOLVIDO NO ACIDENTE.
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DECISÃO OMISSA. INTUITO PROTELATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Em relação à regra de transição do art. 2.028 do CC/02, dois
requisitos cumulativos devem estar presentes para viabilizar a
incidência do prazo prescricional do CC/16: i) o prazo da lei anterior
deve ter sido reduzido pelo CC/02; e ii) mais da metade do prazo
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estabelecido na lei revogada já deveria ter transcorrido no momento
em que o CC/02 entrou em vigor. Precedentes.
2. Os novos prazos fixados pelo CC/02 e sujeitos à regra de transição
do art. 2.028 devem ser contados a partir da sua entrada em vigor, isto
é, 11 de janeiro de 2003.
3. O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação
(bystander), sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não
tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam
vítimas de evento danoso decorrente dessa relação.
4. Em acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de
transporte, o terceiro vitimado em decorrência dessa relação de
consumo
deve
ser
considerado
consumidor
por
equiparação. Excepciona-se essa regra se, no momento do acidente, o
fornecedor não estiver prestando o serviço, inexistindo, pois, qualquer
relação de consumo de onde se possa extrair, por equiparação, a
condição de consumidor do terceiro.
5. Tendo os embargos de declaração sido opostos objetivando sanar
omissão presente no julgado, não há como reputá-los protelatórios,
sendo incabível a condenação do embargante na multa do art. 538,
parágrafo único, do CPC.6. Recurso especial parcialmente
provido. (REsp 1125276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012)
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO
CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS
DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO
DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em
um freezer, causando graves lesões.
2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de
consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander").
3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo
consumidor e o estouro da garrafa de cerveja.
4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo
legislador ao fabricante.
5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3º do art. 12 do
CDC.
6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos
termos da sentença de primeiro grau. (REsp 1288008/MG, Rel.
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Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 11/04/2013)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO. AFASTAMENTO DA
SÚMULA N. 115/STJ. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD CAUSAM.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Em se tratando do agravo de instrumento disciplinado nos artigos
522 e seguintes do CPC, é dispensável a autenticação das peças que o
instruem, tendo em vista inexistir previsão legal que ampare tal
formalismo.
2. Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à
qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora
não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as
consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que
ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança
física e psíquica.
3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se ao caso em apreço o
prazo de prescrição de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 da Lei n.
8.078/90.
4. Respondem solidariamente todos aqueles que contribuíram para a
causa do dano.
5. Considerando que a petição inicial da ação de indenização por danos
materiais e morais forneceu de modo suficiente os elementos
necessários ao estabelecimento da relação jurídico-litigiosa,
apresentando os fatos que permitem a identificação da causa de pedir,
do pedido e do embasamento legal, correto o acórdão recorrido que
afastou a inépcia da exordial.
6. Em razão do manifesto caráter protelatório dos embargos de
declaração, a multa aplicada pela instância a quo deve ser mantida.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1000329/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010)

Na espécie, incidem as normas consumeristas e, assim, a prescrição
quinquenal prevista no art. 27 do CDC.
Tendo em vista que a demanda fora ajuizada em 2016 em relação a fato
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ocorrido em 03/08/2012, é de se afastar a prescrição, impondo-se o retorno
dos autos ao primeiro grau de jurisdição para continuidade do exame da
pretensão.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial.
É o voto.

Documento: 1954440 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/06/2020

Página 13 de 5

Superior Tribunal de Justiça
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2018/0334738-3

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.787.318 / RJ

Números Origem: 00385993520168190004 201825114062 385993520168190004
PAUTA: 16/06/2020

JULGADO: 16/06/2020

Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretário
Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

SEBASTIAO AZEVEDO DOS SANTOS
FLÁVIA MARTINS MORETH E OUTRO(S) - RJ140598
AUTO VIACAO ABC S/A
LUIZ ARMANDO PEIXOTO GARCIA JUSTO E OUTRO(S) - RJ041890

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral - Acidente de
Trânsito

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro
(Presidente) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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