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PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  PROCESSUAL  QUANTO  AO
PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
REJEIÇÃO.

– Os pleitos requeridos na exordial decorrem
dos fundamentos nela expostos, não incidindo em
nenhuma  das hipóteses elencadas pelo parágrafo
único do artigo 295 do Código de Processo Civil.

– Do  mesmo  modo,  rejeito  a  preliminar  de
ausência de interesse processual quanto ao pedido
de  exibição  de  documento,  tendo  em  vista  que  é
possível o ingresso de Ação Revisional de Contrato
Bancário,  com  pedido  Incidental  de  Exibição  do
Instrumento, não sendo exigido como requisito que a
parte  tenha  solicitado,  previamente,  o  documento
junto à instituição financeira. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE
CONTRATO. LEGALIDADE  DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS À 12% AO ANO. TAC E TEC.
CONTRATO  CELEBRADO  EM  ABRIL  DE  2008.
POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
NÃO  CUMULADA  COM  ENCARGOS
MORATÓRIOS.  LEGALIDADE.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  MANUTENÇÃO  DO  CONTRATO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

 A capitalização mensal  de  juros  é  permitida
nos  contratos  celebrados  após  a  edição  da  MP
1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada sob o
nº  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente
pactuada. 
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 A informação constante, no caso concreto, de
que a taxa de juros remuneratórios anual é superior
ao duodécuplo da taxa de juros mensal (ver contrato
–  fl.  151),  autoriza  a  manutenção  da  forma  de
composição das parcelas contratadas.

 Conforme  entendimento  de  tribunais
superiores,  é  lícita  a  cobrança  de  taxas  de  juros
superiores  a  12%  ao  ano,  desde  que  não
caracterizada a  abusividade,  de  forma a  colocar  o
consumidor em desvantagem exagerada.

 A cobrança  da  TAC  e  TEC  é  permitida,
portanto,  se  baseada  em contratos  celebrados  até
30.4.2008, como na hipótese dos autos.

 Com  base  nas  legislações  vigentes  e  na
jurisprudência  pacífica,  é  indiscutível  que  o  IOF  é
devido  nas  operações  de  crédito,  sobretudo  em
contratos de financiamento. 

  Comissão de Permanência.  Também nesse
ponto, modifico a sentença, uma vez que inexiste, no
contrato  (fl.  169),  a  cumulação  da  comissão  de
permanência  com  correção  monetária  ou  outros
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
PROVER A APELAÇÃO, nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 336.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível (fls.  245/289)  interposta por

Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, irresignado com a sentença

proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cabedelo-PB

que julgou  parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de

Revisão de Contrato proposta por Douglas Zeppelini Filho.

Na  sentença  recorrida  (fls.  139/144),  o  Juiz  a  quo julgou

procedente o pedido, para declarar a nulidade das cláusulas que imprimem ao

autor  a  cobrança  de  IOF,  TAC,  TEC,  bem  como  eventual  incidência  de
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capitalização não expressa, afastando a incidência de multa superior a 2%, de

comissão de permanência e de despesas de cobrança da dívida e honorários

advocatícios judiciais ou extrajudiciais, determinando a correção monetária pelo

INPC, e que a taxa de juros anual corresponda, exatamente, a 12 vezes o valor

do percentual mensal  de juros, em caso de discrepância entre os mesmos,

condenando o Promovido a compensar os valores pagos em decorrência da

nulidade supra e repetir  eventual  indébito,  a  ser  apurado em liquidação de

sentença (fl. 144).

Nas razões da Apelação, o Promovido alega, preliminarmente,

o  indeferimento  da  inicial  por  inépcia  (fl.  247)  e  a  ausência  de  interesse

processual no pedido de exibição de documentos, sob o argumento de que não

houve prova da recusa em exibir o contrato administrativamente. No mérito,

alegou  a  inexistência  de  vício  de  consentimento  no  contrato,  invocando  a

aplicação  do  princípio  pacta  sunt  servanda (fls.  252/253).  Defendeu  a

possibilidade da capitalização mensal dos juros (fl. 257/261), a possibilidade de

estipulação  de  juros  acima de  12% ao  ano  (fls.  262/267);  a  legalidade  da

comissão  de  permanência  e  inexistência  de  cumulação  com  correção

monetária (fls. 268/276); legalidade das tarifas TAC, TEC e IOF (fls. 278/284);

impossibilidade de repetição de indébito e de compensação. 

Ao final, pugnou pela reforma da sentença e, alternativamente,

pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados (fl. 288).

Não houve contrarrazões, conforme certidão de fl. 321v.

A Procuradoria Geral de Justiça  não  se  manifestou  (fls.

326/327). 

É o relatório. 

