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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA. POUPANÇA.
EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

Pertence ao banco depositário, exclusivamente, a legitimidade
passiva ad causam para as ações que objetivam a atualização
das  cadernetas  de  poupança  pelos  índices  inflacionários
expurgados. 

PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  APLICAÇÃO  DA
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REJEIÇÃO.

Nas  ações  que  pleiteiam  os  expurgos  inflacionários  das
cadernetas  de  poupança,  a  prescrição  é  vintenária,
estabelecida pelo antigo Código Civil, pois têm como objeto a
discussão do próprio crédito, e não de seus acessórios.

MÉRITO. PLANOS VERÃO, COLLOR I E II.  PROVA DOS
DEPÓSITOS  NAS  ÉPOCAS  RESPECTIVAS.  DIFERENÇAS
DEVIDAS.  ATUALIZAÇÃO  DAS  DIFERENÇAS.  ÍNDICE
APLICÁVEL  ÀS  CADERNETAS  DE  POUPANÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART.
557, CAPUT, DO CPC. 

Em  consonância  com  a  jurisprudência  do  STJ  para  que  a



correção  seja  plena,  deverá  ser  aplicado  o  IPC,  com  a
incidência do índice de 42,72%, para janeiro de 1989, 84,32%,
44,80% e 7,87%, respectivamente, para março, abril e maio de
1990,  e  de  21,87%,  para  fevereiro  de  1991.  As  diferenças
deverão  ser  atualizadas  pelos mesmos índices  aplicáveis  às
cadernetas de poupança. Então, com base nestes referenciais
incidirão os pagamentos das diferenças a título do expurgo
inflacionário  sobre  os  saldos  existentes  nas  cadernetas  de
poupança.

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

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e  afastar  a
prescrição e, no mérito, desprover o recurso, nos termos do voto do relator, integrando a
presente decisão a súmula de julgamento de fl. 218.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A,
contra a sentença de fls. 134/140 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da
Capital, nos autos da ação de cobrança de rendimentos inadimplidos de caderneta de
poupança ajuizada por Ailza Barbosa Leite em desfavor do apelante.

A decisão vergastada julgou procedente o pedido formulado na
inicial, condenando o promovido a pagar as diferenças de correção monetária dos
saldos disponíveis das contas poupanças, conforme os seguintes índices: 42,72% em
janeiro de 1989; 84,32% em março, 44,80% em abril, 7,87% em maio de 1990; 21,87%
em fevereiro de 1991, atualizados nos termos do art. 475-B, §§ 1º a 4º, do CPC.

Condenou  o  banco  réu,  ainda,  ao  pagamento  de  custas  e
honorários advocatícios,  estes  a base de 20%  sobre o valor da condenação, a ser
apurado em liquidação de sentença.

Inconformado,  o  réu  apela,  arguindo,  preliminarmente,  a
ilegitimidade passiva ‘ad causam’,  desdobrada em dois  fundamentos:  1)  sobre os
valores existentes na poupança, sob a administração do promovido, apenas teriam
sido aplicadas as determinações legais e as resoluções do Banco Central; e, 2) parte
dos ativos financeiros teria sido transferida ao Bacen, de quem seria a legitimidade
para figurar no polo passivo da ação.

 
Aduz, ainda, ter ocorrido a prescrição, com fulcro nos arts. 206,

§ 3º, III, e art. 205, do CC/2002. 



No mérito, sustenta inexistir responsabilidade pelo pagamento
dos  expurgos,  uma  vez  que  apenas  cumpriu  as  determinações  do  Conselho
Monetário  Nacional,  não  havendo,  portanto,  ato  ilícito  a  ensejar  a  obrigação  de
devolver  o numerário.  Ademais,  discorreu extensamente sobre os Planos  Verão e
Collor I e II.

Alega que não há direito adquirido aos índices pleiteados e que
acaso sejam devidas as diferenças, a atualização monetária deve ser feita a partir do
ajuizamento da demanda, não havendo, ainda, que se falar em juros de mora.

Quanto aos juros remuneratórios, assevera que  “não há como
se deferir remuneratórios para aquelas contas cujos saldos já foram sacados, pois a
partir  desse  momento,  cessou  qualquer  relação  jurídica  obrigacional  com  o
Bradesco”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam
acolhidas  as  preliminares  ou  a  prejudicial  de  mérito.  Acaso  não  seja  esse  o
entendimento  da  Corte,  pede  que  seja  reformada  a  sentença  para  julgar
improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentada pela apelada às fls. 192/199.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria-Geral  Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença de primeiro grau em
todos os seus termos.

