
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2008637-24.2014.815.0000
ORIGEM : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR            : Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE  : Antônia Maria de Deus Bastos e outros (Adv. Rochele Karina Costa de
Moraes e outro)
EMBARGADO    :  Federal  de  Seguros  S/A (Adv.  Rosângela  Dias  Guerreiro,  Débora

Oliveira Barcellos e outras)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 

- Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração,
não se prestando para reexame da matéria. Não havendo omissão,
obscuridade  ou  contradição  no  julgado,  não  são  cabíveis  os
embargos de declaração, mesmo que tenham finalidade específica
de prequestionamento.

- Constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a
eventual  vício  de  integração  do  decisum impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a  rejeição dos
aclaratórios.

-  O reexame de  matéria  já  decidida  com a  simples  intenção  de
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum impugnado  é
incompatível com a função integrativa dos aclaratórios.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de



Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios,  nos termos do
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 197.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos contra o acórdão de
fls. 158/162, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela embargante,
mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal,
competente para apreciar o feito, em razão do ingresso da Caixa Econômica Federal na
lide.

 
Sustenta  o  polo  embargante  que  o  decisum  recorrido  deve  ser

reformado e integrado,  em razão de eventual  omissão na decisão,  na medida em que
deixou de se pronunciar  acerca  dos  Recursos  Repetitivos  acerca do ingresso  da  Caixa
Econômica Federal, do não interesse da CEF na lide, da necessidade de comprovação do
déficit do Fesa e que para a aplicação da Súmula 150, STJ não basta o mero interesse, deve
vir demonstrado nos autos.

Ao  final,  prequestiona  a  matéria  e  pugna  pelo  acolhimento  dos
embargos, aplicando-se-lhes efeitos modificativos.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  os  presentes  embargos
devem ser rejeitados, pois não buscam sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas,
simplesmente, rediscutir matéria já julgada, o que é inadmissível.

Nesta senda, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II  -  for  omitido  ponto  sobre  o  qual  devia  pronunciar-se  o  juiz  ou
tribunal.”

À  luz  desse  raciocínio,  não  se  detecta  qualquer  omissão  ou
contradição no  decisum recorrido,  uma vez que a  lide foi  dirimida com a adequada e
suficiente  fundamentação,  não  tendo  havido,  portanto,  qualquer  impropriedade  ou
equívoco em redor do julgamento monocrático do agravo interno.

Comprovando o tratamento da matéria ora embargada na ocasião do
julgamento monocrático  em ataque,  é  fundamental  destacar  o  próprio  teor  da decisão



proferida, nos termos dos excertos seguintes:

“Inicialmente,  é  importante  destacar  que,  com  a  edição  da  medida
provisória  nº  513/2010,  convertida  na  Lei  nº  12.409/11,  os  seguros
habitacionais  do  Sistema  Financeiro  de  Habitação  passaram  a  ser
assegurados pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS,
que é gerido pela Caixa Econômica Federal e recebe recursos da União,
havendo a mudança na orientação do STJ em relação a competência para
conhecer  e  julgar  as  ações  envolvendo  a  extinta  apólice  de  seguro
habitacional do SH/SFH, o qual restou assentado a competência absoluta
da Justiça Federal. 

Com efeito, em 18 de junho de 2014, foi convertida na Lei 13.000/2014 a
Medida  Provisória  nº  633/2013,  que,  dentre  outras  modificações,
acrescentou o art.  1º-A à Lei  nº  12.409/2011 -  que autoriza o Fundo de
Compensação  de  Variações  Salariais  (FCVS)  a  assumir  direitos  e
obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação –
SH/SFH. Veja-se a inserção em especial e outros artigos importantes:

“Art. 3º A Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º-A.  Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial
e extrajudicialmente os interesses do FCVS.

§ 1o A.  CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais
que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às
suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.

§ 2o  Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a totalidade das
ações  com  fundamento  em  idêntica  questão  de  direito  que  possam
repercutir no FCVS ou em suas subcontas.

