
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027427-43.2010.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante : CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 

  Brasil.
Advogado : Nildeval Chianca Rodrigues Júnior. 
Apelado : Luiz Bezerra de Araújo e outros.
Advogado : Getúlio Bustorff Feodrippe Quintão.

APELAÇÃO. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  INCLUSÃO  DE  MENORES  COMO
DEPENDENTES  EM  PLANO  DE  SAÚDE.
GUARDA  JUDICIAL.  CONDIÇÃO  DE
DEPENDENTE CARACTERIZADA.  ART. 33, §
3º,  DO  ECA. RECUSA  ADMINISTRATIVA
INDEVIDA.  MANUTENÇÃO DO DECISUM DE
PRIMEIRO  GRAU.  IMPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Nos termos do art. 33,  caput e §3º, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, a guarda obriga a prestação
de  assistência  material,  moral  e  educacional,
equiparando os menores mantidos sob a guarda aos
dependentes naturais, para todos os fins e efeitos de
direito.

-  Dentro  destes  parâmetros,  o  simples  termo  de
guarda  conferido  ao  apelado  permite  incluir  as
menores  como dependentes  de seu  plano de  saúde,
pois as disposições legais se sobrepõem às existentes
no regulamento do plano.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Apelação Cível interposta pela CASSI – Caixa de
Assistência  dos  Funcionários  do Banco do Brasil,  hostilizando  sentença
proveniente  do  Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,
proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido
de  antecipação  de  tutela  c/c  Dano  Moral,  movida  por Luiz  Bezerra  de
Araújo, Bárbara Libório Soga e Agda Lira Soga.

Na peça vestibular, pleiteiam os autores a inclusão das menores
Bárbara Libório Soga e Agda Lira Soga, netas do primeiro demandante e que
se encontram sob a sua guarda, como dependentes junto ao plano de saúde
administrado pela ré, bem como a condenação desta última ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.

Ao ser citada, a parte promovida apresentou contestação, às fls.
45/64, alegando ser operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão,
entidade  associativa  sem  fins  lucrativos,  cujos  planos  são  oferecidos  com
exclusividade para funcionários do Banco do Brasil e sua família, e que, por
isto, não é aplicável o CDC à relação existente entre as partes.

Aduz ainda que sua atuação está regulada pelo Regulamento do
Plano  de  Associados  o  qual,  em  seu  artigo  12,  não  contempla,  entre  os
dependentes, aquelas pessoas que estão abrangidas pelo instituto da guarda,
mas apenas os cônjuges, companheiros e filhos.

Defende a inaplicabilidade do art. 33, §3º do ECA, uma vez que
o  menor  sob  guarda  judicial  deixou  de  ser  equiparado  ao  filho,  para  fins
previdenciários, desde o surgimento da Lei nº 9.528/97. Assim, a seu modo de
ver, não há que se falar em analogia para fins de inclusão de menor, nesta
situação, como dependente em plano de saúde privado.

Continuando, assevera que não há nos autos prova de qualquer
ato ilícito praticado pela ré, motivo pelo qual indevida a indenização por danos
morais pleiteada.

Réplica impugnatória, fls. 116/119.

Realizada audiência de tentativa de conciliação, as partes não
transacionaram.  Na  mesma  oportunidade,  pugnaram  pelo  julgamento
antecipado da lide, fazendo alegações finais remissivas às respectivas peças
(fls. 28).

Parecer Ministerial, às fls. 131/141, opinando pela procedência
parcial da ação, com o indeferimento do pleito relativo aos danos morais.

A  Douta  Juíza  de  primeiro  grau  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos, consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“ISTO POSTO,  de acordo com as normas de Direito
atinentes  à  espécie,  Julgo  PROCEDENTE  EM
PARTE o pedido inicial, determinando a promovida
que proceda a inclusão das menores Bárbara Libório
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Soga  e  Agda  Lira  Soga  no  plano  de  assistência
médica  da Cassi,  na qualidade de  dependentes  do
autor,  Sr.  Luiz  Bezerra  de  Araújo;  improcedente  o
pleito  indenizatório  ante  a  ausência  de  provas  a
ensejar  a  obrigação  de  reparar  moralmente  os
demandantes. Em consequência, extinto o feito com
julgamento de mérito, nos termos do Art. 269, I do
Código  de  Processo  civil  para  que  surta  seus
jurídicos e legais efeitos.”