É o relatório

VOTO

Ab initio, destaca-se, de logo, que a preliminar de ilegitimidade
passiva  ad causam verberada  pelo  banco  não  merece  prosperar,  pois  o  Superior
Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que o banco depositário é parte
passiva legítima para responder à ação que objetiva atualização monetária de valor
em caderneta de poupança. Sobre o tema, confiram-se os precedentes:

CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE
1987)  E  PLANO  VERÃO  (JANEIRO  DE  1989).  BANCO
DEPOSITANTE.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRESCRIÇÃO.
VINTENÁRIA.  CORREÇÃO.  DEFERIMENTO.  1  -  Quem  deve
figurar no polo passivo de demanda onde se pede diferenças
de correção monetária, em caderneta de poupança, nos meses
de junho de 1987 e janeiro de 1989, é a instituição bancária
onde depositado o montante objeto da demanda. […]1

1 RESP N. 707.151-SP, 4ª TURMA, REL. MIN. FERNANDO GONÇALVES, JULGADO EM 17.05.2005, DJU 01.08.2005, P. 471



ADMINISTRATIVO  -  ATIVOS  RETIDOS  -  PLANO
COLLOR - CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AO MÊS
DE  MARÇO  -  LEGITIMIDADE  DO  BACEN  APENAS  A
PARTIR  DA  EFETIVA  TRANSFERÊNCIA  DOS  VALORES
BLOQUEADOS.  (…)  3.  Em  resumo,  o  BANCO  CENTRAL
deve  figurar  como  responsável,  tão-somente,  pela  correção
monetária  dos  cruzados  novos  bloqueados  que  lhe  foram
efetivamente transferidos. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes, para dar provimento aos embargos
de divergência.2

Quanto à arguição de que apenas aplicou normas legais e as
resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, penso que ela não
afasta a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, já que
foi ele quem auferiu vantagem com a aplicação do índice de correção diverso do
devido.

A  legitimidade  das  instituições  financeiras  em  relação  aos
expurgos inflacionários oriundos dos Planos Verão e Collor em relação aos valores
não bloqueados, já foi reiteradamente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL.  CONTRATO.  POUPANÇA.  PLANO  BRESSER
(JUNHO DE 1987)  E  PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
BANCO  DEPOSITANTE.  ADMINISTRATIVO  –  ATIVOS
RETIDOS – PLANO COLLOR – CORREÇÃO MONETÁRIA
RELATIVA  AO  MÊS  DE  MARÇO  –  LEGITIMIDADE  DO
BACEN  APENAS  A  PARTIR  DA  EFETIVA
TRANSFERÊNCIA  DOS  VALORES  BLOQUEADOS.  1.  Da
análise  dos  presentes  embargos,  verifica-se  a  ocorrência  do
referido  erro  material,  na  medida  em  que  o  acórdão
embargado  não  aplicou  o  entendimento  corrente  relativo  à
responsabilidade  do  Banco  Central  quanto   a  correção
monetária  dos  saldos  de  caderneta  de  poupança.  2.  Com
efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
instituições bancárias respondem pela atualização monetária
dos cruzados novos das contas de poupança com data-base até
15 de março de 1990 e no período anterior à transferência do
numerário bloqueado para o Banco Central. 3. Em resumo, o
BANCO  CENTRAL  deve  figurar  como  responsável,  tão-
somente,  pela  correção  monetária  dos  cruzados  novos
bloqueados  que  lhe  foram  efetivamente  transferidos.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,

2 STJ - EDcl nos EAg 771.148/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 10.12.2007 p. 282.



para dar provimento aos embargos de divergência.”3 

“(...) - Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de que a
instituição  financeira  com  quem  se  firmou  o  contrato  de
depósito é quem tem legitimidade passiva para responder por
eventual prejuízo na remuneração de conta de poupança em
junho de 1987 e janeiro de 1989. (...)”4 

Além  do  mais,  a  matéria  já  foi  objeto  de  súmula  do  STJ:
“Súmula  179:  O  estabelecimento  de  crédito  que  recebe  dinheiro,  em  depósito
judicial,  responde  pelo  pagamento  da  correção  monetária  relativa  aos  valores
recolhidos.”

Como  se  vê,  é  pacífica  a  legitimidade  do  Banco  em  que  o
promovente  mantinha  caderneta  de  poupança  em  se  tratando  de  cobrança  dos
expurgos  inflacionários  decorrentes  dos  Planos  Verão  e  Collor  (em  relação  aos
valores  que  permaneceram  sob  sua  administração,  ou  seja,  até  NCz$  50.000,00),
sendo excluída apenas em relação aos valores bloqueados e efetivamente transferidos
para conta à disposição do Banco Central do Brasil.  Isto posto, tendo em vista os
precedentes citados, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à prejudicial de mérito,  inerente à prescrição, melhor
sorte não socorre o recorrente.  Alega o apelante,  que o prazo prescricional para a
ação em tela é de 03 (três) ou 05 (cinco) anos e não de 20 (vinte) anos, como entendeu
o magistrado de primeiro grau.