§  3o   Fica  a  CEF  autorizada  a  realizar  acordos  nas  ações  judiciais,
conforme parâmetros aprovados pelo CCFCVS e pela Advocacia-Geral da
União.

§ 4o  Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do
Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da
lei.

§ 5o  As ações em que a CEF intervir terão prioridade de tramitação na
Justiça Federal nos casos em que figure como parte ou interessado pessoa
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,  pessoa portadora de
deficiência física ou mental ou pessoa portadora de doença grave, nos
termos da Lei no 12.008, de 29 de julho de 2009.

§ 6o  A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça



Comum Estadual  que  tenham por  objeto  a  extinta  apólice  pública  do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para
que manifeste o seu interesse em intervir no feito.

§ 7o  Nos processos em que a apólice de seguro não é coberta pelo FCVS,
a causa deverá ser processada na Justiça Comum Estadual.

§ 8o  Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer
o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas
dos  pleitos  fundados  em  apólices  do  ramo  público,  mantendo-se  na
Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices.

§ 9o  (VETADO).

§ 10.   Os depósitos judiciais já realizados por determinação da Justiça
Estadual permanecerão no âmbito estadual até sua liberação ou a decisão
final do processo.”

Art. 4o  A União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, poderá
intervir nas ações de que trata o art. 1o-A da Lei no 12.409, de 25 de maio
de 2011, na forma do art. 5o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, ou
avocá-las, na forma do art. 8o-C da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995.

Art. 5o Em relação aos feitos em andamento, a Caixa Econômica Federal -
CEF  providenciará  o  seu  ingresso  imediato  como  representante  do
FCVS." 

Nesse  desiderato,  à  luz  da  inovação  legislativa  supracitada,  entendo
haver  ocorrido  alteração  no  enquadramento  jurídico  da  CEF  (Caixa
Econômica Federal) frente às ações que envolve seguro habitacional, que
passou a ser considerada verdadeira parte em tais lides, atraindo, assim, a
competência da Justiça Federal.

Com  efeito,  independente  da  apólice  ser  pública  ou  privada,  estando
garantida pelo FCVS, a nova ordem normativa consagra a intervenção
(obrigatoriedade/vinculação) da Empresa Pública Federal (§1-A do art. 1-
A, e art. 5º), autoriza o ingresso da União (art. 4º), através da Advocacia-
Geral  da  União,  nos  feitos,  bem  como  determina  o  deslocamento  da
competência em tal hipótese para a Justiça Federal (art. 8º), inclusive dos
processos  em andamento  (art.  5º),  oportunidade  na  qual  assevera  que
todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito
Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei (§4º do
art. 1-A).

Portanto,  verificado  tratar-se  de  processos  de  seguro  habitacional
garantidos pelo FCVS, a norma é imperativa em afirmar a competência
da Justiça Federal para processar e julgar a lide.

