
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO 
 
ELIANE SOUZA CUNHA, brasileira, casada, assistente de Recursos 
Humanos, portadora da carteira de identidade RG n° 23.144.448-5 e inscrita no 
CPF/MF sob n° 125.996.018-86, residente e domiciliada na Rua Antonia 
Nascimento, n. 360, Parque Vitória, CEP:.07856-260, Franco da Rocha, São 
Paulo e NILDA MARIA DA CUNHA, brasileira, separada, aposentada, 
portadora da carteira de identidade RG n. 17.735.774-5 e inscrita no CPF sob o 
n. 079438448-07, residente e domiciliada na Rua Antonia Nascimento, n. 360, 
Parque Vitória, CEP:07856-260, Franco da Rocha, São Paulo, por suas 
advogadas que estas subscrevem, constituídas na forma do incluso 
instrumento de mandato, vem, a presença de Vossa Excelência, propor a 
presente. 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
contra ANDRES NAVARRO SANCHEZ, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob 
o n. 070.785.708-20, residente e domiciliado na Rua Santa Elvira, nº 149 apto. 
122 Bloco B, Parque São Jorge, CEP: 03086-030 e JOSÉ SANCHEZ OLLER, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 041.291.098-55, residente e 
domiciliado na Azevedo Soares, nº 762 apto. 144, CEP: 03322-001 Vila Gomes 
Cardim, São Paulo e ISABEL SANCHES OLLER, brasileira, casada, inscrita 
no CPF n. 204.577.663-87, residente e domiciliada na Rua Moacir Miguel da 
Silva, nº 542 C, CEP: 05595-000 Jardim Bonfiglioli, São Paulo e ITAIARA 
PASOTTI, brasileira, contadora, com endereço comercial na Rua Cardoso 
César, nº 363, centro, CEP: 07600-000, Mairiporã, SP., consubstanciado nos 
motivos fáticos e de direito a seguir aduzidos: 
 
I – DOS FATOS 
Não são raros os casos em que uma pessoa abre 
uma firma fictícia em nome de interposta pessoa – “laranja”-, ficando por trás 
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da empresa, munido de uma procuração Pública com poderes amplos e 
ilimitados de gestão, passando então a aplicar os mais variados golpes na 
praça, de modo que, uma vez executada a empresa, descobre-se que a 
mesma só existe de direito, mas de fato não passa do que se convencionou 
chamar de “fantasma”, desprovida de qualquer patrimônio garantidor de suas 
dívidas, geralmente contraídas pelo espertalhão gestor, mas que na verdade é 
o seu mentor e proprietário, beneficiário maior das vultuosas quantias 
desviadas em prol de seu patrimônio, inalcançado quando do acionamento 
judicial da empresa “fantasma” 
Diante disto, pode-se afirmar de início que as 



Autoras foram vítimas de uma ardilosa trama trabalhada pelos Réus. Os 
requeridos conheciam a pessoa das Autoras já há algum tempo, tempo 
suficiente para que existisse uma relação de confiança entre eles. 
Aproveitando-se disto, dada a origem dessa relação sendo fruto de vinculo 
trabalhista, haja vista, que a Autora Eliane trabalhava na empresa Sol 
Embalagens Plásticas Ltda., de propriedade dos Requeridos Andrés Sanchez e 
José Sanchez, exercendo a função Diretora de Recursos Humanos, pelo 
período de 16 anos, sendo que a Requerente Nilda é irmã de Eliane. 
Diante da inevitável relação de amizade que acabou 
existindo entre as partes, bem como da condição de subalterna da Requerente 
Eliane diante de seus superiores imediatos, acabou por ter que aceitar uma 
proposta do Requerido Andrés, qual lhe pediu para ela e sua irmã Nilda aceitar 
ajudá-lo, em razão que precisava de alguém para assumir a propriedade de 
uma empresa, onde a Requerente Eliane se sentiu pressionada a aceitar, ante 
a hierarquia que este exercia. 
Assim, foi constituída a empresa Orion Embalagens 
Ltda., inscrita no CNPJ nº 05241262/0001-61, com endereço fictício à Rua . 
Antonia Nascimento, n. 360, Parque Vitória, CEP: 07856-260, Franco da 
Rocha, São Paulo, imóvel este pertencente à Requerente Nilda, sendo 
proprietárias formais da empresa as Requerentes. 
A princípio as Requerentes não achavam que iam ter 
algum problema, pois além da condição de funcionária, também teve garantias 
do Requerido Andrés de que tal empresa somente serviria para estocar 
material da empresa Sol Embalagens, qual mantinha vinculo empregatício a 
Requerente Eliane. 
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Consequentemente, as requerentes foram obrigadas 
a assinar vários documentos para os Requeridos, inclusive procuração pública, 
para que dessem andamento na referida empresa, contudo, para a surpresa 
das Requerentes, referidos documentos também eram para aquisição de 
crédito bancário, bem como, comercialização de mercadorias, de forma a 
adquirir encargos de impostos junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, situação esta que vieram a ter ciência somente quando em razão 
de bloqueio de seus bens e restrição de créditos em seus nomes (documentos 
em anexo). 
Cumpri informar, que as requerentes não levaram 
qualquer vantagem em relação a constituição da referida empresa, pelo 
contrário, tiveram prejuízos de grande monta e aborrecimentos, em razão dos 
milhões movimentados em seus nomes, principalmente junto a receita federal , 
conforme processo administrativo nº 19311.000113/2009-76 em anexo. 
Ante o acima exposto, está demonstrado que as 
Requerentes passaram por “laranjas”, onde seus nomes foram usados pelos 
Requeridos, de forma que se beneficiaram financeiramente as custas das 



