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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).

PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
AUSÊNCIA  DE  DELIMITAÇÃO  DAS
CLÁUSULAS  ABUSIVAS.  INOCORRÊNCIA.
NARRAÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DAS
ABUSIVIDADES  CONTRATUAIS.  PERFEITA
POSSIBILIDADE  DO  EXERCÍCIO  DO
CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.

- Havendo a afirmação da celebração de contrato de
financiamento,  com  a  especificação  das  cláusulas
tidas por abusivas, não há que se falar em inépcia da
inicial  tampouco  em  ofensa  ao  princípio  do
contraditório.  Isso  porque  restou  perfeitamente
possível a compreensão dos fatos e da conclusão, bem
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como  o  exercício  do  direito  de  defesa  pela  parte
contrária.

MÉRITO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO. TARIFAS DE ABERTURA DE
CRÉDITO  E  DE  EMISSÃO  DE  CARNÊ.
CONTRATO  CELEBRADO
POSTERIORMENTE  A  30/04/2008.
ILEGALIDADE.  ENTENDIMENTO  FIRMADO
PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DO
VALOR  PAGO  EM  EXCESSO  DE  FORMA
SIMPLES.  REFORMA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO. 

-  No que concerne à tarifa comumente designada de
“abertura  de  crédito”  e  à  de  “emissão  de  carnê”,
igualmente  identificadas  por  outras  expressões
contendo o mesmo fato gerador, o Superior Tribunal
de  Justiça  decidiu  que,  embora  atualmente  a  sua
pactuação não tenha respaldo legal,  era permitida a
cobrança se baseada em contratos celebrados até 30
de  abril  de  2008,  data  do  fim  da  vigência  da
Resolução  nº  2.303/96  do  Conselho  Monetário
Nacional  (CMN)  que  previa  a  legalidade  da
pactuação.

-  Verificando-se  que  o  contrato  foi  celebrado  em
16/03/2009,  não  há  que  cogitar  a  legalidade  das
cobranças  efetivadas,  ainda  que de forma expressa,
sendo acertada a decisão de primeiro grau.

-  Para  a  devolução em dobro  de valores  pagos em
excesso, imprescindível a prova da má-fé por parte do
credor, razão pela qual a eventual restituição deverá
ocorrer  na  forma  simples,  ao  contrário  do
entendimento do douto magistrado sentenciante.

-  Se  o  valor  arbitrado  a  título  de  honorários  de
sucumbência atende aos preceitos do artigo 20, §§ 3º
e 4º, do Código de Processo Civil, é incabível a sua
redução. 
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão ordinária, rejeitar a preliminar,  à unanimidade. No mérito, por
igual votação,  deu-se provimento  parcial  ao recurso, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo HSBC Bank Brasil
S/A – Banco Múltiplo contra sentença  prolatada pelo juiz de direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande (fls. 139/148), nos autos da Ação
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito movida  por Aluisio de
Sousa Silva.

Na peça de ingresso, afirmou o autor ter firmado contrato de fi-
nanciamento para aquisição de veículo automotor, sendo-lhe cobradas indevi-
damente as taxas de abertura de crédito e de emissão de carnê. Ainda defendeu
a abusividade na taxa de juros cobrada e de forma capitalizada, bem como a
ilegalidade na cobrança de taxa de retorno e de comissão de permanência cu-
mulada com correção monetária.

Ao final, pugnou pela revisão das cláusulas contratuais e repeti-
ção de indébito dos valores pagos indevidamente.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contes-
tação (fls. 33/43), aduzindo que os juros remuneratórios não estão sujeitos à li-
mitação, podendo, inclusive, ser calculo de forma capitalizada.  Em seguida,
sustentou a pertinência na estipulação de juros moratórios a base de 1% ao
mês.

Sustentou a legalidade na cobrança da comissão de permanên-
cia, conforme Resolução do Banco Central. Aduziu que, nos contratos firma-
dos antes de dezembro de 2007, é possível a cobrança de TAC e TEC. Final-
mente, ressaltou a impossibilidade de inversão do ônus da prova e repetição de
indébito.

Réplica impugnatória (fls. 50/58).

Audiência  preliminar  realizada,  tendo  sido  concedido  prazo
para o banco promovido apreciar a proposta ofertada pela parte autora.  Na
mesma ocasião,  os  litigantes pugnaram pela julgamento antecipado da lide
(fls. 69).