Nesse jaez, destaco decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul



que  esclarece  a  vinculação  as  FCVS de  todas  as  apólices  do  SH/SFH
referentes  aos  vícios  construtivos  firmados  até  o  advento  da  Lei  nº
11.977/09, havendo interesse da Caixa Econômica Federal na condição de
administradora do referido fundo, nos termos da MP 513/2010, convertida
na Lei nº 12.409/2011. Veja-se:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.  MANIFESTAÇÃO  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  INTERESSE  NO  PRESENTE  LITÍGIO.  MANIFESTO
INTERESSE  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL.  1.
Denota-se que estão vinculadas ao FCVS todas as apólices do sh/SFH
referentes  aos  vícios  construtivos  firmados  até  o  advento  da  Lei  nº
11.977/09, havendo interesse da Caixa Econômica Federal na condição de
administradora do referido fundo, nos termos da MP 513/2010, convertida
na Lei nº 12.409/2011. 2. Ademais, cumpre destacar que a questão sobre a
competência  para  análise  e  julgamento  do  presente  feito  está
definitivamente  superada,  independentemente  da  legislação
infraconstitucional  aplicável  à  matéria,  ante  a  manifestação  da  Caixa
Econômica  Federal  no  sentido  de  que  possui  interesse  jurídico  no
presente feito. 3. Ressalte-se que houve o encaminhamento do ofício n.
141/2013  da  secretaria  do  tesouro  nacional  noticiando  que  todos  os
direitos e obrigações oriundos das apólices do sh/SFH estão vinculados
ao  FCVS.  4.  Igualmente,  no  parecer  pgfn/CAF  n.  1328/2013  a
procuradoria-geral da Fazenda Nacional concluiu pela natureza de fundo
público  do  FCVS,  o  que  atrai  a  competência  da  união.  5.  No mesmo
sentido é o parecer nº 675/2013 da secretaria do tesouro nacional, o qual é
expresso ao concluir que a condenação judicial impactará diretamente o
FCVS administrado pelo CEF e garantido pela união, de onde se afirma o
legítimo interesse de ingresso nas lides do seguro habitacional. 4. Note-se
que no julgamento do EDCL nos EDCL no RESP. Nº 1.091.363/SC não
restou definida a competência exclusiva da Justiça Estadual para a análise
e  julgamento  de  todas  as  demandas  envolvendo  a  responsabilidade
securitária por vícios construtivos. 5. Na decisão precitada o STJ definiu
que  nas  apólices  firmadas  entre  02/12/1988  e  28/12/2009  há  potencial
interesse da CEF de integrar a lide. 6. Manifestação da Caixa Econômica
Federal  no sentido de que possui  interesse jurídico no presente  feito,
postulando  sua  inclusão  como  litisconsórcio  passivo  necessário,  bem
como ressaltando a competência estabelecida no art. 109, inciso I, da CF,
com o encaminhamento  dos  autos  à  justiça  federal.  7.  Assim,  como a
instituição  supracitada  manifestou  interesse  no  presente  feito  por  se
tratar de apólice pública vinculada ao ramo "66", a competência para a
apreciação da matéria caberá a justiça federal, competência esta absoluta
em razão da pessoa, definida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal,
que prevê a competência da jurisdição federal inclusive nos casos em que
a união ou a empresa pública atuarem como assistentes, passível de ser
analisada de ofício pelo julgador, bem como a qualquer tempo e grau de
jurisdição.  8.  Ainda,  cumpre  destacar  que  a  uniformização  de
jurisprudência  do  STJ,  EDCL  no  RESP  1091363/SC,  Rel.  Min.  Maria
isabel  Gallotti,  segunda  seção,  julgado  em  09/11/2011,  dje  28/11/2011



