
ldotrigueriroTRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008710-17.2009.815.2001.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado : Luis Augusto da F. Crispim Filho.
Embargada : Maria Bezerra dos Santos. 
Defensor : Vera Lúcia Ferreira Marques.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBI-
LIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

- O recurso integrativo não se presta a determinar o
reexame  do  conjunto  da  matéria,  com  ampla
rediscussão  das  questões,  se  não  estiver  presente
alguma  das  hipóteses  do  art.  535  do  Código  de
Processo Civil.

- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando  ausente  qualquer  omissão,  contradição  ou
obscuridade.

-  O  magistrado  não  está  obrigado  a  abordar
especificamente no julgado todos os  argumentos de
que se valem as partes, bastando fundamentar a sua
decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela UNIMED
João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico contra os termos do acórdão
exarado às  fls.  121/129,  o qual  rejeitou  a  preliminar  arguida  e,  no mérito,
negou provimento ao apelo interposto pela parte ora embargante.

Fundamentado  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil,  a
embargante  alega  a  ocorrência  de  omissão  no  julgado acerca  da
irretroatividade da Lei nº 9.656/98, diante do entendimento preliminar exarado
pelo STF no julgamento da ADIN 1931-8.

Requer,  pois,  que  sejam  acolhidos  os  aclaratórios,  sendo
suprida a matéria retrocitada, bem como para fins de prequestionamento.

Intimada,  a  parte  embargada  apresentou  contrarrazões  (fls.
140/147).

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Conforme relatado,  afirma  a  embargante  que  houve  omissão
quanto a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98, diante do entendimento preliminar
exarado  pelo  STF  no  julgamento  da  ADIN  1931-8.  Todavia,  ao  revés  do
aduzido,  o  Acórdão  não  se  mostrou  omisso,  mas  apenas  contrário  às
argumentações recursais. Neste sentido, vejamos excerto da decisão:

“(...)  a  apelante sustenta que a demanda deve  ser
sobrestada até o julgamento da ADI 1.931 pelo STF,
na  qual  se  discute  a  aplicação  ou  não  da  Lei
9.656/99  e  do  Estatuto  do  Idoso  aos  contratos
firmados anteriormente a sua vigência.

Todavia, entendo que não assiste razão ao pedido de
suspensão do presente processo pela simples razão
de  haver  a  probabilidade  de  o  entendimento  nela
esposado  ser  modificado,  posteriormente,  por
ocasião  um  julgamento  do  Supremo  Tribunal
Federal, cuja data e o resultado é incerto.

Neste contexto, afasto a preliminar em comento”.
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Após  o  enfrentamento  da  prefacial,  o  acórdão  continuou
fundamentado a aplicabilidade da  Lei  nº  9.656/98 ao  caso concreto,  senão
vejamos:

“É inconcebível,  em qualquer  circunstância,  que  o
aspecto econômico se sobreponha à vida, pois, dentre
tantos bens que repousam sob as asas 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!”.   

Por conseguinte, a premissa da apelante acerca da
inaplicabilidade  da  Lei  nº   9.656/98  ao  presente
contrato também não merece guarida.

Esta  lei  foi  editada  com  o  objetivo  precípuo  de
disciplinar  a  relação,  sempre  tão  instável,  entre
empresas  prestadoras  de  serviços  de  assistência  à
saúde  e  seus  consumidores,  estabelecendo
parâmetros mínimos de cobertura. 

É  evidente  que  a  apelante,  ao  contrapor-se  à
incidência da retrocitada  legislação ao contrato em
análise,  está  confessando seu  serviço  insuficiente,
deficitário,  desidioso  e  desleal, negando  com
perseverança  o  “mínimo”  de  assistência  a  sua
cliente padecente de séria enfermidade.

Ademais,  não  houve  qualquer  comprovação,  por
parte  recorrente,  de  que  tenha  oportunizado  a
migração  aos  planos  de  saúde  adequados  à  nova
norma,  não  demonstrando  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor  (art.
333, II, do CPC).

Por conseguinte, findando qualquer discussão acerca
do tema, atentemos para o disposto no art. 10, § 2º,
da  Lei nº  9.656/98:

“§2º  As  pessoas  jurídicas  que  comercializam
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3
de  dezembro  de  1999,  o  plano-referência  de  que
trata  este  artigo  a  todos  os  seus  atuais  e  futuros
consumidores.  (Redação  dada  pela  Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)” (grifo nosso).

