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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE LIMINAR/TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA MARIA LEAL MENDES, brasileira, solteira, magistrada aposentada 

do TJSC, inscrita no CPF sob o nº 030.105.389-87, portadora do RG nº 89.936-SSP/SC, 

título de eleitor nº 002026490906, ANDREA ROSE BORGES CARTAXO, brasileira, casada, 

magistrada do TJPE, inscrita no CPF sob o nº 886.280.514-49, portadora do RG nº 

1.317.153-SSP/PB e do título de eleitor nº 0187.3346.1287, ARI FERREIRA DE QUEIROZ, 

magistrado aposentado do TJGO, inscrito no CPF sob o nº 324.811.019-87, portador do 

RG nº 1.417.416-8-SSP-PR e do título de eleitor nº 0329.1772.1040, ANTONIO SBANO, 

brasileiro, viúvo, magistrado aposentado do TJRJ, inscrito no CPF sob o nº 059.866.807-

15, portador do RG nº 1830502 e do título de eleitor nº 063115320680, CARLOS EDUARDO 

NEVES MATHIAS, brasileiro, divorciado, magistrado do TJPE, inscrito no CPF sob o nº 

021.350.877-00, portador do RG nº 09773598-9 IFP/RJ e do título de eleitor nº 

0512.1954.0795, LUIZ GOMES DA ROCHA NETO, brasileiro, casado, magistrado do TJPE, 

inscrito no CPF sob o nº 332.679.444-49, portador do RG nº 2.012.681-SSP/PE  e do título 

de eleitor nº 0022.3363.0809, LUIZ ROBERTO SABBATO, brasileiro, casado, magistrado 

aposentado do TJSP, inscrito no CPF sob o nº 500.866.428.04, portador do RG nº 

3.139.525-9 e do título de eleitor nº 0977.4809.0191, MARIZA SILVA BORGES, brasileira, 

viúva, magistrada do TJPE, inscrita no CPF sob o nº 133.120.814-91, portadora do RG nº 

113.016-SSP/PB e do título de eleitor nº 0021.8478.1287, VILSON BERTELLI, brasileiro, 
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casado, magistrado do TJMS, inscrito no CPF sob o nº 393.432.359-68, portador do RG 

nº 1522182-SSP/PR e do título de eleitor nº 9228.1711.996, todos membros da 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A DEFESA DA MAGISTRATURA (ADM), com sede em SCN 

– SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 04 BLOCO “B” SALA 702 , ASA NORTE, CEP.: 70.714-

020, BRASÍLIA/DF, e-mail: mclg@mclg.adv.br, vêm, pelos advogados que constituíram, 

na melhor forma de Direito, ajuizar 

 

 

AÇÃO POPULAR 

 

 

 

em face de: 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 00.530.352/0001-59, 

representada por seu presidente Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, brasileiro, 

deputado federal, situada ao Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes 

- Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900; 

 

SENADO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 00.530.279/0001-15, 

representada por seu presidente David Samuel Alcolumbre Tobelem, brasileiro, 

senador, situada ao Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília 

- DF - Brasil - CEP 70160-900; 

 

MÁRIO HENRIQUE AGUIAR GOULART RIBEIRO NUNES MAIA, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº63.543, com domicílio em Avenida Chanceler 

Edson Queiroz, nº 200, apartamento 801, Patrolino Ribeiro, CEP 60.810-145, pelas razões 

a seguir expostas: 
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I 

DOS FATOS 

 

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é composto por 15 

conselheiros. Nove deles provêm do Poder Judiciário, indicados pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal Superior do Trabalho (TST).  

 

Os outros seis integrantes são advogados, procuradores e pessoas de 

notável saber jurídico, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pela 

Procuradoria Geral da República (PGR), pelo Senado Federal e pela Câmara dos 

Deputados. 

 

No dia 27 de outubro de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o 

nome que indicaria para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1. Tratava-se 

do advogado Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia (requerido).  

 

Na data de ontem, 15 de dezembro de 2020, a indicação aprovada 

pelos Câmara e pelo Senado, com 16 votos favoráveis e 10 contrários.  

 

Nas últimas semanas a mídia chamava a atenção para as razões que 

levaram o candidato, ora aprovado, a ser cogitado para o cargo.  