reconheceu a competência da justiça federal para análise e julgamento
dos  processos  envolvendo  a  apólice  66.  9.  Desse  modo,  merece  ser
reconhecida  a  nulidade  absoluta  das  decisões  proferidas  pela  Justiça
Estadual, tendo em vista que às apólices objeto do presente litígio estão
vinculadas ao ramo n. 66 do sistema financeiro da habitação, o qual é
garantido pelo FCVS, sendo que se trata de competência quanto à pessoa
interveniente, a qual é afeta a jurisdição diversa, no caso justiça federal
comum.  10.  Ademais,  cabe  algumas  ponderações  acerca  de  auditoria
realizada pelo tribunal de conta da união nos contrato do SFH, que gerou
o  acórdão  1924/2004,  documento  em  que  são  apontadas  diversas
irregularidades,  bem  como  são  propostas  inúmeras  medidas  a  serem
adotadas,  o  que  inclui  a  participação da  Caixa  Econômica Federal  em
todos os processos desta natureza, independentemente da data em que
ocorreu a contratação. 11. Ressalte-se que no caso dos autos há decisão do
tribunal de contas da união determinando expressamente que a Caixa
Econômica Federal passe a atuar neste tipo de demanda, tendo em vista
que as diversas irregularidades constatadas em auditoria feita neste tipo
de seguro, cuja administração do fundo de reserva público, que suporta
as  indenizações  a  serem satisfeitas,  coube  a  referida  autarquia.  12.  O
relatório  do  TCU  asseverou  a  imprescindibilidade  de  intervenção  da
Caixa Econômica Federal em todos os feito do seguro habitacional para
evitar  riscos  ao  fundo  formado,  o  qual  vem  sendo  paulatinamente
depauperado com saques indevidos e prejuízos astronômicos ao erário
público.  13.  Note-se  que ao afastar  a  intervenção da Caixa Econômica
Federal  que  administra  a  reserva  técnica  formada  pelos  mutuários  e
garantida pelo FCVS, aquela não tem qualquer controle sobre o prêmio
pago e os sinistros liquidados, o que tem resultado, na mais das vezes, na
ocorrência de fraude ao sistema,,  situação esta constatada pelo TCU, a
qual vem importando em saques indevidos daquele fundo público. 14.
Ante a possibilidade de graves danos ao erário público, o TCU propôs o
encaminhamento de determinação para que a caixa atue de forma pró-
ativa nas  ações  judiciais  do seguro  habitacional  do SFH.  15.  Ressalto,
uma vez mais, que passei a adotar o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no que diz respeito à distinção entre seguro para cumprimento
das  prestações  do  mútuo  hipotecário  e  aquele  destinado  a  cobrir  os
defeitos construtivos, a qual não é relevante para fixação da competência.
16. Entretanto, a questão processual posta em exame versa sobre o pedido
da  Caixa  Econômica  Federal  para  integrar  a  lide,  na  qualidade  de
assistente simples, cujo interesse jurídico é manifesto, de acordo com as
razões jurídicas a seguir expostas, primeiro, porque aquela é que fazia a
fiscalização  da  obra,  em  decorrência  de  ser  a  financiadora  desta,  e
atestava a inexistência de vício preexistente para contratação do seguro.
Em segundo lugar, porque a empresa pública precitada, na condição de
gestora do fundo de compensações, está obrigada a ressarcir eventuais
indenizações satisfeitas em função de vícios construtivos, decorrendo daí
o  interesse  jurídico  no  resultado  da  causa,  o  que  autoriza  a  sua
participação,  ainda  que  na  condição  de  assistente  simples.  17.  Assim,
verifica-se  no  caso  em  exame  a  possibilidade  de  ser  admitida  a
assistência  simples,  modo  de  intervenção  de  terceiros  que  pode  ser



formulado em qualquer momento processual, sendo que nesta hipótese é
caso de intervenção assistencial da Caixa Econômica Federal, a qual deve
ser incluída no pólo passivo da presente demanda. Com isso sujeitando-
se aquela aos efeitos da sentença a ser prolatada no feito, ante a existência
de interesse  jurídico  na solução  do litígio,  como se  pode observar  da
própria  manifestação  desta  no  presente  feito.  Precedentes  do  STJ.  18.
Destarte, há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em integrar a
lide, na qualidade de assistente simples, pois cabia aquela a obrigação de
fiscalizar a obra e garantir que esta estava isenta de vícios, a fim de que o
contrato de seguro fosse avençado, pois este tipo de pacto pressupõe que
o  risco  é  incerto,  cuja  certeza  de  ocorrer  o  evento  danoso  retira  a
aleatoriedade e atenta contra a natureza jurídica da avença em questão.
19.  A  par  disso,  nos  termos  da  medida  provisória  n.  513  de  26  de
novembro de 2010, convertida na Lei n. 12.409 de 25 de maio de 2011, os
contratos de financiamento celebrados pelo SFH com cláusula securitária
passarão  a  ter  cobertura  pelo  FCVS,  inclusive  no  que  diz  respeito  às
despesas decorrente de danos físicos ao imóvel e à responsabilidade civil
do construtor, ou seja, exatamente a hipótese tratada neste feito. 20. A Lei
n.  12.409/2011  conferiu  a  Caixa  Econômica  Federal  a  qualidade  de
administradora do fundo de compensação de variações salariais, criado
em 1967 pela resolução nº 25 do extinto BNH. Já o art. 2º da Lei precitada
permitiu a  renegociação  das  dívidas  vencidas  até  a  data  da  edição da
medida  provisória  nº  513/2010.  Portanto,  é  possível  a  aplicação  da
legislação em comento nos contrato firmado antes da edição da referida
norma,  mesmo  porque  eventual  indenização  devida  por  vícios  de
construção,  como no caso  dos  autos,  deverá ser  suportada  pelo fundo
financeiro  precitado,  o  qual  é  administrado  pela  Caixa  Econômica
Federal. 21. Desta forma, independente do tipo de garantia dada para o
consumidor  ou  deste  em  relação  ao  agente  financeiro  (vícios  de
construção  ou  mútuo  hipotecário),  assim,  em tese,  a  Caixa  Econômica
Federal  responde  pelas  obrigações  de  indenizar  daí  decorrentes,  na
condição  de  gestora  do  fundo  de  compensação  de  variações  salariais
(FCVS),  atinentes  à  apólice  sh/sfhc.  Assim,  manifesto  o  interesse  no
resultado  da  lide,  pois  poderá  suportar  a  restituição  dos  valores  de
eventual  indenização  a  que  venha  a  ser  condenada  a  seguradora,  na
condição de gestora do fundo precitado. 22. Assim, havendo o interesse
da união e de empresa pública, qual seja, a Caixa Econômica Federal, a
remessa dos autos à justiça comum federal  é à medida que se impõe.
Negado  seguimento  ao  agravo  de  instrumento.”  (TJRS;  AI  209187-
53.2014.8.21.7000;  Pelotas;  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jorge  Luiz
Lopes do Canto; Julg. 24/06/2014; DJERS 11/07/2014)