Contra  a  referida  sentença,  foram  opostos  embargos  de
declaração pela requerida, os quais foram acolhidos parcialmente, apenas para
determinar que as custas e honorários advocatícios sejam arcados de forma
recíproca (fls. 172/175).

Irresignada, a ré interpôs Recurso de Apelação (fls. 176/193),
reivindicando a reforma da sentença, defendendo, em resumo,  ser operadora
de plano de saúde no modelo de autogestão, ou seja, com escopo de atender
exclusivamente aos funcionários do Banco do Brasil e seus familiares, sem
objetivo  de  lucro.  Assim,  não  seria  regida  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor. 

Acrescenta, ainda, que o Estatuto Social do Plano da CASSI
admite  a  inclusão,  como  dependente,  de  menor  sob  guarda  do  associado,
apenas  quando  esta  decorrer  de  tutela  antecipada  em processo  judicial  de
adoção, hipótese não verificada nos autos. 

Afirma que não se pode confundir os institutos da guarda e da
adoção, vez que os tutelados, ao contrário dos filhos adotivos, podem ter a
situação modificada a qualquer tempo.

Observa que a previsão constante no artigo 33, §3º, do ECA
não pode ser interpretada no sentido de garantir cobertura pelo plano de saúde
privado  a  menores  que  estejam  sob  a  guarda  de  seus  associados,  pois  o
instituto defendido no mencionado dispositivo apenas garante à criança e ao
adolescente direitos para fins previdenciários.

Por  fim,  pontua  que  a  inclusão  de  outras  pessoas  ocasiona
desequilíbrio  financeiro  atuarial  no  Plano,  que  será  obrigado  a  suportar
despesas não previamente previstas no estatuto da associação.

Pugnou, assim, pelo provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença vergastada.

Intimado, regularmente, o apelado apresentou contrarrazões, às
fls. 221/227.

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 233/239)
pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.
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VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do recurso e passo à sua análise. 

Como  relatado,  o  cerne  da  questão  consiste  em  saber  se  é
devida ou não a inclusão de Bárbara Libório Soga e Agda Lira Soga como
dependentes  do  plano  de  saúde  administrado  pela  apelante,  em  que  é
beneficiário Luiz Bezerra de Araújo, por este possuir a guarda judicial das
menores. 

 Inicialmente a requerida argumentou não se aplicar, ao caso em
apreço, o Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, razão não lhe assiste.

É necessário considerar que a relação entre as partes é, sim, de
consumo, eis que,  diante da assistência à saúde prestada pela ré ao autor,
restam  ambos  enquadrados  nos  conceitos  de  fornecedor  e  consumidor
dispostos no CDC. 

Ressalte-se que, o fato de a promovida ser entidade fundada por
funcionários do Banco do Brasil, administrada pelos próprios associados, não
retira o caráter de relação de consumo. É que, mesmo em um âmbito restrito, a
relação que se estabelece é entre consumidor e fornecedor de serviços, e, dessa
forma, aplica-se a Lei 8.078/90. 

Neste  sentido,  confira-se  o  entendimento  firmado  pelo  Col.
STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO  AGRAVO  (ARTIGO
544  DO  CPC)  -  DEMANDA  POSTULANDO  O
CUSTEIO  DE  MATERIAL  SOLICITADO  POR
MÉDICO ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  (ENDOPRÓTESE
DE  JOELHO)  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL -  DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO  AO  RECLAMO,  MANTIDA  A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato  de  plano  de  saúde  administrado  por
entidade de autogestão. É cediço nesta Corte que "a
relação  de  consumo  caracteriza-se  pelo  objeto
contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar,
sendo desinfluente  a natureza  jurídica  da  entidade
que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter
lucrativo,  mas  que  mantém  plano  de  saúde
remunerado” (REsp 469.911/SP, Rel. Ministro Aldir
Passarinho  Júnior,  Quarta  Turma,  julgado  em
12.02.2008, DJe 10.03.2008). Incidência da Súmula
469/STJ.
(...)
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4. Agravo regimental desprovido.”
(AgReg  no  AREsp  nº  187.473/DF,  4ª  Turma,  Rel.
Min. MARCO BUZZI, DJe de 01/08/2013).

