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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
26/08/2016 

 
PORTARIA MDSA nº 152/2016-DOU: 26.08.2016 

 
Determina que o Instituto Nacional do Seguro Social estabeleça prazo para a recuperação da 
capacidade para o trabalho de segurado do Regime Geral de Previdência Social, dispensada a 
realização de nova perícia, e dá outras providências. 
 
O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, no uso das competências 
estabelecidas pela Medida Provisória nº 726/, de 12 de maio de 2016, e tendo em vista o 
disposto no art. 78 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 
6 de maio de 1999, 
 
Resolve: 
Art. 1º Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS estabeleça, mediante 
avaliação médico-pericial quando do requerimento de auxílio-doença, o prazo que entender 
suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado do Regime Geral de 
Previdência Social, dispensando a realização de nova perícia. 
§ 1º O segurado que não se considerar recuperado para o trabalho no prazo estabelecido 
poderá solicitar nova avaliação de sua capacidade laborativa, para fins de prorrogação do 
benefício, desde que requerida do décimo quinto dia que anteceder o termo final concedido 
até esse dia. 
§ 2º O INSS disciplinará a aplicação do disposto neste artigo, num prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da publicação deste ato. 
Art. 2º O segurado poderá interpor recurso à Junta de Recurso do Conselho de Recursos do 
Seguro Social - JR/CRSS, no prazo de trinta dias, conforme estabelece o art. 305 do 
Regulamento da Previdência Social, contados da data: 
I - em que tomar ciência do indeferimento do pedido de benefício; 
II - da cessação do benefício, quando não houver pedido de prorrogação; 
III - em que tomar ciência do indeferimento do pedido de prorrogação. 
Parágrafo único. O INSS poderá, quando da análise do recurso interposto pelo segurado, 
reformar sua decisão e deixar, no caso de reforma favorável, de encaminhar o recurso à 
JR/CRSS. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Fica revogada a Portaria MPS nº 359, de 31 de agosto de 2006. 
 
OSMAR GASPARINI TERRA 
Fonte: Veritae 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

01/09/2016 
 
 

6ª TURMA: RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PODE SER PENHORADA EM EXECUÇÃO 
TRABALHISTA 

 
Decisão dada pela 6ª Turma do TRT-2 em agravo de petição determinou a penhora de 

restituição de imposto de renda de sócios da empresa executada. De relatoria do desembargador 
Rafael Pugliese, o acórdão mostra que “não é toda e qualquer parcela da restituição do Imposto de 
Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória.” 

O fato é que, em primeira instância, a decisão considerara a devolução do imposto como 
impenhorável, por considerá-la verba salarial ou remuneratória e, consequentemente, de natureza 
alimentar. No entanto, elementos dos autos comprovaram a incidência do imposto sobre Ganho de 
Capital Moeda Estrangeira, afastando a característica de natureza alimentar da restituição. 

Além disso, a obrigação de comprovar que a devolução do imposto era de natureza 
alimentar cabia ao executado, o que não aconteceu. Por isso, o colegiado deu provimento ao agravo 
de petição impetrado pelo reclamante e determinou a penhora dos valores. 
 

(Processo 0220800-61.1997.5.02.0302 - Acórdão 20160050043) 
 
Texto: Léo Machado – Secom/TRT-2 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
05/09/2016 

 
 

JUÍZA CONDENA MENOR APRENDIZ QUE MENTIU AO ACUSA EMPRESA DE FALSIFICAR SUA 
ASSINATURA NA DEMISSÃO  

 
Uma menor aprendiz que mentiu ao afirmar que a assinatura do seu pedido de 

demissão foi falsificada pela empresa onde ela trabalhava foi condenado a pagar multa de R$ 
1.709 somado ao valor de R$ 1.000 dos honorários periciais. A decisão é da juíza substituta da 
7ª Vara do Trabalho de Cuiabá Emanuele Pessatti e data do dia 24 de agosto.  