 

Isso porque, conforme apurado pela mídia, o Requerido é conhecido, 

exclusivamente, por ser filho do ministro Napoleão Nunes Maia, do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ).  

 

Segundo noticiado pelo site www.cnnbrasil.com.br, as articulações 

que envolveram o nome do indicado teriam contado com participação e incentivo 

pessoais do ministro: 

 

“Por meio de uma articulação iniciada em julho, com apoio direto de seu 

próprio pai, Mário Nunes Maia teve seu nome aprovado pela Câmara dos 

Deputados na terça-feira. O indicado ainda precisa ser aprovado no Senado. 

                                                             
1 https://www.poder360.com.br/congresso/camara-aprova-nomes-para-cnmp-e-cnj/ 
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Se confirmado, assumirá o posto de conselheiro do CNJ por dois anos, com 

remuneração mensal de R$ 37,3 mil, quase o teto do Judiciário. “2 

 

Mário Nunes Maia, apesar de advogado, exerce a profissão há bem 

pouco tempo, o que levantou dúvidas a respeito de sua aptidão para o cargo. Foi 

aprovado no exame de ordem apenas em 2019. 

 

 

 

Quando da indicação, apresentou à Câmara dos Deputados um 

currículo composto por não mais que uma página, no qual não informava onde havia 

se formado. Apenas em consulta à plataforma lattes era possível descobrir que se 

graduou em Direito pela Faculdade Farias Brito, em 2012. A versão enviada ao Senado 

já contava com essa informação. 

 

Nesse mesmo currículo, ao tratar das atividades que desempenhara e 

que o capacitariam para tanto, listava as funções de "secretário da câmara cível do 

Tribunal de Justiça do Ceará" e trabalho em "escritório de advocacia em Fortaleza e 

Brasília", sem mais detalhes. 

 

Conforme ainda noticiado, ao verificar processos do STF, do STJ, do 

Tribunal Regional Federal da 1ª e da 5ª Região e do TJ-CE, surgem apenas cinco 

processos em que Mário Nunes Maia consta como advogado.  

 

O Requerido mencionava ainda cinco livros com sua participação, 

três dos quais escrevera com o próprio pai. 

 

                                                             
2 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/10/31/indicado-ao-cnj-filho-de-ministro-tem-1-ano-de-oab 
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Na época, a Associação dos Servidores do Conselho Nacional de 

Justiça emitiu uma nota pela qual expressava sua discordância com indicações do 

gênero.3 

 

O jornal Estado de São Paulo procurou-o para obter mais informações; 

no entanto, questionado a respeito das ausências curriculares, o advogado 

interrompeu a ligação. 

 

E assim o candidato aguardava pela aprovação de seu nome, como 

aguarda, agora, a sanção presidencial, em que pesem os 10 votos discordantes 

fundados nas notícias midiáticas à vista das exigências legais e constitucionais, que 

não recomendavam a indicação.  

 

Por isso mesmo, de se anotar, por relevante, que a Associação dos 

Servidores do Conselho Nacional de Justiça (ASCONJ) impetrou mandado de 

segurança no Supremo Tribunal Federal, evidenciando a ausência de atendimento 

aos requisitos exigidos pela Constituição Federal.4 

 

Diante da falta de informações hábeis para comprovar, com 

segurança, o notável saber jurídico do indicado, inevitável concluir que o fundamento 

primaz para que o tenha sido é, antes de sua experiência no Direito, o parentesco com 

o Ministro Napoleão Nunes Maia — o que não se pode admitir diante do que prescreve 

o artigo 1º do próprio CNJ, constante da Resolução n. 07: “Art. 1° É vedada a prática 

de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos 

assim caracterizados”.  

 

 

II 

DO DIREITO 

 

O art. 5ª, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 prevê o cabimento de 

ação popular:  

                                                             
3 https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/filho-de-ministro-do-stj-considerado-sem-

experiencia-pode-ser-eleito-conselheiro-do-cnj/ 
4 https://www.oantagonista.com/brasil/servidores-do-cnj-vao-ao-supremo-para-barrar-mario-

maia/ 
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LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

No art. 1º da Lei nº 4717/65 consta o seguinte: 

 

1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 

sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais 

a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 

sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio 

o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por 

cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de 

quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres 

públicos 

 

A presente ação popular tem por finalidade combater ato contrário a 

lei e avesso aos princípios da moralidade e da impessoalidade, o que acaba 

provocando danos inevitáveis ao patrimônio público. 