Portanto,  aplicável  à  presente  lide  as  normas  do  Código  de
Defesa do Consumidor.

Ultrapassada  a  referida  discussão,  extrai-se  dos  autos  que  o
apelado,  beneficiário  do  plano de  saúde CASSI  -  Caixa  de Assistência  do
Banco do Brasil, possui a guarda definitiva das suas netas, assim, quer incluí-
las  em  seu  plano  de  saúde  como  suas  dependentes.  Contudo,  teve seu
requerimento negado, administrativamente, ao argumento de que, de acordo
com  o  Regulamento  do  Plano  de  Associados  do  Estatuto  da  CASSI,  os
menores sob guarda não se enquadram na qualidade de beneficiários.

Com efeito, o artigo 7º da Seção II, do Regulamento do Plano,
considera beneficiários dependentes:

“I)  Cônjuge  ou  companheiro  (a),  inclusive  os  do
mesmo sexo, mediante apresentação da certidão de
casamento ou de união estável;
II) filhos(as)m incluídos os adotivos, até 24 (vinte e
quatro) anos de idade, mediante a apresentação da
certidão de nascimento;
III) enteado(s), até 24 (vinte e quatro) anos de idade,
mediante a apresentação da certidão de nascimento
do  enteado  e  certidão  de  casamento  ou  de  união
estável do associado” (fls. 91)

Em adição, o parágrafo 5º do mesmo dispositivo estatui que “O
menor sob guarda, enquanto em tutela antecipada, em processo de adoção,
equipara-se ao filho adotivo para efeito do disposto no caput deste artigo”.

Pois bem.

A Constituição da República tem como um de seus princípios
basilares  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  consagra  a  vida  como  direito
fundamental.

Ademais,  não  se  pode  olvidar  acerca  da  proteção  especial
conferida pela Constituição Federal à criança e ao adolescente, consoante se
extrai do disposto no artigo 227, que reza:

“Art.  227.  É dever  da  família,  da  sociedade  e  do
Estado assegurar  à  criança e ao adolescente,  com
absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à
alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao
respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e
comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda
forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,
violência, crueldade e opressão”. 
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Nessa linha, o referido dispositivo constitucional incumbiu não
apenas ao Estado e à família, mas à sociedade como um todo, a missão de
assegurar os direitos fundamentais ali elencados àquelas pessoas que, devido
ao seu peculiar estado de desenvolvimento físico e mental, merecem atenção e
proteção especiais.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art.
33,  §3º,  dispõe  que  a  guarda  tem  o  efeito  de  alcançar  ao  menor  ou  ao
adolescente a condição de dependente de seu guardião  para todos os fins e
efeitos de direito, inclusive previdenciários, in verbis:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência
material,  moral  e  educacional  à  criança  ou
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de
opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
(...)
§ 3º  A guarda confere  à criança ou adolescente a
condição de dependente, para todos os fins e efeitos
de direito, inclusive previdenciários.”

Acerca  do  instituto  da  guarda,  leciona  Sílvio  Paulo  Brabo
Rodrigues:

“(...) guarda é o poder-dever de manter criança ou
adolescente no recesso do lar  enquanto menores e
não emancipados, dando assistência moral, material
e educacional”. (In Manual da Guarda no Direito da
Criança e do Adolescente,  Belém, CEJUP, 1997, p.
21)

Da  lição  acima  transcrita,  fácil  perceber  que  a  criança  ou
adolescente a ser custodiado se encontra sob os cuidados diretos do guardião,
o qual  desfrutará da companhia do menor,  mantendo-o ou integrando-o na
própria família, além de lhe prestar a assistência material, moral e educacional
necessária.

Portanto,  ao  meu  sentir,  conforme  clara  dicção  legal,  resta
hialina a conclusão de que com a instituição da guarda, o menor passa a ser
equiparado ao filho, não só para fins previdenciários, mas para todos os fins e
efeitos de direito, pois elevado a condição de dependente obrigatório e natural.
Sendo assim, considerando que o autor detém a guarda das menores, mostra-se
indiscutível o seu direito de incluí-las no plano de saúde.