mesmas, e, simplesmente desapareceram, até mesmo encerrando as 
atividades na empresa onde mantinha vinculo a Requerente Eliane, deixando 
apenas rastros da triste conseqüência de terem confiado nos Requeridos, quais 
levaram-nas perdas de imóveis e bens em seus nomes, como por exemplo o 
desfazimento de uma negociação do imóvel sito a Rua Mangari, 183 Bloco A3 
apto 161 Conjunto Residencial Tiete, São Paulo, em razão da inadimplência do 
comprador, qual se sentiu no direito de não mais pagar as obrigações junto a 
Caixa Econômica Federal, ao descobrir que o imóvel estava arrolado sob 
bloqueio por conta da divida junto a Receita Federal (conforme documentos em 
anexo). 
Se não bastassem todos esses atos de abuso e 
espancamento moral pelo quais as Requerentes mal sabiam que estavam 
sofrendo, ainda veio o descaso dos Requeridos no momento em que as 
Requerentes os procuraram, a fim de solucionar o ocorrido de forma amigável, 
e estes simplesmente as ignoraram, dizendo para irem procurar os seus 
direitos, que somente iam resolver a questão do arrolamento e bloqueio do 
veículo e da moto, no mais que não iriam fazer mais nada, pois o restante já 
estava sendo resolvido junto aos órgãos públicos, contudo, o que não era 
verdade, pois como podemos observar nos documentos e andamento 
processual em anexo (processo administrativo junto a receita federal e 
execução fiscal processo n° 0001479-84.2012.8.26.0106 que tramita em 
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Caieras), apesar deste órgão já ter apurado que os verdadeiros responsáveis 
pelas dividas pendentes são os requeridos. 
Como se pode ver, as Requerentes em momento 
algum foram as responsáveis pela situação financeira em que a empresa ficou, 
sempre atuou de boa-fé. Todos os atos de administração foram realizados 
pelos Requeridos, que utilizaram as Requerentes como testa-de-ferro, para que 
aplicassem os mais variados golpes na praça. 
É importante salientar que as Requerentes são 
pessoas simples e não tinham o conhecimentos de que estavam sendo usadas 
como “laranja”, “testa-de-ferro”. 
A Requerente Eliane, ao descobrir em que estava 
envolvida, por diversas vezes procurou os Requeridos para resolverem a sua 
situação, porém em todas as vezes foi recebida com desdém e com 
explicações mentirosas. Assim, não lhe restou outra razão a não ser entrar com 
a presente ação, para declarar nula as procurações que assinou, e ver seus 
nomes livres de quaisquer ônus, uma vez que não foram responsáveis pelos 
atos financeiros da empresa. 
 