 

Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

 

Neste caso, a concessão de tutela de urgência se mostra mais que 

necessária para suspender os efeitos da indicação. 

 

A probabilidade do direito prova-se pela falta de indícios de notável 

saber jurídico, da inexperiência técnica que não foi levada em conta pelo 

parlamento, e até foi sufragada pelo critério mais personalista que há: a filiação, com 

provável existência de nepotismo de forma reflexa. 
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Houve flagrante violação aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade, pois que, sem haver passado despercebido aos olhos da sociedade, 

está claro ter a indicação se devido tão somente ao fato de que o requerido é filho 

do Ministro Napoleão Nunes Maia. 

 

O risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão liminar, 

consiste em que o indicado, tomando posse perante o presidente do CNJ, passará a 

gozar das mesmas prerrogativas da magistratura, segundo o art. 11, §3º da Resolução 

nº67 de 20095: 

 

§ 3º Os Conselheiros não integrantes das carreiras da magistratura terão os 

mesmos direitos, prerrogativas, deveres, impedimentos constitucionais e 

legais, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira da magistratura, 

no que couber, enquanto perdurar o mandato. 

 

Isso considerado, se não for suspensa de imediato a aprovação 

poderá inutilizar todos os esforços para conter o ato ilegal.  

 

Em outras palavras, acolhida a anulação somente ao cabo do 

processo, cuja duração pode superar o tempo de exercício do nomeado ao cargo, é 

possível haver danos irreparáveis ou de difícil reparação, daí resultando a ineficácia 

da jurisdição enquanto permanecer o ato impugnado, uma vez sendo possível, ainda 

que temporária, a prática de decisões fundadas em interesses não exatamente 

afinados com os direitos e as obrigações exigidos pela lei e pela Constituição Federal 

para cumprir o múnus da aprovação.  

 

No caso, ajusta-se como luva a lição inexcedível do mestre 

CALAMANDREI:  

 

“Entre fazer logo, porém, mal e fazer bem, mas tardiamente, os provimentos 

cautelares visam, sobretudo, a fazer logo, deixando que o problema do bem 

e do mal, isto é, da justiça intrínseca do provimento, seja resolvido mais tarde 

com a necessária ponderação, nas necessárias formas do processo 

ordinário” (Introdução ao Estudo Sistemático das Medidas Cautelares, 

                                                             
5 
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CALAMANDREI, apud CA ̂NDIDO RANGEL DINAMARCO, Fundamentos do 

Processo Civil Moderno, RT, 1986).  

 

Pois bem. 

 

Da narração dos fatos observa-se que o Requerido não demonstrou 

ter suficiente experiência jurídica para ser conduzido ao cargo.  

 

Levantaram-se dúvidas consideráveis a respeito deste que, conforme 

o inciso XIII do art. 103-B da Constituição Federal, é um dos requisitos fundamentais 

para ocupá-lo: o notável saber jurídico, sendo sintoma claro que, ao contrário dos 

outros candidatos, o Dr. Maia teve expressivos 10 (dez) votos contrários à aprovação.  

 

Sem respeito estrito às exigências constitucionais, ninguém pode 

habilitar-se à posição de conselheiro do CNJ, e por ela fiscalizar e exercer controle 

interno sobre toda a magistratura do país.  

 

Para análise do nepotismo, o cargo de conselheiro não possui 

natureza política, e sim administrativa.  

 

O notável saber jurídico poderia ter sido suprido basicamente em dois 

campos: profissional e acadêmico.  

 

Na profissão de advogado, com o devido respeito, o Requerido possui 

apenas um ano de atuação; e seria inviável exigir-lhe uma vasta atuação nesse 

campo, que ele não teria como apresentar.  

 

A Lei Maior estabelece a exigência de 10 (dez) anos de atividade 

profissional para que advogados e membros do Ministério possam concorrer a assentos 

nos Tribunais. De modo que, pelo princípio da simetria, dever-se-ia exigir o mesmo 

daqueles que controlarão os atos de magistrados. 