Alegações finais ofertada pelo demandante (fls. 102/105).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente procedente o pedido contido na exordial, ficando consignado os
seguintes termos na parte dispositiva:

“Diante  das  razões  acima  expostas,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do
mérito  (CPC,  art.  269,  I),  determinando  que  a
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comissão  de  permanência  seja  cobrada  apenas  de
forma não cumulativa, sem a incidência de quaisquer
outros  encargos  moratórios,  bem  como  para
reconhecer  a  ilegalidade:  da  taxa  de  abertura  de
cadastro – TAC no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) e da taxa de emissão de carnê TEC no valor de
R$  5,00  (cinco  reais)  por  boleto,  e,  como
consequência,  determino  a  devolução  a  pare
demandada,  em  dobro,  dos  valores  efetivamente
pagos dessas verbas, quais sejam, o valor total da
TAC e o valor da TEC multiplicado pelo número de
parcelas pagas ao tempo da efetiva quitação dessas
verbas, que deverão ser corrigidas monetariamente
pelo INPC, e acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.

Determino, ainda, que a parte promovida proceda à
devolução  à  parte  demandante,  em  dobro,  dos
valores cobrados a maior, nos boletos em que houve
a  incidência  da  cobrança  da  comissão  de
permanência  irregularmente  cumulada,  nos  termos
expostos na presente decisão.

Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
que  deverão ser,  nos  termos  do  art.  21,  caput,  do
CPC,  recíproca e  proporcionalmente compensados,
ou seja, suportados na proporção de 40% (quarenta
por cento) pela parte promovida e 60% (sessenta por
cento) pela parte autora, cuja cobrança a este ficará
suspensa  em  face  da  gratuidade  processual
concedida,  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  n.
1.060/1950”. (fls. 147/148).

Irresignado,  o  promovido  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
164/178),  alegando, preliminarmente,  a inépcia da inicial,  tendo em vista a
ausência de especificação das cláusulas abusivas. No mérito, discorre sobre a
função social  do contrato e  o princípio da segurança jurídica.  Em seguida,
destaca a legalidade na cobrança da TAC e TEC.

Ressalta  a  impossibilidade de restituição em dobro,  uma vez
que a cobrança foi realizada com base em norma legal e no contrato firmado
entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa. Finalmente, defendeu a
redução  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  posto  que  foram
arbitrados de forma excessiva.

Sem contrarrazões (fls. 187v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não emitiu
parecer de mérito (fls.  191) por entender ausente qualquer interesse público
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que tornasse necessária a respectiva intervenção.

É o relatório.

VOTO.

- Do juízo de admissibilidade:

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria 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.  No entanto, 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.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em 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,
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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. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

- Da preliminar: inépcia da inicial:

Como questão preambular, sustenta o recorrente a inépcia da
petição inicial,  porquanto da narração dos fatos não decorre logicamente a
conclusão. Em seguida, afirma que a parte recorrida não indica as cláusulas
abusivas  para  fins  de  revisão,  tornando  impossível  o  exercício  do
contraditório.

O  argumento  acima  não  merece  prosperar.  Isso  porque,
examinando detidamente os termos da petição inicial da presente demanda,
observa-se que inteligivelmente o autor informou a celebração de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor.

Além  do  mais,  delimitou  as  cláusulas  da  avença,  objeto  da
revisão.  Ou  seja,  questionou  a  abusividade  e  ilegalidade  na  cobrança  dos
seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios, capitalização, TAC, TEC,
taxa  de  retorno  e  comissão  de  permanência  cumulada  com  correção
monetária.

Assim, ao delimitar as abusividades, não há que se falar inépcia
da inicial tampouco em ofensa ao princípio do contraditório, porquanto foi
perfeitamente possível ao demandado o exercício da ampla defesa.

Por isso, REJEITO a questão prévia.

- Do juízo de mérito:

Consoante relatado, a controvérsia recursal objetiva afastar a
declaração da ilicitude de cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e
da tarifa de emissão de carnê (TEC), a condenação à restituição na forma
dobrada  dos  valores  indevidamente  exigidos  e  a  redução  do  valor  dos
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honorários advocatícios sucumbenciais.