PRELIMIRNAMENTE - DA CO – RÉ 
 
Justifica-se em caráter preliminar a integração no 



pólo passivo de ITAIARA PASOTTI, tendo em vista que, por ser esta 
CONTADORA da referida empresa, foi conivente com as falcatruas dos 
Requeridos, orientando-os a maquiar e manipular os lançamentos contábeis 
junto aos órgãos públicos, privados e até mesmo as Requerentes. Ressalta –se 
que a Requerida inclusive contribuiu com o desaparecimento dos livros fiscais 
e notas no intuito de colocar a culpa nas Requerentes, que ao menos sabiam o 
que estava acontecendo, haja vista, todas as correspondências que recebiam, 
entregavam fechadas (já que não lês pertenciam), a Contadora da empresa, 
ora co-ré, de forma que perderam a oportunidade de se defenderem do 
processo junto a Receita Federal, pois mal sabiam que tais correspondências 
se implicavam em seus nomes, conforme acórdão 05-26.518-5ª Turma da 
DRJ/CPS, fls. 3 em anexo. 
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A requerida, simplesmente, ignorou a obrigação e o 
respeito com a ética e a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens 
em sociedade. Pois a ética é a parte da Moral que trata da conduta humana. É 
a ciência vinculada a julgamentos morais sobre juízos de valor, relacionados à 
distinção entre o bem e o mal, assim, podemos correlacionar as definições de 
ética com o comportamento do profissional de contabilidade diante das 
empresas, pois, o profissional contábil deve, acima de tudo, manter uma 
postura ética. 
 
II – DO DANO MORAL E MATERIAL SOFRIDO 
 
Este fato, de uso do nome das requerentes para 
operações do estabelecimento dos Requeridos, de forma reiterada, é suficiente 
para a consideração de que as requerentes, de fato, sofreram danos morais daí 
diretamente decorrentes, frisa-se que os riscos da atividade econômica devem 
ser suportados pelo empregador, ora requerido Andrés, na forma prevista no 
artigo 2º da CLT. A transferência deste encargo para o empregado, por meio 
do uso de seu nome nas operações do empreendimento, certamente, gerou 
angústia para o trabalhador, ora requerente Eliane. Trata-se de evidente abuso 
do poder diretivo do patrão, pois a empregada, na sua condição de 
subordinada, usou seu nome em razão da necessidade de manter o emprego. 
Enfatiza-se também que a empregada corria risco de 
ver comprometido o seu bom nome na praça e de ter exposta a sua 
confiabilidade perante o comércio local e toda a sociedade, principalmente, 
porque os débitos eram feitos por todo o Estado. Vê-se, portanto, que as 
Requerentes passaram e ainda passam, de forma reiterada, pela angústia 
quanto ao comprometimento de elemento referente à sua própria 
personalidade, de natureza indisponível, pelo que manifesto o abuso da 
conduta empresária, representada pelos Requeridos, assim, é devida a 
indenização pelo assédio moral vivido pela trabalhadora Eliane e sua irmã 



Nilda. 
Em razão de todos os atos praticados pelos 
Requeridos, conforme descrito no item anterior, as Requerentes tiveram seus 
nomes inscritos no Cadastro de inadimplentes, fato que ocasionou restrições 
no comércio, bem como lhes causando vários constrangimentos, é que recorre 
a contrição judicial, pretendendo ser indenizado pela conduta dos Requeridos. 
Necessário frisar que as requerentes são 
pessoas simples, embora alfabetizadas, são totalmente leigas em 
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assuntos empresariais, possuem um único imóvel qual lhes serve de 
moradia, sempre trabalharam, não dispõem de condições financeiras das 
mais avantajadas, diferentemente dos requeridos, principalmente de 
Andrés (pivô da lastimável situação), já que além de dono era o chefe 
imediato de Eliane, continua fazendo parte do rol dos grandes 
empresários do nosso país, pois conforme documento em anexo é sócio 
de 18 (dezoito) empresas, ainda que essa forma de enriquecimento seja 
ilícita, ultimamente chegou até ser presidente da entidade SPORT CLUB 
CORINTHIANS PAULISTA, e agora, conforme rumores de conhecidos em 
comuns, está na iminência de se candidatar politicamente. 
 