Apesar de alertada sobre os riscos de se mentir em juízo, a menor insistiu na versão de 
que a empresa tinha falsificado sua assinatura. Com a negação da empresa, a juíza solicitou 
então uma perícia grafotécnica, para comprovar a autoria da rubrica. O exame mostrou que a 
assinatura era mesmo da adolescente.  

A ex-empregada também pediu a condenação da empresa ao pagamento de 
indenização por dano moral pela não concessão de férias, extensa jornada de trabalho, 
ausência do acerto rescisório e a falta de baixa do contrato de trabalho em sua Carteira de 
Trabalho. Apesar das denúncias, a verificação do cartão de ponto não comprovou a 
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sobrejornada e nem horários que afrontassem os direitos da menor aprendiz. Entretanto, a 
juíza entendeu o pedido parcialmente procedente e a empresa foi condenada a pagar o valor 
dos salários de oito dias do mês de julho de 2015, férias proporcionais, férias vencidas 
acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional. 
 
Litigância de má-fé 
 

Segundo a magistrada, para configurar dano moral na Justiça do Trabalho, é preciso 
que tenha ocorrido algum ato de injúria, calunia, difamação ou violação que afete a intimidade 
ou a imagem do empregado, ou seja, sua honra subjetiva. Os documentos mostram que a 
aprendiz não compareceu ao sindicato para recebimento de suas verbas, por isso não pode se 
valer de sua própria torpeza para reivindicar dano moral. Além disso, o atraso das verbas 
rescisórias também não é apto a gerar, no caso em questão, indenização por dano moral, 
segundo a magistrada. 

A litigância de má-fé pode ser definida como a tentativa de enganar a Justiça com 
mentiras em busca de um direito que não existe. No caso em questão, a juíza entendeu, 
conforme comprovação da perícia, que a adolescente utilizou de má-fé ao tentar ludibriar a 
justiça e provocar uma condenação da empresa onde trabalhava.  

“Com estes fatos, denota-se claro intuito da Reclamante em tentar se locupletar 
indevidamente, pois tinha expressamente requerido sua demissão, como reconhecido no 
tópico 1.a desta sentença, mas, em clara má-fé, apresentou fatos diversos na presente 
Reclamatória, na tentativa de uma injusta condenação do empregador em seu benefício”, 
entendeu a magistrada. 

 
Fonte: Da Redação - Lázaro Thor Borges 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
09/09/2016 

 
TRT24 – TRABALHO COMO REPRESENTANTE COMERCIAL NÃO GERA VÍNCULO DE 

EMPREGO 
 
Um representante comercial que atuou por dez anos para a Avant Agroquímica Ltda. 

ajuizou uma ação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego como 
vendedor. De acordo com os autos, um contrato de representação comercial entre a empresa 
do autor e a reclamada foi firmado em 2004, havendo notas fiscais emitidas pelo reclamante 
relativas à prestação de serviços para a empresa mineira. 

A Lei n. 4.886/1965, que regulamenta as atividades dos representantes comerciais 
autônomos, prevê condições de trabalho em muitos pontos semelhantes às dos empregados. 
Estabelece, por exemplo, que o serviço se realiza em caráter não eventual e impõe ao 
representante a prestação de conta são representado, a obrigatoriedade de fornecimento de 
informações detalhadas sobreo andamento dos negócios e a proibição, salvo autorização 
expressa, de agir em desacordo com as instruções do representado. 
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Nesse contexto, conclui-se que o representante comercial pode ser empregado ou pode ser 
autônomo, fazendo-se a distinção pela presença do elemento subordinação jurídica, pois em 
ambos os casos os demais elementos constantes na legislação trabalhista referentes ao vínculo 
de emprego podem se fazer presentes, no caso a pessoalidade, a habitualidade e a 
remuneração. Já o autônomo não é subordinado, sendo regido pela Lei n.4.886/1965, alterada 
pela Lei n. 8.420/1992, esclareceu no voto o Desembargador André Luís Moraes de Oliveira. 
             O autor alegou que tinha uma carteira de clientes, mas recebia ordens da empresa de 
fertilizantes que impunha metas a cumprir. Também afirmou que não podia ser substituído 
por outra pessoa e era obrigado a enviar relatórios semanalmente. Porém, ficou claro nos 
autos, de acordo com o magistrado, que o autor reconheceu que assumia os riscos e despesas 
da sua atividade, que ele tinha autonomia na condução dos trabalhos e que durante o período 
de prestação de serviços para a reclamada também trabalhou para outras empresas. 
Para o relator do processo não restou dúvida de que o trabalho do representante comercial 
era autônomo: Ora, nenhum dos fatos elencados pelo autor indica extrapolação do normal 
acompanhamento das atividades do representante comercial pela empresa que o contrata. 
Tais procedimentos estão de acordo com a Lei n. 4.886/1965. Por unanimidade, a Primeira 
Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região manteve a decisão da 3ª Vara do 
Trabalho de Campo Grande que negou o pedido do reclamante. 