 

Além disso, por analogia, podem aplicar-se ao cargo de conselheiro 

do CNJ os critérios elencados no Decreto nº 9.727/19, voltados para a ocupação de 

cargos em comissão do Poder Executivo: 
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Art. 5º Além do disposto no art. 2º, os ocupantes de DAS e FCPE de níveis 5 e 

6 atenderão, no mínimo, a um dos seguintes critérios específicos: 

I - possuir experiência profissional de, no mínimo, cinco anos em atividades 

correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas 

relacionadas às atribuições e às competências do cargo ou da função; 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança equivalente a 

DAS de nível 3 ou superior em qualquer Poder, inclusive na administração 

pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, três anos; ou 

III - possuir título de mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação 

do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições do cargo 

ou da função. 

 

E também o Requerido não os teria cumprido.  

 

Sua curta experiência profissional não sugere elementos seguros para 

atribuir-lhe as funções de alta responsabilidade que possui um conselheiro do Conselho 

Nacional de Justiça. Fiscalizar a atividade judiciária não é tarefa que possa ser 

confiada a quem não tenha sido certificado por critérios técnicos e abalizados. 

 

A despeito da graduação em Direito concluída em 2012 na 

Universidade Farias Brito, em Fortaleza, nada indica que tenha obtido qualificação 

substanciosa, de indisputável rigor científico e acadêmico, da qual emerja o exigido 

notável saber jurídico. Seu único título é a graduação. As demais informações neste 

sentido são demasiado escassas, incompletas e não poderiam ter sido desprezadas 

pelos nobres deputados. Nem podem ser ignoradas pelos nobres senadores. 

 

As especializações mencionadas no currículo profissional que foi 

enviado à Câmara dos Deputados, todas com início no ano 2020, dão a impressão 

clara de que existem para emular um perfil acadêmico. É como se ali estivessem 

unicamente para justificar uma indicação ao CNJ.   

 

Os critérios relativos à pessoa do indicado não foram atendidos. 

 

 Há ainda os que versam sobre os deveres da própria administração, 

a exemplo do previsto no art. 37 da Constituição Federal: 
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

 

A aprovação do Requerido atinge frontalmente os princípios da 

moralidade e, principalmente, da impessoalidade. 

 

O nepotismo, que consiste em indicar parentes de autoridades a 

cargos dos quais seriam dispensados se não o fossem, é uma afronta aos conceitos de 

justiça e competência pessoal. Essa prática vem sendo duramente combatida nos 

últimos anos pelo Judiciário. E assim deve continuar a ser. 

 

É contrária à justiça porque contempla, pelas coincidências do 

sangue e ao abuso do poder discricionário, o esvaziamento de todo critério de 

admissão do qual poderia fazer um indicado mais qualificado, que, no entanto, não é 

parente de ninguém. Uma predileção incompatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro, com a isonomia que se deve ter em relação aos cidadãos de todo o país. 

 

É privilégio que acaba por subverter a natureza dos cargos aos quais 

se prendem e a aptidão daqueles que devem ocupá-lo, trocando o interesse público 

por favorecimentos de vínculos familiares, que acabam desviando o propósito da 

máquina burocrática e, no lugar do bem comum, restam só interesses particulares. E 

os prejuízos à eficiência daí decorrentes. 

 

Segundo ensinamento conhecido do Ministro Alexandre de Moraes, a 

moralidade é o pressuposto de todo ato da Administração Pública.6 Se não o cumpre, 

deve ser cassado de imediato. 

 

Diante disso, a moralidade da indicação do Requerido, parente de 

primeiro grau fica imediata e objetivamente questionada, e até independe de 

articulação pessoal do Ministro, sendo uma análise meramente objetiva. É o que se 

depreende, por exemplo, do acórdão do julgamento do Ag. Reg na Rcl 19.911/ES, da 

lavra do Ministro Luís Roberto Barroso: 

                                                             
6 Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, 

p. 818 
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DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 

NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. A análise da ocorrência ou não de 

nepotismo é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de efetiva 

influência familiar na nomeação de ocupante de cargo ou função pública 

em comissão. 2. Está conforme a Súmula Vinculante 13 Portaria que exonera 

de função de confiança empregado público concursado em Prefeitura, em 

razão da existência de parentesco entre ele e ocupante de cargo em 

comissão no mesmo Município. 3. Agravo regimental ao qual se nega 

provimento. 