Devem os requeridos a obrigação de indenizar 
também o dano material sofrido, tendo em vista o nexo causal no desfazimento 
da venda de um apartamento qual pertencia a Eliane, no endereço a Rua Rua 
Mangari, 183 Bloco A3 apto 161 Conjunto Residencial Tiete, São Paulo, imóvel 
este que estava vendido a terceiro (conforme instrumento de cessão de direitos 
em anexo), e este ao tomar ciência que o imóvel estava com restrições junto a 
receita (bloqueio), se negou a continuar honrando as prestações junto a caixa 
econômica federal, até que por fim houve a adjudicação pela Caixa levando 
Eliane a perda de imóveis. . 
Posto isto, nobre Julgador, deseja as requerentes 
serem indenizadas pelos danos que lhe foram causados devido à conduta 
indevida, irresponsável e ilícita dos Requeridos, fato que deve ser 
veementemente rechaçado pelo Poder Judiciário, única via que possui para 
buscar seus direitos, tendo por base no mínimo 10% do valor movimentado por 
ser um parâmetro do valor apurado a título de movimentação bancária no 
termo de verificação fiscal apurado pela Receita Federal (doc. em anexo), ou 
seja, R$ 30.804.196,08, (trinta milhões e oitocentos e quatro mil, cento e 
noventa e seis reais e oito centavos), 
 
III – DO DIREITO 
 
A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 



Estado do Mato Grosso entende que deve ser declarada nula a procuração 
outorgada com os mais amplos poderes: 
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 35109/2003 - 
CLASSE II - 20 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
Número do Protocolo : 35109/2003 
Data de Julgamento : 31-5-2004 
E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C 
PERDAS E DANOS - LAVRATURA DE 
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUE 
CONFERE A TERCEIRO DIREITO INERENTE A 
PROPRIEDADE DE IMÓVEIS, PODENDO DELE 
DISPOR DA FORMA QUE LHE CONVIR - ATO 
FRAUDULENTO CARACTERIZADO - FALTA DE 
MANIFESTAÇÃO DO OUTORGANTE EM 
REALIZAR O ATO JURÍDICO - NULIDADE DA 
PROCURAÇÃO E DEMAIS NEGÓCIOS 
JURÍDICOS DELA DECORRENTES - 
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA - 
FATO QUE AFASTA APENAS A OBRIGAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAL E NÃO DE 
CONVALIDAR O ATO JURÍDICO VICIADO - 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO - 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VERBA 
HONORÁRIA INALTERADA - RECURSO 
IMPROVIDO. 
Uma vez comprovada a ocorrência de fraude em 
decorrência de quaisquer dos vícios elencados no 
art. 171, II do Código Civil, que, nada mais fez do 
que acolher as disposições do diploma legal 
revogado, macula o ato jurídico tornando-o nulo e 
de conseqüência, os demais atos dele originados, 
independentemente da boa-fé de terceiro 
adquirente. O princípio da boa-fé pode afastar a 
obrigação indenizatória por danos materiais e 
morais do adquirente de boa-fé mas, não enseja a 
convalidação do ato fraudulento. 
Em havendo procedência parcial dos pedidos, 
haverá condenação recíproca das custas 
processuais e honorários advocatícios na forma 
prescrita no artigo 21 do CPC. 
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Na averiguação da validade do instrumento de 
procuração pública que outorgava poderes para administrar um 
estabelecimento comercial e movimentar contas bancárias, o simples fato de 
conter vício, resultante de erro, dolo ou coação, previstos no Código Civil 
revogado, enseja sua nulidade e, conseqüentemente, dos demais negócios 
jurídicos originados desse ato. 
Pode ser salientado que as Requerentes foram 
induzidas em erro, foram alvos de manobra astuciosa dos Requeridos quando 
assinaram os instrumentos de procuração. Portando pode-se dizer que houve 
fraude na confecção do instrumento procuratório que conferia poderes aos 
outorgados para dispor de forma que lhes conviessem na administração e 
movimentação das contas correntes. 
Assim, não resta dúvida de que a manifesta 
ausência do animus, ou seja, da vontade expressa de querer ter confeccionado 
a procuração em tela, conferindo os direitos de administrar e movimentar as 
contas correntes é que comprometeu a validade do ato tornando-o nulo e, 
conseqüentemente, nulos, também, os demais negócios jurídicos dele 
emanados. 
O art. 166 do Código Civil diz: 
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu 
objeto; 
III - o motivo determinante, comum a ambas as 
partes, for ilícito; 
IV - não revestir a forma prescrita em lei; 
V - for preterida alguma solenidade que a lei 
considere essencial para a sua validade; 
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibirlhe 
a prática, sem cominar sanção.” 
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Sendo assim, deve ser decretada a nulidade deste 
negócio jurídico do qual as Requerentes não participaram expressando sua 
vontade. Trata-se de um ato praticado por terceiros com o fim de fraudar lei 
imperativa, com o fim de obter vantagem ilícita. 
Por se tratar de sentença proferida no bojo de uma 
ação declaratória de nulidade do negócio jurídico, a invalidade do ato retroage 