O  dispositivo  acima  declinado,  introduzido  pela
Medida  Provisória  nº  2.177-44/2001,  impôs  a

Embargos de Declaração nº 0008710-17.2009.815.2001                                         3



obrigatoriedade  do  oferecimento  do  plano  de
referência a partir de dezembro de 1999, a todos os
seus atuais e futuros consumidores”.

(…)

Por tudo o que foi exposto, trago a baila o seguinte
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  SEGURO
SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DO  CDC  E  À  LEI  9.656/98.  EXISTÊNCIA  DE
TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC, MAS
NÃO  DA  LEI  9.656/98.  BOA-FÉ  OBJETIVA.
PRÓTESE  NECESSÁRIA  À  CIRURGIA  DE
ANGIOPLASTIA.  ILEGALIDADE  DA  EXCLUSÃO
DE  “STENTS”  DA  COBERTURA  SECURITÁRIA.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  DEVER  DE
REPARAR OS DANOS MATERIAIS.
- As disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos
contratos celebrados a partir de sua vigência, bem
como  para  os  contratos  que,  celebrados
anteriormente, foram adaptados para seu regime. A
Lei 9.656/98 não retroage, entretanto, para atingir o
contrato celebrado por segurados que, no exercício
de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos
antigos sem qualquer adaptação.
- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos
presentes  e  futuros  de  contratos  celebrados
anteriormente  a  sua  vigência,  a  legislação
consumerista regula os efeitos presentes de contratos
de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já
no período de sua vigência.
- Dada a natureza de trato sucessivo do contrato de
seguro  saúde,  o  CDC rege  as  renovações  que  se
deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí
em retroação da lei nova.
- A cláusula geral de boa-fé  objetiva,  implícita  em
nosso ordenamento antes da vigência do CDC e do
CC/2002,  mas  explicitada  a  partir  desses  marcos
legislativos,  impõe  deveres  de  conduta  leal  aos
contratantes e funciona como um limite ao exercício
abusivo de direitos.
-  O direito  subjetivo  assegurado  em contrato  não
pode ser  exercido de forma a  subtrair  do negócio
sua  finalidade  precípua.  Assim,  se  determinado
procedimento cirúrgico está incluído na cobertura
securitária, não é legítimo exigir que o segurado se
submeta  a  ele,  mas  não  instale  as  próteses
necessárias para a plena recuperação de sua saúde.
-  É  abusiva  a  cláusula  contratual  que  exclui  de
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cobertura  a  colocação  de  “stent”,  quando  este  é
necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico
coberto pelo plano de saúde. Precedentes.
-  Conquanto  geralmente  nos  contratos  o  mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de
danos  morais,  a  jurisprudência  desta  Corte  vem
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos
morais advindos da injusta recusa de cobertura de
seguro  saúde,  pois  tal  fato  agrava  a  situação  de
aflição  psicológica  e  de  angústia  no  espírito  do
segurado,  uma vez que,  ao pedir a  autorização da
seguradora, já se encontra em condição de dor, de
abalo psicológico e com a saúde debilitada.
Recurso  especial  a  que  se  dá  parcial  provimento.
(STJ,  REsp  735.168/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
11/03/2008, DJe 26/03/2008)” (grifo nosso).

Colaciono ainda, julgados desta Corte de Justiça:

“AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO  DE FAZER.  PLANO  DE
SAÚDE.  COBERTURA  DE  TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO.  CLÁUSULA  DE  EXCLUSÃO
DE  COBERTURA.  ABUSIVIDADE.  INCIDÊNCIA
DO  CDC.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA
EXPRESSAMENTE  PREVISTA.  INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. 
Redação  sem  destaque  de  cláusula  restritiva  de
direito  do  segurado.  Abusividade  observada.
Inteligência  dos  arts.  6º,  51  e  54,  §4º  do  CDC.
Contrato  firmado  antes  da  vigência  da  Lei   nº  
9.656/98.  Oportunização  para  migração.  Não
verificada.  Aplicação da  Lei   nº    9.656  / 98. Negativa
de  cobertura  de  tratamento  quimioterápico.
Impossibilidade.  Patologia não excluída da apólice
da  segurada.  Honorários  advocatícios.  Causa  de
valor inestimável.  Inicidência do §4º do  art.  20 do
CPC.  Provimento  parcial  do  apelo.  Segundo  a
orientação do §4º do art. 54 do CDC, as cláusulas
que implicarem limitação  de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua
imediata  e  fácil  compreensão.  Caberia  à  apelante
oportunizar a adaptação do contrato firmado entre
as partes, antes da vigência da Lei   nº 9.656/98  , aos
limites  traçados  por  este  diploma  legal,  que
estabeleceu  uma  nova  regulamentação  sobre  os
planos e seguros privados de assistência. O plano de
saúde  pode estabelecer  quais  doenças  estão  sendo
cobertas,  mas  não  que  tipo  de  tratamento  está
alcançado  para  a  respectiva  cura.  Se  a  patologia