A  pretensão  autoral  diz  respeito  à  cobrança  de  valores
incidentes sobre saldos de caderneta  poupança,  tratando-se,  portanto,  de ação de
natureza  pessoal,  submetida  ao  prazo  prescricional  geral  do  art.  177,  caput,  do
Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos. 

Além do mais, a correção monetária constitui o próprio crédito
e não tem natureza de verba acessória, porquanto se destina tão somente a recompor
o poder de compra da moeda. 

Destarte, o prazo prescricional a ser aplicado no caso presente é
o de 20 (vinte) anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. 

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL.  CONTRATO.  POUPANÇA.  PLANO  BRESSER
(JUNHO DE 1987) E PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
BANCO  DEPOSITANTE.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.

3 STJ - EDcl nos EAg 771.148/SP - Rel. Min. Humberto Martins - S1- DJ 10.12.2007.
4 STJ - REsp 149.255/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha - 4ª T - DJ 21.02.2000.



PRESCRIÇÃO.  VINTENÁRIA.  CORREÇÃO.
DEFERIMENTO.  […]  Os  juros  remuneratórios  de  conta  de
poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-
se  ao  capital,  assim  como  a  correção  monetária,  perdendo,
pois,  a  natureza  de  acessórios,  fazendo  concluir,  em
consequência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista
no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas
a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma” [...].5

Portanto,  observada  a  determinação  do  artigo  2.028  do
Código Civil  de 2002,  infere-se que à  contenda em apreço se aplica  a  prescrição
vintenária, do Código Civil de 1916. No caso dos autos, as verbas pleiteadas datam
de janeiro de 1989. Assim, tendo sido a ação proposta em dezembro de 2008, dou por
afastada a prescrição.

Do Plano Verão:

É pacífico o entendimento no sentido de que o índice que se
aplica  para  a  correção  monetária  das  cadernetas  de  poupança  abertas  ou  com
aniversário até o dia 15, no mês de janeiro de 1989, é o IPC, que indicou inflação de
42,72%. Veja:

CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CRITÉRIO.  IPC  DE  JUNHO  DE  1987  (26,06%).  PLANO
BRESSER.  IPC  DE  JANEIRO  DE  1989  (42,72%).  PLANO
VERÃO.
(…)  II  –  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  firmou,  em
definitivo,  o  entendimento  de  que  no  cálculo  da  correção
monetária  para  efeito  de  atualização  de  cadernetas  de
poupança  iniciadas  e  renovadas  até  15  de  janeiro  de  1989,
aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente:
REsp  n.  43.055-0/SP,  Relator  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo
Teixeira,  DJU  de  20.02.95).  Todavia,  nas  contas-poupança
abertas  ou renovadas  em 16 de  janeiro  de  1989  em diante,
incide a sistemática estabelecida pela Lei n. 7.730/89 então em
vigor.
III - Agravo regimental desprovido.

TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. PIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PRECEDENTES. 
1. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária
no  período  compreendido  entre  os  meses  de  janeiro/89  a

5 STJ - REsp 707.151/SP - Rel. Min. Fernando Gonçalves – T4 – J. 17.05.2005 - DJ 01.08.2005, p. 471



fevereiro/91,  na  hipótese  da  ocorrência  de  repetição  do
indébito,  é  o IPC, que se traduz nos seguintes percentuais:
10,14% (janeiro/89), 42,72% (fevereiro/89),  84,32% (março/90),
44,80% (abril/90),  7,87% (maio/90),  12,92% (julho/90),  12,03%
(agosto/90),  14,20%  (outubro/90)  e  21,87%  (fevereiro/91).  2.
Recurso especial improvido. 

Do Plano Collor I:

O STJ já firmou entendimento no sentido de que o índice que se
aplica  para  a  correção  monetária  das  cadernetas  de  poupança  abertas  ou  com
aniversário até o dia 15,  nos meses de março, abril  e maio de 1989, é o IPC, que
indicou inflação de 84,32%, 44,80% e  7,87%, respectivamente, vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
PIS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  IPC.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PRECEDENTES. 
1.  O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária no
período compreendido entre os meses de janeiro/89 a fevereiro/91,
na hipótese da ocorrência de repetição do indébito, é o IPC, que se
traduz  nos  seguintes  percentuais:  10,14%  (janeiro/89),  42,72%
(fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90),
12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 14,20% (outubro/90) e 21,87%
(fevereiro/91). 2. Recurso especial improvido6.  