até a data da realização do ato, invalidando-o na initio (efeito ex tunc). 
Declarado nulo o ato, as partes restituir-se-ão ao 
estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão 
indenizadas com equivalentes. 
Nesse sentido o art. 182 do Código Civil: 
“Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão 
as partes ao estado em que antes dele se achavam, 
e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas 
com o equivalente”. 
Segundo Pablo Stolze Gagliano, em sua obra Novo 
Curso de Direito Civil – Parte Geral, Editora Saraiva, 5ª Edição, p.404, a 
expressão anulado, consignada na norma, deve ser entendida em sentido 
amplo, de forma a abranger também a nulidade absoluta. 
Portanto, como as nulidades devem ser 
pronunciadas pelo juiz de direito, outra oportunidade não resta às Requerentes 
a não ser propor a presente ação para declarar nulo as procurações em 
questão, buscando a extensão dos efeitos ex tunc, declarando que as 
Requerentes não foram responsáveis pelos golpes praticados na praça, 
devendo não constar nenhum ônus sobre seus nomes. 
Com relação ao dano moral causado as 
Requerentes, a restrição nos nomes das autoras e o bloqueio de seus bens, 
terminaram por afetar seus direitos de créditos, impedindo a realização de 
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o 
processo 1079956-54.2014.8.26.0100 e o código A83C20. 
Este documento foi assinado digitalmente por MIRIAN DIAS DE SOUZA LEMOS. 
Protocolado em 21/08/2014 às 19:17:18. 
fls. 9 
negócios e denegrindo a suas imagens, pois passaram as partes Requerentes 
como pessoas que não honra seus compromissos e, por isso, não são 
merecedoras de créditos, sofrendo, assim, vexames e constrangimentos. 
É oportuno memorar que em nossa Lei Maior, em 
seu artigo 5º, diz que o dano moral deve ser ressarcido: 
“Artigo 5º – Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
... 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem; 
... 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação;” 



A doutrina e a jurisprudência vêm, juntas, abrindo 
caminho dia a dia no tema, para fortalecer a indenização do dano moral e, 
assim, não permitir que seja letra morta o princípio consagrado honeste vivere, 
neminem laedere (" viver honestamente e não lesar a ninguém"). 
Destarte, Excelência, o dano é caracterizado pela 
subtração de um bem jurídico, tendo este sua constituição não somente de 
haveres patrimoniais e econômicos, mas também de valores morais, quais 
sejam, a vida, a saúde, a honra, o sofrimento, os sentimentos, a tristeza, dentre 
outros. 
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O dano moral causado às Requerentes é facilmente 
dedutível, tendo em vista que a conduta dos Requeridos causou-lhes angústias 
e aborrecimentos. Merece ser reparado o dano sofrido, embora a dor da 
humilhação não seja apagada com valores ou trocas. O sentimento de 
desmoralização de terem seus nomes mantidos de forma indevidas no 
cadastro de inadimplentes e bloqueios de bens, assomado ainda ao descaso e 
conduta dos Requeridos, a qual agiram de forma abusiva, irresponsável e com 
absurda imprudência, carece e merece ser indenizadas. 
Os Requeridos, portanto, devem submeter-se à 
obrigação de indenizar, por permitir configurar as hipóteses legais previstas no 
artigo no artigo 186 do Código Civil e pelo artigo 6º do código de direito do 
Consumidor. 
O preceito Civil, segundo o qual todo “aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 
causar prejuízos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
Assim, a própria lei civil, estabelece a obrigação de indenizar, como 
conseqüência jurídica pelo ato ilícito, em seus artigos 927 e 948. 
Acerca do caso em comento, cumpre ainda 
transcrever os julgados abaixo: 
“EMENTA: DANO MORAL PURO. 
CARACTERIZAÇÃO. Sobrevindo, em razão de ato 
ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na 
tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 
pessoa, configura-se o dano moral, passível de 
indenização. Recurso especial conhecido e provido. 
(Ministro Barros Monteiro)” (RESP 8768/SP, Revista 
STJ, pág. 285, n. 34) 
“DANO MORAL PURO. INDENIZAÇÃO. Dano moral 
– Cabimento independente da comprovação do 
prejuízos materiais. Ementa oficial: Danos morais. 
Os danos puramente morais são indenizáveis.” (RT 
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639/155 – Ap. 31.239 - 2a. C - j. 14.8.90 - Min. 
Eduardo Luz) 
Ressalte-se que a personalidade do ser humano é 
formada por um conjunto de valores que compõem o seu patrimônio, podendo 
ser objeto de lesões, em decorrência de atos ilícitos. Existem circunstâncias em 
que o ato lesivo afeta a personalidade do indivíduo, sua honra, sua integridade 
psíquica, seu bem-estar íntimo, suas virtudes, enfim, causando-lhe mal-estar 
ou uma indisposição de natureza espiritual. 
As ofensas a esses bens imateriais redundam em 
dano extrapatrimonial, suscetível de reparação. Observa-se que as ofensas a 
esses bens causam sempre no seu titular, aflições, desgostos e mágoas que 
interferem grandemente no comportamento do indivíduo. 
 
