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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS NORMAS PROCESSUAIS ANTIGAS.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS
CONSUMERISTAS.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. COBRANÇA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  EM  PATAMAR
SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE.
VALORES  QUE  NÃO  EXPRIMEM  A MÉDIA
COBRADA  EM  MERCADO  PARA
CONTRATOS  DA  MESMA  ESPÉCIE.
REDUÇÃO  DEVIDA.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  DE
FORMA SIMPLES.   ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO  RECÍPROCA  E
PROPORCIONAL.  ACERTO  DO  JULGADO.
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DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

- É lícito às instituições financeiras estabelecerem o
percentual de juros acima de 12% ao ano. Somente é
possível  considerá-los  abusivos  se  fixados  em
patamar  dissonante  da  média  de  mercado,  o  que
ocorreu no presente caso.

-  Sendo a devolução em dobro pertinente apenas no
caso de cobrança realizada com má-fé, bem como se
verificando o fato de o consumidor ter expressamente
celebrado o contrato com os encargos questionados,
acertada  a  determinação  judicial  de  repetição  de
indébito na forma simplificada.

-  Revelando nos autos existir vencedor e vencido ao
mesmo  tempo,  as  custas  e  honorários  advocatícios
devem  ser  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos, na medida da derrota de cada parte, nos
termos do que dispõe o caput do art. 21 do CPC. Por
isso,  não  há  que  se  falar  em  distribuição  do  ônus
sucumbenciais apenas para a parte autora.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  pela  BV  Financeira
S/A, desafiando a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Regional
de Mangabeira nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de
Indébito ajuizada por Geraldo Mota da Silva.

Na exordial, o promovente requereu a revisão do contrato de
financiamento,  alegando a  abusividade na  taxa de juros e  sua cobrança na
forma capitalizada.  Ainda destacou a ilegalidade na cobrança das seguintes
taxas embutidas no contrato: IOF, TAC e TEC. 

Ao final, pugnou pela revisão da avença, com a restituição em
dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 5.730,24.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou
contestação (fls. 29/54), aduzindo, em sede de preliminar, a carência de ação
por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, asseverou a plena ciência
do  autor  acerca  dos  encargos  previstos  no  contrato,  destacando  a
impossibilidade das alegações autorais. Também destacou a possibilidade de
cobrança de juros na forma capitalizada, bem como a legalidade na previsão
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de comissão  de  permanência  cumulada  com correção  monetária  ou  outros
encargos. 

Aduziu  a  permissão  legal  na  estipulação  de  juros
remuneratórios  superiores  a  12%  ao  ano.  Finalmente,  discorreu  sobre  a
impossibilidade de repetição de indébito e compensação.

Réplica impugnatória (fls. 92/103).

As partes foram intimadas para especificar as provas,  tendo o
autor se manifestado no sentido da desnecessidade de produção probatória (fls.
113).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  pleiteada  pelos
litigantes,  a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente  procedentes os
pedidos iniciais (fls. 122/128),  consignando  os  seguintes  termos  na  parte
dispositiva:

“Por tudo o que foi exposto, JULGO PROCEDENTE
EM PARTE o pedido, para afastar a incidência de
juros  remuneratórios  superior  à  taxa  média  de
mercado, fixada pelo Banco Central,  limitando-a a
25,37% ao ano, condenando o promovido a restituir
os valores eventualmente pagos sob tais rubricas, na
forma simples, a serem apuradas em liquidação de
sentença.

Por ser caso de sucumbência recíproca, condeno os
litigantes  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários,  estes  fixados  em  20%  da  condenação
com  supedâneo  no  art.  20,  §  3º  do  CPC,  na
proporção de 50% para o autor e 50% para o réu,
compensando-se,  devendo  ser  observado  que  “a
parte  beneficiária  da  justiça  gratuita,  quando
vencida, sujeita-se ao princípio da sucumbência, não
se  furtando  ao  pagamento  dos  consectários  dela
decorrentes.  A condenação respectiva deve constar
da  sentença,  ficando  contido  sobrestada  até  e  se,
dentro de cinco anos, a parte vencedora comprovar
não  mais  subsistir  o  estado  de  miserabilidade  da
parte vencida” (STJ – 4ª T.; Resp 8.751-SP, rel. Min.
Sávlio  de  Figueiredo,  DJU  11.5.1991,  P.  6.436)”.
(fls. 128).

Inconformado,  o promovente interpôs Recurso Apelatório (fls.
132/141), sustentando a inexistência de abusividade da taxa de juros, tendo em
vista a possibilidade de estipulação em percentual acima de 12% ao ano. 

Ainda  destaca  a  possibilidade  de  redução  da  taxa  de  juros
apenas quando demonstrada a abusividade, ou seja, sua incompatibilidade com
a taxa média de mercado. Defende a impossibilidade de repetição de indébito
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e/ou compensação, por ausência de pagamento indevido.Finalmente, aduz que
os ônus sucumbenciais devem ser arcados inteiramente pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas (fls. 147/163).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  167),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

 
É o relatório. 