Desta  Corte  de  Justiça,  destaco  o  julgamento  do  Agravo  Interno   Nº
2004314-73.2014.815.0000,  proferido pelo Eminente Desembargador Des.
José Ricardo Porto. In verbis:

“Em caso análogo, assim também perfilhou o TRF 5ª Região, através do
Desembargador  Federal  Rogério  Fialho Moreira  no julgamento AGTR
137722-CE  0004064-86.2014.4.05.0000,  destacando  que:  “nas  ações



envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito da SFH, a Caixa
Econômica Federal detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente  simples  somente  nos  casos  vinculados  ao  FCVS  (apólices
públicas,  ramo 66)  e  desde  que  celebrados  de  02.12.1988  a  29.12.2009,
período  compreendido  entre  as  edições  da  Lei  7.682/88  e  da  MP  nº
478/09”.

Assim, em decorrência da alteração legislativa, somado à prova de risco
de comprometimento do FCVS,  com o efetivo exaurimento da reserva
técnica do FESA, o pedido deve ser rejeitado, mantendo incólumes os
exatos termos da decisão agravada. 

Destaque-se, ademais, que a própria Caixa Econômica Federal peticionou
nos autos requerendo o ingresso na lide, por entender que os contratos
em questão estão cobertos pelo FCVS.

Diante de tais considerações, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão a quo que determinou a remessa dos autos à Justiça
Federal.”

Com  efeito,  a  intenção  de  repisar  o  que  já  fora  discutido
anteriormente resta clara quando se verifica que o decisum apreciou toda a matéria posta à
análise, mormente se se considerar que a matéria ventilada nos embargos declaratórios se
confunde com o que já fora apreciado e discutido nos autos.

Na verdade, pois, resta evidente que o que tenciona a embargante é a
reapreciação do julgamento da lide, vez que não lhes agradou o seu resultado final, o que,
decididamente, não é possível através dessa estreita via. Nesse sentido, o STJ já decidiu
que “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de
rigor a rejeição dos aclaratórios.”1

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se reapreciar a
matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada.  Nesse
diapasão,  é  salutar  aduzir  que a  motivação contrária  ao  interesse  da parte  ou mesmo
omissa  em  relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não  autoriza  o
acolhimento dos embargos declaratórios.

Neste sentido é a decisão do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO - CONTRADIÇÃO OU ERRO DE
FATO -NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do
CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões essenciais

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



ao julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir os fundamentos da decisão embargada.2

Assim, creio que os aclaratórios têm a única e específica função de
rediscutir a matéria, razão pela qual voto pela rejeição dos mesmos. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,
à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

2 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 18/12/2009.