IV – DOS PEDIDOS 
 
Isto posto, vem pela presente requerer: 
 
a) Sejam concedidos às Requerentes, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja 
vista que não têm condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as 
custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 
declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 1.060, de 05 de 
fevereiro de 1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983;; 
b) a citação dos Requeridos, nos endereços citados na peça inaugural, para, 
querendo, responderem a presente demanda dentro do prazo legal, sob pena 
de confissão e revelia; 
c) a oficialização da RECEITA FEDERAL DE SÂO PAULO, para que tomem 
conhecimento da presente ação e prestem informações referentes a processos 
administrativos em nome da empresa Orion Embalagens Ltda., inscrita no 
CNPJ nº 05241262/0001-61 
d) a procedência da presente ação para que seja declarada a nulidade das 
procurações, com a conseqüente determinação da retirada dos nomes das 
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Requerentes de quaisquer cadastro de inadimplência, uma vez que não 
foram as responsáveis pela atividade financeira da empresa; 
e) E ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido, com a condenação 
dos Requeridos em danos morais e materiais, no valor de R$ 3.400.419,00 
(três milhões, quatrocentos mil e quatrocentos e dezenove reais). 
Protesta provar o alegado por todos os meios de 
prova admitidos em direito, principalmente pelas fotocópias dos documentos 



em anexo e prova testemunhal, em especial o depoimento pessoal dos 
Requeridos, sob pena de confesso; 
Dá-se à causa o valor de R$ 3.400.419,00 (três 
milhões, quatrocentos mil e quatrocentos e dezenove reais). 
Estes são os termos em que se pede e aguarda 
deferimento. 
 
São Paulo, 07 de agosto de 2014. 
 
Dra. Mirian Dias de Souza Lemos 
OAB/SP 198.823 
Dra. Adriana Procópio Correia 
OAB/SP 194.084 
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ROL DE TESTEMUNHA 
 
FERNANDA DE SOUZA GOMES, residente e domiciliada na Rua Friedrich 
Van Voith, nº. 1790, lote 03 bloco 05 Jaraguá, RG nº 22.641.366-4. 
RENATA DE VILLIO, residente e domiciliada na Rua Pintassilgo, nº 547, 
07747-300 Laranjeiras, Caieiras, SP., RG nº 24.591.013-X. 
CARINA DIAS FERREIRA, residente e domiciliada na Rua Nelson Rosetti, nº 
49, Vila Rosina, Caieiras, SP., RG nº 32.832.099-7 
ELISA SOUZA DOS SANTOS, residente e domiciliado na Rua Geraldo 
Aparecido Franco de Oliveira, 131, 07803-120 Franco da Rocha, SP., RG nº 
26135003-1 
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