
; Vinicius Tadeu Pereira 

lniçüo 110 cOllcluSc10 de direito incontro

, vencedom. 


permite o ontevisc/o do efetiva exec/./ç'c/o, 

rfe juI'ídicu sohrefascil7anfe temática. 


Jastam pam/ollvar a li/i/idade das razôes 

ropriadas aos anseios de trctl7sjórl71aç'ôes 

executil'O. Suh o lI1anto de esperança na 

fuído, em fam,. da parte \'encedora, per

'entes. 


-se cumprimentar o Olltor pelo l'Cilioso 

\'0 civil brasileiro. 


MiltO/1 Luh Pereira 
/vlil/iSI/'(I Aposel//w/o do Sr.} 
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