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EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SEGURO  HABITACIONAL  DO
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA
A  JUSTIÇA  FEDERAL  COM  FUNDAMENTO  NO  ART.  1º-A,  DA  LEI  Nº
12.409/2011.  INEXISTÊNCIA  DE  LITISCONSÓRCIO  NECESSÁRIO  E  DE
REQUERIMENTO  DA  CEF  PARA  INTERVIR  QUANTO  AO  PRIMEIRO
AGRAVANTE.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL  EM  RELAÇÃO  A
ESTE. ENTENDIMENTO QUE PERMANECE APLICÁVEL MESMO DEPOIS DA
EDIÇÃO  DA  MP  Nº  633/2013,  CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  13.000/2014,  QUE
INCLUIU O ART. 1º-A NA LEI 12.409/2011. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO
SOBRE  A  CONSTITUCIONALIDADE  DESSA  MEDIDA  PROVISÓRIA.
REQUERIMENTO DA CEF PARA INTERVIR COMO ASSISTENTE SIMPLES EM
RELAÇÃO AO SEGUNDO AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELO STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA APENAS EM
RELAÇÃO  A  ESTE  MUTUÁRIO.  DESMEMBRAMENTO  DOS  AUTOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Não há litisconsórcio  necessário com a Caixa Econômica  Federal  nas  demandas
referentes ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, cabendo-lhe,
quando for o caso, requerer sua intervenção como assistente simples, se o pleito estiver
fundado em contratos celebrados entre 2/12/1988 e 29/12/2009 e vinculados ao Fundo
de  Compensação  de  Variações  Salariais,  comprovando,  documentalmente,  o
comprometimento desse fundo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A assistência simples é modalidade de intervenção de terceiro espontânea e, portanto,
não cabe ao juiz determiná-la de ofício.

3.  Não  há  que  se  falar  em  competência  da  Justiça  Federal  para  processamento  e
julgamento da causa quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
não for interessada como parte, assistente ou opoente,  ex vi do art. 109, inciso I, da
Constituição Federal.

4. O advento da Lei nº 13.000/2014, resultante da conversão da MP nº 633/2013 não
alterou este raciocínio, pelo que é irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade
dessa  medida  provisória  para  fins  de  fixação  da  legitimidade  ad  causam  e  da
competência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º  0002175-51.2015.815.0000,  em que figuram como Agravantes  José
Victor Neto e Carlos Roberto Cardoso e como Agravado Sul América Cia. Nacional de
Seguros.



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  dar-lhe
provimento parcial. 

VOTO.

José  Victor  Neto  e Carlos  Roberto  Cardoso  interpuseram  Agravo  de
Instrumento contra  a  Decisão  prolatada  pelo  Juízo  da  6.ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande, f. 1052/1054, nos autos da Ação de Indenização por eles ajuizada em
face da Sul América Cia. Nacional de Seguros, que, diante do requerimento de ingresso
no feito apresentado pela Caixa Econômica Federal, f. 1025/1032, determinou a remessa
dos autos à Justiça Federal, com fundamento na Lei n.º 12.409/2011, com as alterações
realizadas pela Lei n.º 13.000/2014.

Em suas razões, f. 02/54, alegaram que a CEF não comprovou seu interesse jurídico
para  intervir  no  processo,  limitando-se  apenas  em  realizar  a  juntada  de  petição  sem
apresentar, no entanto, qualquer prova do alegado. 

Afirmaram que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sólido não afetado
pela superveniência da Lei n.º 13.000/2014, no sentido de que compete à Justiça Estadual
processar  e  julgar  ações  que  envolvam contratos  de  seguro  habitacional  vinculados  ao
Sistema Financeiro de Habitação.

Sustentaram que não  há prova nos autos  de que haja efetivo  comprometimento
econômico  do  FCVS  e  assim  a  CEF  não  teria  interesse  para  ingressar  na  ação,  ao
fundamento de que numa eventual indenização aos mutuários o pagamento seria efetuado,
sucessivamente,  pelo  capital  da seguradora,  conta movimento,  valores do FESA e,  por
último, pelo FCVS, razão pela qual é remoto o uso de verba do FCVS para adimplemento
de prêmios de seguro.

Requereram o efeito suspensivo recursal e, no mérito,  pugnaram pela reforma da
Decisão  para  que seja reconhecida a  competência da  Justiça Estadual  para  processar  e
julgar a ação originária.