Embargos de Declaração nº 0008710-17.2009.815.2001                                         5

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CDC,%2520art.%252054&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_CDCart54
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%252020&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_CPCart20
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%252020&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_CPCart20
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%25209656&sid=129f6d9f.c872ec2.0.0%23JD_LEI9656


está coberta,  no caso,  o câncer, é inviável vedar a
quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das
alternativas  possíveis  para  a  cura  da  doença.
Tratando-se  de ação de obrigação  de fazer, na qual
não se pode auferir um valor patrimonial imediato,
devem  as  verbas  advocatícias  serem  estabelecidas
nos moldes do ART.20, § 4º do CDC.  Provimento
parcial  do  apelo.  (TJPB;  AC  200.2007.013280-
4/001; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 19/05/2011; Pág. 7)” (grifo nosso).

E,

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL  E
CONSUMIDOR.  CONTRATO  QUE  EXCLUI
COBERTURA  PARA  TRATAMENTO  COM
QUIMIOTERAPIA  E  RADIOTERAPIA
ONCOLÓGICA.  TRATAMENTO  NÃO
AUTORIZADO PELA SEGURADORA. CONTRATO
FIRMADO ANTERIORMENTE  À  LEI   Nº  9656/98  .
IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. DIREITO
À  VIDA  E  À  SAÚDE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 
Na medida em que o consumidor dá continuidade a
contrato em curso, caracterizando-se como de trato
sucessivo,  quando do início da vigência da Lei  nº
8.078/90 (código de defesa do consumidor) e da Lei
nº    9.656  /  98,  aplicam-se  suas  disposições,
adaptando-se  o  contrato  ao  novo  sistema  nelas
previsto, em respeito aos princípios constitucionais,
ao  interesse  social  e  ao  direito  individual
homogêneo,  vez  que  se  insere  como  matéria  de
ordem  pública.  As  regras  contratuais  devem  ser
atenuadas quando se trata de contratos de adesão,
cujas  cláusulas  gerais  diminuem  sensivelmente  a
aplicação e o respeito ao enunciado da autonomia da
vontade  e  aos  que  dele  derivam  em  razão  das
peculiaridades destes contratos de massa.  Daí que,
reduzida  a  força  vinculativa  das  cláusulas
contratuais,  cabe  ao  juiz  interpretá-las  de  acordo
com  os  princípios  da  boa-fé,  a  fim  de  que  a
execução  do  contrato  satisfaça  as  exigências
mínimas de justiça, sobretudo, em se tratando de um
plano  de  saúde  que  deveria  estar  atendendo  as
necessidades de seu segurado acometido de doença
bastante grave. (TJPB; AC 001.2011.006.227-8/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro  dos  Santos;  DJPB  16/04/2013;  Pág.  9).”
(grifo nosso). 
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Dessa forma, observo não haver qualquer vício a ser sanado na
decisão objurgada, não podendo ser acolhidos os presentes embargos, ainda
que com a finalidade de prequestionamento. 

Concluo,  assim,  que  o  embargante  pretende,  em  verdade,
rediscutir matéria já amplamente abordada no acórdão, o que é inadmissível na
via do recurso de integração. 

Neste sentido é a lição de Pontes de Miranda,  “o que se  pede
é que se declare o que foi decidido, por que o meio empregado para  exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (In Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed.,
Forense, p.319)

Portanto,  ao  levantar  pontos  já  analisados  no  julgado,  o
insurgente apenas revela seu inconformismo com o resultado da decisão que
não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da modificação do decisum, o que
se mostra inviável, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta
colenda Corte de Justiça. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO  DE ACESSO.  ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os  embargos  de  declaração,  conforme dispõe  o
art.  535, incisos I e II, do código  de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

E,
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“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

Os  embargos de  declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos, os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. Se a
parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso adequado
para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Outrossim,  importante  ressaltar  que  o  julgador  não  está
obrigado a responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de  modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção
acerca da matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa
os motivos que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão
adotada. 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

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
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Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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