 
PROCESSO Nº0025852-38.2014.5.24.0003 

 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 

 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

09/09/2016 
 

TRT3 – JUSTA CAUSA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO EMPREGADO NÃO PODEM SER 
DISCUTIDAS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

Na ação de consignação em pagamento, a questão a ser analisada se limita à resposta da 
seguinte pergunta: a recusa do credor em receber o valor consignado é justa ou não? Questões 
sobre o reconhecimento de justa causa aplicada ao empregado, assim como de devolução de 
valores recebidos por ele em excesso, não podem ser discutidas nesse tipo de ação, pois 
demandam a produção de prova pela via processual adequada. Com esse fundamento, a 8ª Turma 
do TRT-MG negou provimento ao recurso de um empregador que pretendia, em ação de 
consignação em pagamento, o reconhecimento da dispensa por justa causa de sua empregada e 
pedia a devolução de valores, em razão do saldo negativo do acerto rescisório. 
O juiz de primeiro grau reconheceu a procedência da ação de consignação de pagamento, mas 
apenas para desonerar a empregadora da obrigação de pagar à trabalhadora os valores registrados 
no TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho) apresentado. É que, na visão do magistrado, 
as pretensões da empregadora, de reconhecimento da justa causa e de devolução de valores, não 
podem ser discutidas nessa modalidade especial de ação, que tem o único objetivo de evitar a 
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mora do devedor. Assim, nesses aspectos, o processo foi extinto, sem resolução do mérito. E, ao 
examinar o recurso, o juiz convocado relator, João Alberto de Almeida, cujo voto foi acolhido pela 
Turma julgadora, manteve o entendimento adotado na sentença. 
              Citando regras do novo CPC, o magistrado ressaltou que a ação de consignação em 
pagamento está prevista como procedimento especial no artigo 539 do CPC/2015, a ser utilizado 
pelo devedor para se resguardar da mora, quando o credor se nega a receber o valor que lhe é 
disponibilizado. Tanto é assim que, nos termos do artigo 544 do CPC/2015, a defesa do credor na 
ação de consignação e pagamento deve se limitar às seguintes alegações: 1 - não houve recusa ou 
mora em receber a quantia ou a coisa devida; 2 - foi justa a recusa; 3 - o depósito não se efetuou 
no prazo ou no lugar do pagamento; 4 - o depósito não é integral, devendo, nesse caso, indicar o 
valor que entende devido. Assim, os limites da consignação estão pautados na resposta à pergunta 
sobre se a recusa do devedor em receber o valor consignado é ou não legítima, frisou. 
             Além disso, o relator concluiu que os efeitos da revelia, que havia sido aplicada à 
trabalhadora na sentença, nada influem na discussão da justa causa e na devolução de valores, 
mas apenas nas questões que podem ser discutidas na ação de consignação em pagamento, ou 
seja, quanto ao recebimento pela credora (empregada) da quantia registrada no TRCT e a 
consequente desoneração da devedora (empregadora) desse pagamento. Nesse quadro, a Turma 
manteve a sentença de primeiro grau, na parte que extinguiu o processo sem resolução de mérito, 
quanto ao pedido de reconhecimento da justa causa e da devolução de valores pela trabalhadora, 
negando provimento ao recurso da empregadora. 
 