Monocraticamente,  f.  1.060/1.061v.,  neguei  seguimento  ao  Recurso,  tendo,  no
julgamento  do  Agravo  interno  interposto  pelos  ora  Agravantes,  me  retratado  da
Monocrática, deferido o efeito suspensivo recursal, em razão da manifestação de interesse
da CEF em relação ao contrato firmado pelo mutuário Carlos Roberto Cardoso.

Contrarrazoando, f. 1.104/1.116, a Agravada alegou que o entendimento do STJ é
no sentido de que demandas como a presente são de competência da Justiça Federal, em
decorrência da disciplina estabelecida na Lei  nº 12.409/2011,  especialmente depois  das
alterações realizadas pela Lei nº 13.000/2014. 

Defendeu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre a União e a
CEF, consoante Lei 12.409/2011, e Medida Provisória 633, de 2013, o que deslocaria a
competência  para  a  Justiça  Federal,  conforme  previsto  no  art.  109,  I,  da  Constituição
Federal.

Sustentou  que  a  União  já  se  manifestou  nos  autos  do  Recurso  Repetitivo  n.º
1.091.363-SC,  reconhecendo  a  necessidade  inequívoca  da  Caixa  Econômica  Federal
integrar a lide, pugnando pelo desprovimento do Recurso.



A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, por entender que
a CEF comprovou a possibilidade de real comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice –
FESA, f. 1.147/1.151.

É o Relatório.

O Recurso em apreciação foi interposto contra Decisão publicada antes da entrada
em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Considerando que, nos termos do art. 14 do novo Código, a norma processual não
retroagirá  e  deverá  respeitar  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada1, devem os requisitos de admissibilidade ser
analisados à luz da disciplina do CPC/1973.

Foi esse o entendimento adotado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça em
sessão administrativa realizada para adaptação do seu Regime Interno ao novo CPC, em que
se  concluiu,  expressamente,  que,  nos  recursos  tempestivos  interpostos  com  arrimo  no
CPC/1973,  relativos  a  decisões  ou  sentenças  publicadas  até  17  de  março  de  2016,  não
caberá  a  abertura  de  prazo  prevista  no  parágrafo  único  do  novel  art.  932,  consoante
enunciados administrativos n.º  22 e n.º 53,  aprovados na mesma sessão com o declarado
objetivo de orientar a comunidade jurídica4.

Em que pese tais enunciados não serem vinculantes quanto aos julgamentos dos
demais tribunais, eles consubstanciam entendimentos que estão em consonância com o art.
14 do CPC/2015 e que vêm sendo aplicados pela jurisprudência daquela Corte Superior.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C
DO  CPC/1973.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  2/STJ.  REGIME  GERAL  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. […]. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente
recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: “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.” 2. […] (STJ, EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  27/04/2016,  DJe
02/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado na forma do art. 543-C,
do  CPC,  firmou  o  entendimento  de  que,  nas  ações  envolvendo  seguros  de  mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, a Caixa Econômica
Federal  detém  interesse  jurídico  para  ingressar  na  lide,  como  assistente  simples,  tão

1 Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2 Enunciado administrativo 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.

3 Enunciado  administrativo  número  5  –  Nos  recursos  tempestivos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo
prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.

4 Os enunciados mencionados estão disponíveis no endereço http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica
%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%Adcias/Not%C3%Adcias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C
%C3%B3digo-de-Processo-Civil. Acesso em 4 de maio de 2016.



somente (1) nos contratos celebrados entre 2/12/1988 e 29/12/2009, (2) nas hipóteses em
que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS  e  (3)  desde  que  a  instituição  financeira  prove,  documentalmente,  o
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA5. 

O FESA é uma subconta do FCVS, composta de parte dos prêmios pagos pelos
segurados e utilizada para complementação do pagamento dos sinistros quando não forem
suficientes para tanto os recursos da conta movimento.