Deste  modo,  diante  das  disposições  constitucionais  e
infraconstitucionais  referidas  e  das  circunstâncias  do  caso  em  apreço,  a
restrição  contida  no  estatuto  do  plano  de  saúde  do  apelado  não  merece
prosperar, sob pena de ferir-se princípio da isonomia previsto na Constituição
Federal (art. 5°).

Sob  esta  perspectiva,  não  almejamos  negar  ou  suprimir  a
autonomia da vontade na  formação dos contratos.  Absolutamente.  O nosso
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querer restringe-se à primazia de valores maiores, utilizando-se, para tanto, do
espírito protetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de
Defesa do Consumidor.

Conforme  lição  comezinha,  a  liberdade  de  contratar  não  é
absoluta,  esbarrando  em  zonas  fronteiriças  de  bens  supremos  e,  por  isto,
indisponíveis. Nesse passo, a natureza peculiar do contrato de seguro saúde e a
especial relevância do direito protegido, estão a exigir que a sua compreensão
seja realizada à luz de princípios maiores e não à vista das regras tradicionais
da teoria dos contratos. 

Destaco, ainda, que a associação ofertante de planos de saúde,
por inserir-se num ramo de atividade classificada como  serviço público de
natureza  essencial,  deve  ter,  como  bússola  norteadora  de  suas  ações,  a
promoção da dignidade da pessoa humana.

É  inconcebível,  em  qualquer  circunstância,  que  o  aspecto
econômico se sobreponha  aos elementos humanos,  pois,  dentre  tantos bens
que repousam sob a  cobertura  da Justiça e do Direito, ela reina, irradiando
valores a todas as demais coisas, legitimando o célebre pensamento do poeta
Fernando Pessoa de que “o Ideal é a Vida!”. 

Nesta senda, considerando o caráter de prioridade absoluta que
se deve conferir à crianças e adolescentes, bem como a expressa previsão legal
que atribui ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os fins
efeitos de direito, tem-se que a interpretação restritiva da norma regulamentar
do  estatuto  da  associação  malfere  as  disposições  constitucionais  e
infraconstitucionais, devendo, pois, ser rechaçada.

Por oportuno,  concebo que o julgador  deve  aplicar  a  lei  em
atendimento aos fins sociais a que ela se dirige, de forma a preservar os mais
importantes bens a serem tutelados, como os acima indicados (saúde e a vida),
de acordo com o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
abaixo transcrito:

“Art. 5º  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.”

Dentro destes parâmetros, o termo de guarda permite incluir as
menores como dependentes de plano ou seguro de saúde, tendo em vista que
as disposições legais se sobrepõem às existentes no regulamento do plano.

O  referido  posicionamento  fora  corroborado  pelo  ilustre
representante ministerial, no judicioso parecer de fls.233/239, que peço vênia
para incorporar a este voto condutor:

 
“(...)  Desta  forma,  percebe-se  que  o  Estatuto  da
Cassi  esbarra  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  uma  vez  que,  como  observamos  no
artigo acima, as crianças e adolescentes sob guarda
possuem  os  mesmos  direitos  garantidos  aos
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dependentes.
Ou seja, diante do referido dispositivo, não se pode,
com fundamento em mero estatuto interno, ou mesmo
lei de caráter geral, contestar os efeitos da guarda,
discutindo  a  condição de  dependente,  na  hipótese,
reconhecida  judicialmente  às  menores  citadas  na
exordial. Tal entendimento é totalmente aplicável aos
planos de saúde, igualando o menos sob a guarda à
própria condição de filho do guardião. Sendo assim,
terá  este  a  obrigação de  zelar  pelo  bem estar  da
criança  em  todos  os  aspectos,  portanto  deve  ser
considerada seu dependente direto.” (fls. 236)