 
PJe: Processo nº 0011427-15.2015.5.03.0016 (RO). Acórdão em: 03/08/2016 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
16/09/2016 

 
ESTABILIDADE SINDICAL NÃO SE ESTENDE AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, AINDA QUE 

ATUEM EM DEFESA DOS DIREITOS DA CATEGORIA 
 

Dois empregados de uma indústria têxtil, eleitos como membros do conselho fiscal da 
entidade sindical da qual faziam parte, buscaram na Justiça do Trabalho a reintegração ao 
emprego após terem sido dispensados sem justa causa. Segundo afirmaram, embora não tenham 
sido eleitos para a diretoria, exerciam atividades inerentes às de direção e representação, inclusive 
com o conhecimento da empresa. Essa situação, conforme alegaram, conferiria a eles a 
estabilidade provisória no emprego.  

Dessa forma, a dispensa sem justa causa se caracterizaria como uma conduta 
discriminatória e antissindical da empresa. Na versão da empresa, a dispensa foi lícita, 
considerando que nenhum dos trabalhadores goza de garantia de emprego por terem sido eleitos 
para o Conselho Fiscal da entidade sindical e não para cargos de direção. Acrescentou que não 
importa quais funções os trabalhadores efetivamente exerciam, mas sim os cargos para os quais 
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foram eleitos, sendo que o cargo de conselheiro fiscal não visa à defesa da categoria, mas sim a 
fiscalização da gestão financeira da entidade sindical. Ao analisar os fatos na Vara do Trabalho de 
Pirapora, o juiz Marcelo Palma de Brito, entendeu que a razão estava com a empresa. Conforme 
esclareceu, de acordo com a nossa legislação, beneficiam se da garantia de emprego sindical o 
funcionário dirigente sindical ou o seu suplente, não se tratando de garantia pessoal do 
empregado, mas sim institucional e de extrema importância para a garantia fundamental prevista 
na Constituição Federal e em normativas internacionais (Convenções da OIT 87 e 98) referentes à 
liberdade sindical. Assim, o dirigente sindical, ainda que suplente, goza de garantia de emprego 
desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandado, tudo isso como 
garantia de suas importantíssimas tarefas de defesa da categoria que representa e contra 
represálias de empregadores descontentes com a atuação sindical. Mas essa garantia não se 
estende aos membros do conselho fiscal, alcançando apenas 07 membros titulares e 07 membros 
suplentes da organização (artigo 8º, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988 e o artigo 543, 
caput e § 3º, da CLT e Súmula 369 do TST).  

No caso, o julgador verificou que os trabalhadores não foram eleitos como diretores ou 
representantes sindicais, mas sim para atuarem como membros efetivos do conselho fiscal, cuja 
competência é fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos financeiros da agremiação. Assim, 
embora os trabalhadores tenham tomado posse como secretário e suplente da diretoria efetiva, o 
juiz VERITAE 2 não teve dúvidas de que ocorreu um nítido desvirtuamento das atribuições, o que 
não pode ser acolhido, sob pena de se permitir burla às normas constitucionais (8º, inciso VIII, da 
CF) e infraconstitucional (543, caput e § 3º, da CLT), no sentido de se registrar determinada pessoa 
como membro do conselho fiscal e, quando da posse e atuação na agremiação, conferir-se, 
irregularmente, atribuições de dirigente sindical ao membro do conselho fiscal. "Ora, não pode o 
sindicato, por um mero termo de posse, contrariar o deliberado pelos seus filiados e empossar 
como membros da diretoria efetiva ou suplente pessoas que foram eleitas membros do conselho 
fiscal. Isso seria admitir a possibilidade de contrariedade do espírito democrático que deve reger as 
entidades sindicais na escolha de seus membros pelos filiados. Seria o mesmo que um candidato, 
eleito deputado federal fosse empossado, de forma irregular, como senador da República, ou vice-
versa, o que é inadmissível por contrariar a vontade do povo (artigo 1º, parágrafo único, da 
CF/88)", ponderou o juiz. E acrescentou que, ainda que houvesse qualquer manifestação da 
empresa no sentido de reconhecer os trabalhadores como diretores ou representantes sindicais, o 
que não ocorreu, esse ato também não seria válido. Por fim, concluindo que não houve 
comprovação da alegada conduta antissindical ou de dispensa discriminatória por parte do 
empregador, o magistrado julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao emprego e os dele 
decorrentes. Foram interpostos embargos de declaração, ainda não apreciados.  
 