Nas palavras da Ministra Maria Isabel Gallotti:

…os agentes financeiros recolhem mensalmente os prêmios dos mutuários, deduzem seu
próprio percentual de remuneração (1,6%), repassam o saldo às seguradoras no primeiro
dia útil subsequente ao mês de competência dos prêmios (art. 9º). O valor desses prêmios
deverá  ser  utilizado  pela  seguradora  para  pagamento  de  sinistros  a  ser  efetuado  no
segundo mês subsequente ao de referência (art.  10).  Havendo superávit  (prêmios em
valor superior à soma dos sinistros com o valor das remunerações dos agentes financeiros
e  das  seguradoras),  deverá  ser  repassado  pelas  seguradoras  à  CEF  (art.  11),  que
processará o ajuste final do movimento operacional, creditando à conta do FESA/FCVS o
superávit da apólice se houver, após a recomposição do saldo da reserva técnica (art. 13,
§1º).  Não sendo o valor  dos prêmios  suficiente para pagamento dos sinistros do
período,  a seguradora solicitará à CEF a complementação,  o  que será atendido,
observada a seguinte ordem: recursos da conta movimento,  recursos da reserva
técnica e, por fim, recursos do FCVS (art. 12, §§2º e 3º)6.

Assim, é remota a possibilidade de utilização dos recursos do FCVS para custeio
das  indenizações  dos  sinistros,  razão  pela  qual  o  interesse  jurídico  da  Caixa  estará
configurado  tão  somente  quando  houver  risco  efetivo  de  exaurimento  dos  recursos  da
reserva técnica do FESA.

Ademais, ainda segundo a tese firmada pela Corte Superior, não há que se falar em
litisconsórcio  necessário com a  Caixa Econômica Federal,  mas em assistência simples,
modalidade de intervenção espontânea7, pelo que deve a instituição financeira pedir para

5 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito
do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico
para  ingressar  na  lide  como  assistente  simples  somente  nos  contratos  celebrados  de  02.12.1988  a
29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – F
CVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a
vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,  ramo 68),  a CEF carece de interesse jurídico a
justificar  sua  intervenção  na  lide.  3.  O  ingresso  da  CEF na  lide  somente  será  possível  a  partir  do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS,
com risco  efetivo de exaurimento da  reserva  técnica  do  Fundo de  Equalização  de  Sinistralidade  da
Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos
autos,  tendo o Tribunal  Estadual  concluído pela ausência  de  vinculação  dos contratos  de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos,  com efeitos infringentes (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel.  Ministra Maria
Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/10/2012, DJe
14/12/2012).

6 Trecho do voto da Min. Maria Isabel Gallotti nos EDcl no REsp 1091393/SC, por ela relatado, Segunda
Seção, julgado em 09/11/2011, DJe 28/11/2011. Grifei.

7 AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  CESSIONÁRIO  DOS  CRÉDITOS



intervir  no  processo,  na  forma dos  arts. 119 a  120,  do  CPC/1973 (art.  954 a  955,  do
CPC/2015), ou do parágrafo único, do art. 5º, da Lei nº 9.469/1997.

Ou seja, incumbe à Caixa, caso entenda possuir interesse jurídico que lhe permita
figurar como assistente da seguradora, pedir sua intervenção, comprovando a presença dos
três requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao
Juízo determinar, de ofício, seu ingresso no processo.

Por outro lado,  a  competência da Justiça Federal,  nos termos do art.  109,  I,  da
Constituição,  configura-se  apenas  se  a  União,  entidade  autárquica  ou  empresa  pública
federal for interessada na condição de autora, ré, assistente ou opoente.

O  STJ  já  tem  precedentes,  julgados  após  o  advento  da  Lei  nº  13.000/2014,
afirmando  textualmente  que  o  novel  diploma  não  alterou  este  raciocínio,  pelo  que  é
irrelevante, neste ponto, a discussão sobre a constitucionalidade da MP nº 633/2013 para
fins de fixação da legitimidade ad causam e da competência.

Ilustrativamente:

[…] 3.- Com relação à Lei nº 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida
pela  Medida  Provisória  633 de  2013,  tem por  objetivo autorizar  a  Caixa Econômica
Federal a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que 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. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado, não há prova de
risco  ou  impacto  jurídico  ou  econômico  ao  FCVS,  a inovação legislativa  não traz
nenhuma repercussão prática. 4.- Agravo Regimental a que se nega provimento (STJ,
AgRg no CC 133731/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/08/2014, DJe 20/08/2014). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  ESTADUAL.  LEIS  12.409/2011  ALTERADA  PELA  13.000/2014.
IMPROVIMENTO. 1.- "Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro
privado,  apólice de mercado,  Ramo 68,  adjeto a  contrato de mútuo habitacional,  por
envolver discussão entre a seguradora e o mutuário,  e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa Econômica Federal a
justificar  a  formação de  litisconsórcio passivo necessário,  sendo,  portanto,  da Justiça
Estadual a competência para o seu julgamento." (EDcl no Resp nº 1.091.363, Relatora a
Ministra ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28.11.11). 2.- Com relação
à Lei nº 12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Lei nº 13.000/2014,
tem  por  objetivo  autorizar  a  Caixa  Econômica  Federal  a  representar  judicial  e
extrajudicialmente  os  interesses  do  FCVS,  sendo  que  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. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado, não há prova de risco ou impacto
jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão
prática.  […]  (STJ,  AgRg  no  REsp  1449454/MG,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 25/08/2014).