VOTO

Conheço  do  recurso,  eis  que  preenchidos  os  requisitos  de

admissibilidade  recursal,  tais  como  cabimento,  tempestividade,  regularidade
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formal e recolhimento do preparo (fl. 290).

DAS PRELIMINARES

 Não prospera a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo

Promovido, uma vez que não se tem por inepta a inicial que observa os

requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil  e  que traduz, de forma

articulada e inteligível, os fundamentos e a pretensão da Promovente. 

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse

processual quanto ao pedido de exibição de documento, tendo em vista que é

possível  o  ingresso  de  Ação  Revisional  de  Contrato  Bancário,  com pedido

Incidental de Exibição do Instrumento. 

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  REJEITADA.  AÇÃO
REVISIONAL. ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DO NOME DA
PARTE AUTORA DOS CADASTROS EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO.
INDEFERIMENTO.  DEPÓSITO  JUDICIAL.  VALOR
INCONTROVERSO.  ART.  285-B,  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.  EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DE
CONTRATO. DOCUMENTO COMUM. POSSIBILIDADE.
Cabe ao agravado, a teor do art. 526, parágrafo único, do
CPC,  comprovar  que  o  agravante  descumpriu  com  a
obrigação estabelecida no caput deste artigo, sob pena
de rejeição da sua preliminar de não conhecimento do
recurso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige,  concomitantemente,  para  o  cancelamento  ou
suspensão  de  anotações  nos  órgãos  de  proteção  ao
crédito:  a)  que  o  direito  esteja  sendo  discutido
judicialmente;  b)  demonstração  de  que  a  cobrança
indevida  se  funda  na  aparência  do  bom  direito  e  em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ (STJ, RESP
1.061.530/RS).  Assim,  se  as  teses  defendidas  pelo
recorrido, a princípio, não apresentam aparência de bom
direito, porque em confronto com entendimentos do STJ
e STF, impõe-se o indeferimento da medida de urgência.
Nos termos do parágrafo único, do art. 285-B, do CPC, "o
valor  incontroverso  deverá  continuar  sendo  pago  no
tempo e modo contratados", o que significa dizer que o
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financiado deverá realizar  tal  pagamento diretamente à
financeira. A inversão do ônus da prova não é, em tese,
automática,  e  deve  ocorrer  somente  se  presentes  a
hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da
parte  requerente,  nos  termos do art.  6º,  VIII,  do  CDC,
sendo  uma  faculdade  do  magistrado  o  momento  de
concedê-la. É possível o ingresso de ação de revisão
de  contrato  bancário,  com  pedido  incidental  de
exibição  de  documento,  haja  vista  que  se  trata  o
contrato  encetado  pelas  partes  de  documento
comum,  cuja  exibição  tem  fundamento  legal  nos
preceitos dos artigos 355 e seguintes do CPC. (TJMG;
AI  1.0570.14.002828-5/001;  Rel.  Des.  Luciano  Pinto;
Julg. 12/02/2015; DJEMG 24/02/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PRIMEIRA  FASE.
CONTRATO  BANCÁRIO.  CONTA-CORRENTE.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  1.  A  pretensão  de
aferir  a  legalidade  dos  encargos  financeiros  cobrados
(juros, capitalização etc. ) deve ser veiculada por meio de
ação de revisão de contrato, cumulada com repetição de
eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida
exibição de documentos,  caso esta  não tenha sido
postulada em medida cautelar preparatória. 2. Embora
cabível a ação de prestação de contas pelo correntista,
independentemente  do  fornecimento  extrajudicial  de
extratos detalhados, tal ação não se destina à revisão de
cláusulas contratuais  e não prescinde da indicação,  na
inicial, ao menos de período determinado em relação ao
qual se pede esclarecimento, com exposição de motivos
consistentes,  ocorrências  duvidosas  na  conta-corrente,
que justificam a provocação do poder judiciário mediante
referida ação (Súmula nº 83 do stj). 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.488.996;
Proc.  2014/0267742-4;  PR;  Quarta  Turma;  Relª  Min.
Isabel Gallotti; DJE 06/02/2015)

Ademais,  essa  questão  encontra-se  superada  nos  autos,

considerando que o próprio Apelante já trouxe aos autos o contrato, acostado

às fls. 151/152.