PJe: Processo nº 0010396-49.2016.5.03.0072. Sentença em: 14/06/2016 
 
 Fonte: TRT 3ª Região, em 16.09.2016. 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

16/09/2016 
 

TRT3 – EMPREGADOR NÃO PODE EXIGIR DO EMPREGADO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO 
PROPORCIONAL SUPERIOR A 30 DIAS 

A Lei n. 12.506/2011 conferiu o direito ao aviso prévio proporcional apenas ao empregado 
e não ao empregador. Impossível, portanto, que o empregador exija do empregado o 
cumprimento da proporcionalidade do aviso prévio. Assim decidiu a 8ª Turma do TRT-MG que, 
adotando o voto do desembargador relator Jose Marlon de Freitas, julgou desfavoravelmente o 
recurso de uma empresa para manter a sentença que a condenou a pagar à reclamante 48 dias de 
aviso prévio proporcional. 
               A empresa, uma prestadora de serviços de conservação e manutenção, não se conformava 
com sua condenação, dizendo que não há, na Lei n. 12.506/2011, determinação de que os dias do 
aviso prévio excedentes a 30 (trinta), conforme o tempo de serviço, sejam pagos ao trabalhador de 
forma indenizada. Caso a Turma não entendesse dessa forma, pediu que, ao menos, sua 
condenação se limitasse ao pagamento dos 18 dias restantes do aviso e relativos à 
proporcionalidade instituída na lei. Mas esses argumentos não foram acolhidos. 
                Isso porque, conforme observado pelo relator, a reclamante tinha direito 48 dias de aviso 
prévio, pois admitida pela ré em 03/08/2007 e dispensada, sem justa causa, no dia 06/09/2013. E, 
de acordo com o entendimento majoritário do TST, a Lei n. 12.506/2011 conferiu o direito ao aviso 
prévio proporcional apenas ao empregado e não ao empregador. 
                Em seu voto, o desembargador ressaltou que os artigos 7º da Constituição Federal e 1º da 
Lei nº 12.506/2011 dispõem que o aviso-prévio será concedido aos empregados, na proporção a 
que tiverem direito, conforme a duração do contrato de trabalho. Como nenhuma dessas regras 
faz referência aos empregadores, tem-se que o benefício da proporcionalidade foi concedido 
apenas aos trabalhadores, não podendo o empregador, portanto, exigir do empregado o 
cumprimento da aviso-prévio de forma proporcional ao tempo de serviço, destacou. Nesse 
contexto, concluiu que a empresa não poderia exigir da reclamante o cumprimento dos 48 dias de 
aviso prévio. 
                Por essas razões, a Turma manteve a condenação da empresa quanto ao novo pagamento 
do aviso prévio à reclamante, de forma integral (48 dias), tendo em vista a irregularidade na sua 
concessão. 
 
PJe: Processo nº 0010380-66.2015.5.03.0093 (RO). Acórdão em: 10/08/2016 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
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FONTE DE NOTÍCIAS 
21/09/2016 

 
 

DADOS SOBRE ACIDENTALIDADE POR CNPJ PODEM SER ACESSADOS NO SITE DO TRABALHO 
SEGURO 

  
Os dados de acidentalidade discriminados pelo CNPJ da empresa já podem ser consultados 

no site do programa trabalho seguro da justiça do trabalho. A ferramenta de pesquisa online, 
desenvolvida pela secretaria de previdência social do ministério da fazenda, permite que o 
cidadão, as empresas e entidades sindicais tenham acesso à frequência relativa de acidentes de 
trabalho e aos benefícios concedidos. 

A inclusão do link no endereço eletrônico do site trabalho seguro é fruto de uma parceria 
firmada entre os gestores da previdência social e o comitê nacional do programa trabalho seguro. 
O acesso à ferramenta se dará por um banner na página principal do site. 
A parceria também envolve um acordo de cooperação técnica, ainda não oficializado, que 
permitirá aos magistrados do trabalho acesso ainda mais aprofundado aos dados previdenciários. 
 
Fonte: TST (Taciana Giesel/CF) 

 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
26/09/2016 

 
4ª TURMA: MERO RELACIONAMENTO EM REDE SOCIAL NÃO INVALIDA PROVA 

TESTEMUNHAL  
 
Se você tiver uma determinada pessoa como contato em uma rede social, como o 

Facebook, isso prova que existe amizade íntima entre vocês? Esse foi, a grosso modo, o argumento 
do recurso de uma empresa que colocava o depoimento da testemunha da trabalhadora sob 
suspeição, alegando haver essa amizade profunda entre elas, supostamente confirmada por 
aquela rede social. 

Os magistrados da 4ª Turma do TRT-2 julgaram o recurso da empregadora. Em relação ao 
pedido de suspeição da testemunha e invalidação de seu depoimento, o acórdão, de relatoria do 
desembargador Ricardo Artur Costa e Trigueiros, destacou que “a intimidade a ponto de obstar o 
compromisso e/ou macular o depoimento da testemunha deve ser robustamente comprovada”. 
No entanto, o mero contato via rede Facebook (algo que sequer foi comprovado nos autos) não 
tem o condão de comprovar essa intimidade. 

Outros cinco pedidos do recurso da empregadora tampouco foram acatados, com exceção 
do que reivindicava a exclusão de verbas prescritas referentes a férias e gratificação natalina – 
aceito. Por isso, o recurso dela foi parcialmente provido. 

 
(Processo 0000027-84.2014.5.02.0042 – Acórdão 20160351221) 

http://aplicacoes1.trtsp.jus.br/vdoc/TrtApp.action?viewPdf=&id=5338641
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FONTE DE NOTÍCIAS 
26/09/2016 

 
COMENTÁRIOS OFENSIVOS À EMPREGADORA EM REDE SOCIAL SUSTENTAM JUSTA CAUSA  

 
 

Recentemente, acórdão do TRT-2 não deferiu a suspeição de depoimento de 
testemunha por amizade íntima, supostamente comprovada por mero contato via Facebook. E 
novamente, em outro processo, a rede social fez parte de apelos de recurso: a autora 
pretendia reverter a justa causa que lhe fora aplicada por comentários depreciativos 
publicados ali contra a empresa. Esta também recorreu, com outros pedidos. 

Os magistrados da 9ª Turma do TRT-2 julgaram os recursos. O acórdão, de relatoria da 
desembargadora Jane Granzoto Torres da Silva, lembrou que, dentro do direito do trabalho, 
não existe imposição legal para a gradação na aplicação de penalidades. Quando há demissão 
por justa causa, cabe verificar, em caso de julgamento, se a falta cometida “possui gravidade 
suficiente a ponto de tornar insuportável a manutenção do contrato laboral”. 

Ao se verificarem as ofensas que a ex-empregada publicou, julgou-se que ela cometeu 
mesmo falta grave, “praticando ato lesivo à honra e boa fama (da empresa), sobretudo 
quando se considera a repercussão e o alcance que a informação pode ter, por conta do meio 
em que foi divulgada”. Assim, a justa causa (nesse caso específico, prevista no artigo 482, “k”, 
da CLT), aplicada pela empregadora e mantida na sentença (1ª instância), foi endossada 
também pela 2ª instância.  

Os demais pedidos do recurso da trabalhadora tampouco foram acolhidos, nem os da 
empresa. Portanto, a ambos os recursos foram negados. 

 
(Processo: 0000574-35.2013.5.02.0083 – Acórdão 20160382240) 
 
Fonte: AASP – 26.09.2016 