Por tudo o que foi exposto, trago a baila os seguintes julgados
provenientes de diversos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  PREJUDICIAL  DE  DECADÊNCIA  -
AFASTADA  -  INCLUSÃO  DE  MENOR  SOB
GUARDA  DEFINITIVA  COMO  DEPENDENTE
NATURAL  DA  BENEFICIÁRIA  DO  PLANO  DE
SAÚDE - EQUIPARAÇÃO A FILHO - ART. 33, § 3º
DO  ECA  -  RECURSO  IMPROVIDO.  Afasta-se  a
prejudicial de decadência quando resta claro que, no
caso  em  análise,  não  se  trata  de  hipótese  de
declaração de ilegalidade ou abusividade da fonte de
custeio do plano assistencial de saúde, anulação de
ato  constitutivo  ou  de  decisão  da  associação,
previsto nos arts. 45 parágrafo único e 48 parágrafo
único,  do  Código  Civil,  mas  sim  no  direito  de
inclusão do menor sob guarda da avó no plano de
saúde a que está associada. O menor sob guarda da
avó passa a ser equiparado ao filho, sendo elevado à
condição de dependente obrigatório e natural para
todos  os  efeitos  e  fins  de  direito,  inclusive,
previdenciários,  conforme prevê o art.  33,  § 3º, do
ECA.”

(TJ-MS  -  APL:  00756872920078120001  MS
0075687-29.2007.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir
Abreu da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2014, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PÚBLICA.
AÇÃO  PELO  RITO  ORDINÁRIO.  INCLUSÃO  DA
MENOR  COMO  DEPENDENTE  NO  PLANO  DE
PREVIDÊNCIA  E  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE  DOS
SERVIDORES  MUNICIPAIS  DE  SANTA  MARIA-
IPASSP-SM  GUARDA  DA  CRIANÇA  QUE
CONFERE A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE PARA
TODOS  OS  FINS  E  EFEITOS  DE  DIREITOS,
INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIOS. ART. 33, §3º DO
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Considerando que os direitos dos menores mantidos
sob  a  guarda  equiparam-se  aos  dos  dependentes
naturais, inclusive para fins previdenciários e, tendo
em vista  que  a  autora  detém a  guarda  da menor,
resta claro o seu direito de incluir a adolescente no
plano  de  saúde,  sem  aumentar,  no  entanto,  a
contribuição em virtude do número de dependentes,
mesmo  porque  tal  exigência  não  consta  na  Lei
Municipal  nº  4.992/2007.  RECURSO  DE
APELAÇÃO  DESPROVIDO.”  (Apelação  Cível  Nº
70047922398,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva
Ribeiro, Julgado em 28/08/2014) 

“APELAÇAO  CÍVEL.  MENOR.  GUARDA
JUDICIAL.  DEFERIMENTO  AOS  AVÓS
MATERNOS.  REGULARIZAÇAO  DE  SITUAÇAO
DE  FATO  JÁ  EXISTENTE.  INCLUSAO  COMO
DEPENDENTE  DOS  GUARDIÕES  SEGURADOS
EM  PLANO  DE  SAÚDE  PREVIDENCIÁRIO.
VIABILIDADE.  EQUIPARAÇAO  A  FILHO.
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  INTELIGÊNCIA  DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  RECURSO
IMPROVIDO,  POR  MAIORIA.  SENTENÇA
MANTIDA.  1-  Se  pedido de guarda feito  por  avos
maternos  visa,  além  dos  fins  previdenciários,
regularizar  uma  situação  de  fato  já  existente
comprovada nos autos, deve mesmo ser deferido.
Os  benefícios  previdenciários  são  consequência
natural advinda da guarda pleiteada, 'ex vi' do art.
33,  3°,  do  Estatuto  da  Criança  do  Adolescente
(ECA).

2-  O  menor  mantido  sob  guarda  judicial  não  se
distingue  dos  filhos  menores,  dos  tutelados  dos
enteados, diante do disposto no ECA, bem como não
ser  possível  dar  tratamento  desigual  situações que
são,  em  todos  os  sentidos  fática  juridicamente
equiparadas,  sob  pena  de  ferir-se  princípio  da
isonomia.

3- Revela-se imperativa,  assim,  a inclusão da neta
dos  Apelados  como  sua  dependente,  nos  moldes
postulados,  visto  que  as  disposições  legais  se
sobrepõem aquelas estatutárias.”

(TJ-BA  -  APL:  3578282008  BA  35782-8/2008,
Relator:  ROSITA  FALCAO  DE  ALMEIDA  MAIA,
Data  de  Julgamento:  13/01/2009,  TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL)
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Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a decisão a quo, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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