 

A impessoalidade também foi absolutamente desconsiderada. 

 

A indicação se fez, não pelas características mais técnicas do 

Requerido, as quais não aparentam atender aos requisitos do cargo, mas apenas e 

tão somente, como já se disse, por ser filho do ministro Napoleão. 

 

Em vista desse problema o Supremo Tribunal Federal editou o 

Enunciado de Súmula Vinculante nº 13, que trata da proibição do nepotismo na 

Administração Pública, perfeitamente aplicável ao caso:  

 

Súmula Vinculante 13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em 

cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 

comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração 

pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 

designações recíprocas, viola a Constituição Federal 

 

Em artigo publicado no Consultor Jurídico, o procurador federal 

Jonathan de Mello Rodrigues Mariano7 comenta a infração ao enunciado sumular, à 

luz dos fatos aqui comentados: 

 

Pela sua redação textual, verifica-se que o simples fato de o indicado ser 

parente em linha reta de primeiro grau de servidor — no caso, o ministro 

                                                             
7 https://www.conjur.com.br/2020-nov-01/jonathan-mariano-nepotismo-indicacao-cnj 
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Napoleão Nunes Maia Filho — da mesma pessoa jurídica (União) para o 

exercício de cargo em comissão é razão suficiente para a configuração de 

nepotismo, o que torna nula a indicação, pela Câmara dos Deputados, de 

Mário Maia ao cargo de conselheiro do CNJ. 

 

Ainda que o ministro Napoleão Nunes Maia Filho não tenha concorrido para 

qualquer êxito na indicação de seu filho, a indicação do advogado Mário 

Maia configura-se como nepotismo, por se tratar de presunção estabelecida 

pela jurisprudência do STF, independentemente das circunstâncias fáticas 

que a envolvam, funcionando como uma hipótese de ilícito per se do direito 

antitruste. 

 

Dessa forma, o ato de indicação do nome do requerido deve 

imediatamente anulado, sob pena de comprometer toda a estrutura do Poder 

Judiciário, submetido aos casuísmos mais contrários aos princípios basilares do Direito 

Público.  

 

III 

DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS 

 

Posto isto, PEDEM e REQUEREM: 

 

a) Seja concedida medida liminar/tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de 

suspender a aprovação do Dr.  Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia para 

exercer a função de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, (1) determinando 

que os Requeridos se abstenham de realizar novos atos de mesma natureza, cabendo-

lhes comunicar ao Presidente da República que a aprovação foi suspensa; (2) ad 

cautelam, oficiar ao Presidente da República que o ato da aprovação está suspenso; 

 

b) Sejam os Requeridos citados para que, caso queiram, ingressem no feito; 

 

c) Ao final, a procedência do pedido desta ação civil pública, a confirmar a medida 

de urgência, anulando definitivamente a aprovação do Requerido, à falta do notável 

saber jurídico exigido pelo art. 130-A, V, da Constituição Federal e pela caracterização 

de nepotismo, ferindo os princípios da moralidade e da impessoalidade; 

 

d) A intimação do Ministério Público Federal para acompanhar o processo; 
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e) Sejam oficiados o Ministério Público Federal, a Defensora Pública da União e o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para avaliar o cabimento 

e a pertinência de ação civil pública; 

 

f) A ampla produção de provas para provar o que alegam; 

 

g) A juntada posterior das procurações que não puderam acompanhar esta petição; 

 

h) sejam todas as intimações pela imprensa oficial efetuadas, necessariamente, em 

nome do advogado subscritor, PAULO HENRIQUE CREMONEZE, inscrito na OAB/SP 

131.561, com endereço na cidade e comarca de Santos, na Avenida Ana Costa, 

482/484, 6º andar, conjuntos 601/604, bairro Gonzaga, CEP: 11.060-002, endereço 

eletrônico: mclg@mclg.adv.br; 

 

 

Dão à presente ação, para fins de alçada, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

    Santos, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

PAULO HENRIQUE CREMONEZE 

OAB/SP 131.561 
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