Preambularmente,  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,
devem ser cumpridos.

a)   Da TAC   e TEC  

No que concerne à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)  e à
Taxa  de  emissão  de  carnê  (TEC),  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu
recentemente  que  embora,  atualmente,  a  sua  pactuação não tenha  respaldo
legal, a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30 de
abril de 2008, data do fim da vigência da Resolução nº 2.303/96 do Conselho
Monetário Nacional (CMN) que previa tal cobrança. 

Eis  excerto  da  decisão  proferida  pela  Segunda  Seção  do
Tribunal da Cidadania, em 28/08/2013, no REsp. 1.255.573:  

“A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
restabelecer  a  cobrança  das  taxas/tarifas  de
despesas  administrativas  para  abertura  de  crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança de
IOF financiado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os  posicionamentos  pessoais  dos  Srs.  Ministros
Nancy Andright e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam  a  relatora,  foram  fixadas  as
seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC)  e  de  emissão  de  carnê  (TEC),  ou  outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado
o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em  30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços  bancários
prioritários  para  pessoas  físicas  ficou  limitada  às
hipóteses  taxativamente  previstas  em  norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde  então,  não  mais  tem  respaldo  legal  a
contratação da tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
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da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação  para  o  mesmo  fato  gerador.
Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro
expressamente  tipificada  em  ato  normativo
padronizador  da  autoridade  monetária,  a  qual
somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  instituição
financeira.(...).” - (grifo nosso). 

Dessa  forma,  conclui-se  que  até  a  edição  da  Resolução  nº
3.518/2007 do CMN, com vigência em 30.4.2008, não havia obstáculo legal às
referidas tarifas.  Contudo,  após  a  sua  vigência,  não se  admite  a  exigência
desses encargos, razão pela qual, quando constatada as suas cobranças, cabível
a declaração de ilegalidade.

Com efeito, a nova Resolução do Conselho Monetário Nacional
permitiu  apenas  a  cobrança  das  tarifas  especificadas  no  ato  normativo  do
Banco Central, o qual, por sua vez, não inseriu a tarifa de Abertura de Crédito
e a TEC.    

In casu, verifica-se que o contrato foi celebrado em 16/03/2009
(fls. 94), ou seja, posteriormente à vigência da Resolução nº 3.518/2007, não
havendo, portanto,   que  falar em legalidade das cobranças efetivadas, ainda
que de forma expressa. O fundamento recursal aduzido se afasta da realidade
fática do presente caso, porquanto afirma que, na época em que o contrato foi
firmado, a cobrança encontrava-se legitimada pela Resolução 2.303/1996 do
CMN.  

Além disso, também se verifica a cobrança de TEC no valor de
R$ 5,00 (cinco reais) em cada boleto (fls. 26), motivo pelo qual  acertada a
sentença de primeiro grau ao reconhecer a abusividade das citadas tarifas.   

b)   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:

“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
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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. 

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  dos  encargos  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  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“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 TAC e TEC
não implica,  necessariamente,  na  presunção de  que  a  instituição financeira
agiu com dolo ou má-fé, requisito este não demonstrado pelo autor. 
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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 que não ocorreu no presente, devendo a
restituição do valor pago a maior ocorrer de forma simples. 

c) Dos honorários advocatícios

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios
fixados pelo magistrado primevo, entendo que não razão assiste ao apelante. 

Para  Yussef  Said  Cahali,  em  seu  artigo  Honorários
Advocatícios,  "a  verba  honorária  deve  ser  dosada  com  observância  do
critério fixado pelo art.  20, § 3º, do CPC, considerando que a natureza e
importância da causa devem ser sopesadas com o trabalho dos advogados; e
o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração
do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em
ambos  os  graus  de  apelação"  (In.  Honorários  advocatícios.  Revista  dos
Tribunais. 3. ed. p. 469). 

 Como visto, o arbitramento dos honorários exige a ponderação
harmoniosa de inúmeros fatores, como grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para seu serviço. Assim,  levando-se em consideração os
preceitos  do  art.  20,  §§3º  e  4º,  do  CPC,  bem  como se  tendo em vista  o
considerável valor da condenação, entendo como bastante razoável a fixação
dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendeu o
juízo a quo.

-   Conclusão  

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  REJEITO  A  PRELIMINAR e,  no  mérito,  DOU  PARCIAL
PROVIMENTO,  para  determinar  que  a  restituição  seja  feita  na  forma
simplificada,  mantendo  incólume  os  demais termos  do  decreto  judicial
combatido.

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
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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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