DO MÉRITO

No  mérito,  passo  a  examinar  os  temas  devolvidos  a  esta

instância recursal por meio do Apelo. 
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POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DOS  CONTRATOS  –

PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA

Mesmo  que  revestido  o  contrato  de  aparente  legalidade,

mostra-se  perfeitamente  viável  a  revisão  de  cláusulas  contratuais

supostamente  ilegais  ou  abusivas,  por  mitigação  do  princípio  pacta  sunt

servanda,  a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto, o

artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de

cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada

ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Não se trata de negar vigência ao princípio da força obrigatória

dos  contratos  (pacta  sunt  servanda),  segundo  o  qual  este  faz  lei  entre  as

partes,  porque então negada a própria essência do contrato como fonte de

obrigações,  mas,  tão  somente,  de  afastar  sua  incidência  em  relação  as

cláusulas  abusivas,  assim  entendidas  aquelas  que  deem  origem  a  uma

situação de desequilíbrio entre as partes. Aliás, estipulações dessa espécie, o

mais das vezes, nada mais são do que a própria expressão do desequilíbrio

econômico entre os contratantes.

O  pacta  sunt  servanda,  portanto,  apesar  de  amenizado,

permanece  em  vigor,  impedindo  os  contratantes  de  se  arrependerem  e,

unilateralmente, revogarem a avença, bem como obsta ao juiz alterar os termos

do  contrato,  a  fim  de  torná-lo  mais  humano,  salvo  quando  patente  a

abusividade decorrente da má-fé ou do desequilíbrio entre as partes.

Fundado  o  pedido  na  transgressão  de  preceitos  legais  e

constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto  a  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da

capitalização dos juros em contratos bancários, consolido posição de que a sua

contratação pode ser verificada pela redação das cláusulas gerais ou quando a

multiplicação da taxa de juros mensal pelos doze meses do ano é menor que a
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taxa anual prevista no contrato.

Esse  entendimento,  para  a  constatação  da  contratação  da

capitalização dos juros, encontra suporte na decisão do Superior Tribunal de

Justiça no REsp 973827 / RS (art. 543-C, do CPC - julgado em 25/04/2012),

firmando as seguintes teses quanto a capitalização dos juros: 

Para  os  efeitos  do  artigo  543,  C,  do  CPC,  foram
fixadas as seguintes teses:

1)  É  permitida  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade  inferior  a  um  ano  em  contratos
celebrados  após  31/3/2000,  data  da  publicação  da
Medida  Provisória  nº  1.963-17/2000,  em  vigor  como
MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada;

2)  A  pactuação  mensal  dos  juros  deve  vir
estabelecida de forma expressa e clara. A previsão
no  contrato  bancário  de  taxa  de  juros  anual
superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente
para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual
contratada.

Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de contratos de

empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição

das parcelas  pode se  dar  através da expressa previsão da contratação da

capitalização  (em  qualquer periodicidade)  ou  pela  demonstração  clara  de

aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros

anual superior a doze vezes a taxa mensal.

Desse  modo,  a  informação constante,  no  caso  concreto,  de

que a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da taxa de

juros  mensal  (ver  contrato  –  fl.  151),  autoriza  a  manutenção  da  forma  de

composição das parcelas contratadas.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.

CONTRATO BANCÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
REVISÃO NO STJ.

IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
JUROS COMPOSTOS.

7



Apelação Cível nº 0004839-69.2010.815.0731

1.  O  recurso  especial  não  é  a  sede  própria  para  a
discussão de matéria de índole constitucional, sob pena
de usurpação da competência exclusiva do STF.

2.  "A  capitalização  dos  juros  em  periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é
suficiente  para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva
anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/
acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  de
24.9.2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no
AREsp  349.807/MS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em  05/09/2013,
DJe 16/09/2013)

Destarte,  no  caso  dos  autos,  é  admitida  a  incidência  da

capitalização  mensal  dos  juros,  devendo  ser  reformada  a  sentença  que

considerou a sua ilegalidade.

DA NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS

Quanto  ao  pedido  de  não  limitação  da  taxa  de  juros

remuneratórios a 12% ao ano, assiste razão ao Apelante. 

Conforme  entendimento  de  tribunais  superiores, é lícita a

cobrança de taxas de juros superiores a 12% ao ano, desde que não

caracterizada a abusividade, de forma a colocar o consumidor em

desvantagem exagerada. 

Logo, analisando o contrato (fls. 17/20), constata-se que a taxa

pactuada inicialmente foi de 1,62% a.m e  21,27% a.a., de modo que não

exorbita,  substancialmente, a taxa média de mercado praticada no mês da

celebração do contrato (09/04/2008) que foi de 29,81% a.m., conforme tabela

divulgada pelo Banco Central. 

DA TAC E DA TEC

Em relação a TAC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de

Justiça fixou, em 28 de agosto de 2013, a tese de que a pactuação dessa tarifa

não tem mais respaldo legal; porém, a cobrança é permitida se baseada em
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contratos celebrados até 30 de abril de 2008. Na vigência da Resolução nº

2.303,  a  cobrança pela prestação de quaisquer  tipos de serviços era lícita,

desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos serviços

definidos como básicos. A conclusão da Segunda Seção é que não havia, até

então, obstáculo legal às Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê.

Essas deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518, que permitiu

apenas a cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco Central. 

Assim,  a cobrança da TAC e TEC é permitida,  portanto,  se

baseada  em  contratos  celebrados  até  30.4.2008,  ressalvado  abuso

devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros

objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera

remissão  a  conceitos  jurídicos  abstratos  ou  à  convicção  subjetiva  do

magistrado.

Desta  forma,  nos  autos  consta  o  contrato  celebrado  em

09/04/2008 (fl.152),  e  tem como valor  representado pela TAC a quantia  de

R$600,00 (seiscentos reais).

 

Logo,  verifica-se  que  o  valor  acima  não  ultrapassa  5%  do

montante  principal  financiado  de  R$  36.000,00  (trinta  e  seis  mil  reais),

demonstrando,  de  forma  objetiva  e  cabal,  a  inexistência  da  vantagem

exagerada  obtida  por  parte  da  instituição  financeira,  motivo  pelo  qual  não

ocorre abusividade na tarifa cobrada, devendo ser reformada a sentença no

ponto.

Ante  o  exposto,  mantenho  a  TAC  e  a  TEC,  reformando  a

sentença também nesse ponto. 

COBRANÇA DO IOF

Com  base  nas  legislações  vigentes  e  na  jurisprudência

pacífica, é indiscutível que o IOF é devido nas operações de crédito, sobretudo

em contratos de financiamento. 
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Deste modo, a única questão que ainda é debatida nas ações

revisionais de contratos de outorga de crédito é a possibilidade da cobrança do

referido imposto de forma diluída nas prestações assumidas pelo contratante.

Quanto ao ponto, minha posição é de manter sempre a forma

de  pagamento  do  IOF  nos  moldes  do  contrato,  ressalvada  a  hipótese  do

consumidor comprovar que não era essa a sua opção quando da contratação,

o  que  não  se  verifica  no  caso  dos  autos,  já  que  foram  tecidas  apenas

alegações  genéricas  sobre  a  impossibilidade  da  cobrança  do  imposto

parcelado.

A par desse entendimento, imperativo reproduzir a tese firmada

pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial

“Paradigma” (nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS):

(...);
3.  Podem  as  partes  convencionar  o  pagamento  do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, deve ser reformada a sentença recorrida para manter a
forma  de  cobrança  do  Imposto  sobre  Operações  Financeiras  conforme
contratado.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Adianto que a sentença recorrida deve ser reformada no ponto,

tendo  em  vista  que,  conforme  o  entendimento  jurisprudencial  no  REsp  nº

1.058.114 – RS, é admitida a cobrança da comissão de permanência durante o

período  de  inadimplência,  porém  esta  não  pode  ultrapassar  a  soma  dos

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros

remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado,  não  podendo  ultrapassar  o

percentual  contratado para o período de normalidade da operação;  b) juros

moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do

valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

No entanto, deve-se ressaltar que é impossível sua cobrança
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cumulada  com  correção  monetária  (Súmula  nº  30⁄STJ),  com  os  juros

remuneratórios  (Súmula  nº  296⁄STJ),  bem  como  com  os  demais  encargos

moratórios (juros moratórios e multa).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  DE  CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO
GARANTIDO  POR  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
INCIDÊNCIA  DO  CDC.  (...).  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. Válida, desde que pactuada. Entretanto,
não  poderá  ultrapassar  a  soma  dos  encargos
remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato,  ou
seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período da normalidade; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano e c) multa contratual limitada a 2% do
valor da prestação. Paradigma do STJ. RESP 1.058.114-
RS.  Inviabilidade  da  cumulação  da  comissão  de
permanência  com  correção  monetária,  juros
remuneratórios  e  demais  encargos  moratórios.  (...).
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  Face  à  pactuação  da
comissão  de  permanência,  mostra-se  descabida  a
incidência da correção monetária após o vencimento da
dívida  (Súmula  30  do  STJ).  (...).  Apelação  Cível
parcialmente  conhecida  e,  nesta  parte,  parcialmente
provida.  (Apelação  Cível  Nº  70043314236,  Décima
Terceira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 14/07/2011)”

Assim,  também nesse ponto,  modifico  a  sentença,  uma vez

que inexiste, no contrato (fl. 169), a cumulação da comissão de permanência

com correção monetária ou outros encargos moratórios.

Ante  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  E,  NO

MÉRITO,  PROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL, para  modificar  integralmente  a

sentença,  mantendo todas as  cláusulas  contratuais  como ajustado entre  as

partes. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.
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Apelação Cível nº 0004839-69.2010.815.0731

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa. Procuradora  de  Justiça
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 28 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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