No voto condutor deste último julgado, o Ministro Sidnei Beneti asseverou:

DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INGRESSO
NA  LIDE  NA  QUALIDADE  DE  ASSISTENTE  LITISCONSORCIAL.  INTERESSE  JURÍDICO.
EXISTÊNCIA. 1. O instituto da assistência é modalidade espontânea, ou voluntária, de intervenção de
terceiro,  que  reclama,  como pressuposto,  interesse jurídico que  se  distingue do interesse  meramente
econômico […] 2. O assistente luta pela vitória do assistido ou porque a sua relação jurídica é vinculada
àquele, ou a res in iudicium deducta também lhe pertence. De toda sorte, além desses fatores, o assistente
intervém porque a decisão proferida na causa entre o assistido e a parte contrária interferirá na sua esfera
jurídica.  […]  (STJ,  AgRg  no  REsp  1080709/RS,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010).



Com relação à Lei n. 12.409, de 2011, a Segunda Seção, no julgamento do AgRg no CC
133.731/RS  entendeu  que  a  inovação  legislativa  introduzida  pela  MP  633/2013  e
transformada na Lei n.  13.000/2014, em razão da ausência de prova de risco ou
impacto jurídico ou econômico ao FCVS nos autos, a inovação legislativa não traz
nenhuma repercussão prática quanto ao que já foi decidido pela Segunda Seção (EDcl
no  EDcl  no  Resp  nº  1.091.363,  Relatora  Ministra  ISABEL  GALLOTTI,  Relatora
p/acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI), porque ... o ingresso da CEF na lide somente
será  possível  a  partir  do  momento  em  que  a  instituição  financeira  provar
documentalmente  o  seu  interesse  jurídico,  mediante  demonstração  não  apenas  da
existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em
que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse,
sem anulação de nenhum ato anterior, o que poderá ser efetivado na Justiça Estadual.

No presente caso, apesar de a  Ação haver sido  ajuizada por José Victor Neto e
Carlos  Roberto  Cardoso,  a  Caixa Econômica  Federal manifestou  interesse apenas em
relação ao contrato do segundo mutuário, f. 1025/1032, demonstrando que o contrato foi
celebrado  em  26/01/1996,  f.  1.031,  que  está  vinculada  ao  FCVS  e  provou,
documentalmente,  o  comprometimento  do FCVS, com risco  efetivo  de  exaurimento  da
reserva  técnica  do  Fundo  de  Equalização  de  Sinistralidade  da  Apólice  –  FESA,  f.
1.039/1.050, o que justifica a declinação da competência para a Justiça Federal em relação
ao mutuário Carlos Roberto Cardoso. 

Quanto à José Victor Neto, a Caixa Econômica Federal foi expressa em declarar a
inexistência de interesse em intervir, “em face da ausência de enquadramento nas hipóteses
previstas na Resolução CCFCVS nº 364, de 2014”, f. 1.031, pelo que não há como declinar
da competência em relação a ele.

Posto isso,  conhecido o Agravo de Instrumento,  dou-lhe provimento parcial
para declarar competente o Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
para processar e julgar a ação originária referente a José Victor Neto, mantendo a
declinação de competência determinada na Decisão agravada apenas em relação ao
mutuário  Carlos  Roberto  Cardoso,  devendo  a  escrivania  tomar  as  providências
necessárias ao desmembramento do processo em relação a este, com posterior remessa
dos  autos  desmembrados  à  Subseção  Judiciária  da  Justiça  Federal  de  Campina
Grande, tornando insubsistente o efeito suspensivo recursal anteriormente deferido.

É o Voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016, conforme
Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  dele  também
participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.
Presente  à  sessão  a  Exma.  Dra.  Vanina  Nóbrega de  Freitas  Dias  Feitosa,  Promotora  de
Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator