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
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análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem,  preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço da apelação, passando à análise dos argumentos recursais. 

- Do Juízo de Mérito

Como relatado,  a  presente  controvérsia  recursal  cinge-se  em
aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios em percentual acima da
média de mercado, bem como a repetição de indébito e os ônus sucumbenciais
fixados na sentença.

Para tanto, alega o recorrente a inexistência de abusividade da
taxa de juros,  tendo em vista  a possibilidade de estipulação  em percentual
acima de 12% ao  ano. Ainda destaca a possibilidade de redução da taxa de
juros  apenas  quando  demonstrada  a  abusividade,  ou  seja,  sua
incompatibilidade  com  a  taxa  média  de  mercado,  o  que  não  ocorreu  no
presente  caso. Defende  a  impossibilidade  de  repetição  de  indébito  e/ou
compensação, por ausência de pagamento indevido.  Finalmente, aduz que os
ônus sucumbenciais devem ser arcados inteiramente pela parte autora.

Ab initio,  cumpre ressaltar,  consoante preconiza o enunciado
sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por  conseguinte,  a
relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
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devem ser cumpridos. 

I -   Da limitação dos juros remuneratórios:  

No que concerne aos juros remuneratórios, restou sedimentado
o  entendimento  jurisprudencial  de  que  não  mais  se  aplica  o  decreto  nº
22.626/33, comumente denominado “Lei de Usura”, que tem como escopo a
limitação dos juros que foram livremente estabelecidos pelas partes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 596,
in verbis:

“As disposições do Decreto nº 22.626 de 1933 não se
aplicam  às  taxas  de  juros  e  aos  outros  encargos
cobrados nas  operações  realizadas por  instituições
públicas  ou  privadas,  que  integram  o  Sistema
Financeiro Nacional.”

Dessa forma, a taxa de juros não se limita ao patamar de 12%
ao ano e 1% ao mês e  só podem ser  revistos,  em situações  excepcionais,
quando evidenciada a abusividade do referido encargo, de modo a gerar uma
excessiva onerosidade ao contratante. 

Atualmente,  a  comprovação da supramencionada onerosidade
se dá quando o percentual  contratado destoa da  taxa média  praticada  pelo
mercado financeiro, em contratos da mesma natureza. 

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM  RECURSO
ESPECIAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  1.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os
juros remuneratórios somente devem ser limitados à
taxa  média  de  mercado  quando  demonstrada  a
abusividade da taxa contratada ou se não houver como
apurar a taxa contratada com a instituição financeira.
Precedentes. 2. . "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  n.  1.963-17/2000 (em vigor  como
MP  2.170-36/2001),  desde  que  expressamente
pactuada."  (REsp  nº  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  a
Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24/9/2012).
3.  Agravo  regimental  não  provido”.  (STJ/AgRg  no
AREsp  766.538/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015,
DJe 17/11/2015). (grifo nosso).

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  DESERÇÃO.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.  RENOVAÇÃO  DO  PEDIDO.
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DESNECESSIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.  ABUSIVIDADE  DA  TAXA
CONTRATADA EM  RELAÇÃO  À  TAXA MÉDIA DE
MERCADO.  NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO
EXPRESSA.  SÚMULAS  N.  5  E  7  DO  STJ.  1.  A
assistência  judiciária  gratuita  estende-se  a  todas  as
instâncias e a todos os atos do processo. 2. A renovação
do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente
é  beneficiária  da  justiça  gratuita  não  é  necessária
quando  da  interposição  do  recurso  especial.  3.  A
alteração da taxa de  juros  remuneratórios  pactuada
em mútuo bancário depende da demonstração cabal de
sua abusividade em relação à taxa média do mercado
(Recurso  Especial  repetitivo  n.  1.112.879/PR). 4.  É
insuscetível  de  exame  na  via  do  recurso  especial  a
possibilidade  de  incidência de  capitalização de juros
em contrato bancário se, para tanto, for necessário o
reexame  do  respectivo  instrumento  contratual.
Incidência  das  Súmulas  5  e  7  do  STJ.  5.  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ/AgRg  no  AREsp
671.703/PR,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
05/11/2015, DJe 13/11/2015). (grifo nosso).

Compulsando  os  elementos  que  formaram  o  conjunto
probatório, emerge que a taxa de juros mensal foi pactuada no percentual de
2,06%  e a anual em 27,72% (fls. 18). 

No entanto, em consulta à tabela das taxas médias de mercado
do Banco Central do Brasil, verifica-se que, no mês da celebração da avença
entre  as  partes  –  dezembro de  2009 –,  a  taxa  mensal  média  apurada para
operações com juros prefixados em aquisição de veículo por pessoa física era
de  1,90%  a.m.  e  25,37%  a.a
(<http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls>.

Desta  feita,  no  caso  de  que  se  cuida,  as  taxas  de  juros
remuneratórios cobradas pela instituição financeira  não se  encontram  dentro
da média do mercado para a modalidade do negócio jurídico efetivado, razão
pela qual acertada a decisão de primeiro ao reduzi-las.

II – Repetição de Indébito

No que concerne à repetição de indébito, há dois entendimentos
jurisprudenciais, ambos esmiuçados sob a ótica da má-fé: 1º) a devolução em
dobro,  se  provada  a  intenção  de  prejudicar  o  hipossuficiente;  e  2º)  a
restituição de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:
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“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No  caso  concreto,  entendo  que  a  restituição  em  dobro  é
penalidade que somente incide quando se pressupõe indevida cobrança por
comprovada má-fé, conduta desleal do credor, que não reputo presente nesta
demanda, como bem destacado pela juíza de primeiro grau. 

Na hipótese vertente, frise-se, que o consumidor expressamente
celebrou  o  contrato  com  os  encargos  ora  questionados,  não  podendo  se
beneficiar com a restituição em dobro, mas apenas de forma simples, pois teve
pleno conhecimento da exigência das taxas no ato da celebração do negócio.
Assim,  difere  dos  casos  em que,  por  exemplo,  a  parte  não  firma nenhum
contrato e vê-se envolvida em uma transação devido a uma fraude. 

Nesse  sentido,  colaciono  julgados do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS  BANCÁRIOS.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
SEM  CUMULAÇÃO  COM  OUTROS  ENCARGOS
MORATÓRIOS.  REPETIÇÃO  SIMPLES  DO
INDÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.
1. A comissão de permanência pode ser cobrada de
acordo  com  o  enunciado  294  da  Súmula  deste
Tribunal,  desde  que  sem cumulação  com correção
monetária  (enunciado  30  da  Súmula)  e  com juros
remuneratórios e moratórios e multa (2ª Seção, AgRg
no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
unânime, DJU de 8.8.2005). 2. É cabível a repetição
do  indébito,  de  forma  simples,  não  em  dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais,
tendo  em  vista  o  princípio  que  veda  o
enriquecimento  sem  causa  do  credor,
independentemente da comprovação do equívoco no
pagamento. 3. A jurisprudência da Segunda Seção se
firmou no sentido de que "não se aplicam as mesmas
taxas  cobradas  por  estabelecimento  bancário  à
restituição  de  valores  indevidamente  lançados  a
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débito  em  conta  de  correntista,  entendimento  que
também se aplica às ações revisionais c/c repetição
de  indébito"  (EDcl  nos  EDcl  no  AgRg  no  Ag
1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe 21/11/2013). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.  (STJAgRg  no  AREsp  182.141/SC,  Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).
(grifo nosso).

“CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO
AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE
DAS  COBRANÇAS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. 1. A alteração
da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário  depende  da  demonstração  cabal  de  sua
abusividade  em relação à  taxa  média  do  mercado
(recurso especial repetitivo n. 1.112.879/PR).
(…) 4. É firme a orientação jurisprudencial do STJ
em admitir a compensação de valores e a repetição
do  indébito  na  forma  simples,  sempre  que
constatada cobrança indevida do encargo exigido,
sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 5. O
Recurso  Especial  não  é  sede  própria  para  rever
questão  referente  à  fixação  de  honorários
advocatícios se, para tanto, é necessário reexaminar
elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 6.
Recurso Especial parcialmente conhecido e provido.
(STJ;  REsp 1.403.623;  Proc.  2013/0306838-9;  RS;
Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 15/10/2013; Pág. 3246)”.  

Desse  modo,  o  fato  de  ter  sido  cobrada  na  avença  juros
superiores à média de mercado não implica, necessariamente, na presunção de
que  a  instituição  financeira  agiu  com  dolo  ou  má-fé,  requisito  este  não
demonstrado pelo autor. 

Ressalto,  ainda,  que,  ao  meu  sentir,  um  dos  motivos  que
embasou a modificação jurisprudencial, para que a devolução ocorra de forma
simples,  foi  o  fato  de  grande  parte  dos  consumidores  brasileiros  estarem
adquirindo financiamentos, já imbuídos do propósito de ajuizarem demandas
revisionais  cientes  de  que  receberiam,  em  dobro,  parte  dos  valores
despendidos,  agindo,  pois,  dolosamente,  objetivando o enriquecimento  sem
causa.

Assim, sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso
de cobrança realizada com má-fé, o decisum merece não reforma neste ponto,
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porquanto a magistrada de primeiro grau determinou a repetição de indébito
na forma simplificada. 

III – Dos ônus sucmbenciais

No que  tange  às  verbas  sucumbenciais,  concebe-se que  não
assiste razão à parte apelante, porquanto revelando nos autos existir vencedor
e vencido ao mesmo tempo, as custas e honorários advocatícios devem ser
recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos,  na  medida  da  derrota  de  cada
parte, nos termos do que dispõe o caput do art. 21 do CPC, in verbis:

“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e
vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os honorários
e as despesas.” 

No caso,  considerando que aos litigantes foram vencedores e
vencidos ao mesmo tempo, correta a fixação da sucumbência recíproca, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, não havendo que se
falar em distribuição dos ônus sucumbenciais somente para o recorrido. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  de
apelação, mantendo íntegra a sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  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, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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