ADMINISTRATIVO. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS
BLOQUEADOS. LEI Nº 8.024/90.  MARÇO DE 1990.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE DO BACEN.
[...]
2. O índice de correção monetária aplicável para o mês de março de
1990 nos depositados em conta poupança é o Índice de Preços ao
Consumidor-IPC no percentual de 84,32%.7

Do Plano Collor II:

É pacífico o entendimento no sentido de que o índice que se
aplica  para  a  correção  monetária  das  cadernetas  de  poupança  abertas  ou  com
aniversário até o dia 15, no mês de fevereiro de 1991, é o IPC, que indicou inflação de
21,87%. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ÍNDICE.  IPC.  1.  Consoante
entendimento firme do STJ, nos meses de março, abril e maio de
1990 e no mês de fevereiro de 1991, é aplicável o IPC como índice de
atualização  dos  débitos  judiciais  decorrentes  de  diferenças  da

6 REsp 857.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 26.10.2006) 
7 AgReg no REsp 803.976/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 03.05.2006 p. 191.



correção  monetária  dos  saldos  das  cadernetas  de  poupança.  2.
Embargos  declaratórios  acolhidos,  sem  atribuir-lhes  efeitos
modificativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPC NO MÊS
DE FEVEREIRO DE 1991 NO PERCENTUAL DE 21,87%. 
1. A correção monetária para o mês de fevereiro/91 far-se-á com base
no índice de 21,87% - referente ao IPC fevereiro/91 - adotado para o
INPC daquele mês. Precedentes. 
2. Embargos acolhidos8. 

No cenário dos autos, percebe-se que a apelada fez prova dos
fatos  constitutivos  do  direito  vindicado  na  inicial,  uma  vez  que  demonstrou  a
existência  de  saldo  no  períodos  referentes  aos  planos  Verão,  Collor  I  e  II,  não
havendo  razão,  pois,  para  reforma  da  sentença,  que  apenas  confirmou  a
jurisprudência já sedimentada do STJ.

Quanto  à  forma  de  atualização  monetária  a  ser  atribuída  às
diferenças devidas, a jurisprudência firmou entendimento que devem ser aplicados
os índices utilizados para a poupança, incidindo a partir da correção a menor.   No
tocante aos juros de mora, a contagem principia desde a citação. Conforme se pode
ver nos precedentes adiante transcritos:

“Nas  ações  em  que  se  pleiteia  a  cobrança  das  diferenças
decorrentes dos expurgos inflacionários operados nas contas-
poupança por força do Plano Bresser, a atualização monetária
das  cadernetas  de  poupança  deve  se  pautar  pelos  índices
plenos de correção aplicados às cadernetas de poupança”.9

“Já os juros de mora são devidos a partir da citação sobre o
montante  afinal  apurado,  como  determinado  na  sentença  e
mantido pelo acórdão”.10

Por fim, entendo que também não deve prosperar a alegação de
que impossível a fixação de juros remuneratórios e juros de mora, a incidir sobre as
diferenças  não  pagas  pelo  recorrente.  Não  se  pode  confundir  os  juros
remuneratórios, que, como bem disse o apelante, já estão previsto nos contratos de
poupança, com os juros de mora.

Saliente-se  que  os  juros  remuneratórios  são  próprios  do
contrato de caderneta de poupança, configurando a remuneração básica do contrato,
de forma que, capitalizados, integram o capital principal e com ele se confundem,
não  sendo  possível  sua  exclusão  do  quantum  devido.  Sua  incidência  tem  termo
8 EDcl no Resp 731048/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 05.10.2006, p. 292
9 TJPB – AC nº 20020077405120001 – Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti – 2ª C. Cível – j. 21/07/2009.
1 0 STJ - REsp 337433 / PR – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – T3 - DJ 01/12/2003 p. 347.



inicial  na data  em que deveria  ter  sido creditada até  a data  do encerramento da
aplicação.  Todavia,  inexistindo  prova  de  tal  fato,  são  devidos  até  o  efetivo
pagamento, consoante entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que passo a transcrever: 

"Encerrada  a  conta  antes  da  propositura  da  ação,  os  juros
contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados, são devidos até essa
data Como salientado pelo acórdão recorrido, a sua incidência
decorre da natureza da caderneta de poupança' Já os juros de
mora são devidos a partir da citação sobre o montante afinal
apurado,  como  determinado  na  sentença  e  mantido  pelo
acórdão”.11

O precedente já registra, de logo, a possibilidade da cumulação
do  pagamento  dos  juros  remuneratórios  com  os  moratórios,  autorização  esta
confirmada no julgado da lavra do Ministro Humberto Gomes de Barros, que passo a
transcrever:

“O  contrato  de  poupança  prevê  a  incidência  de  juros
compensatórios  pré-fixados  a  fim  de  remunerar  o  capital
aplicado  pelo  correntista  na  instituição  financeira.  Logo,  é
certo  que  em  relação  ao  percentual  de  correção  monetária
devido e não creditado na conta poupança devem incidir os
juros contratuais devidos. É ilógica a não-incidência dos juros
contratuais compensatórios, pois esta é efetivamente a única
parcela  que  remunera  e  valoriza  o  capital  depositado  pelo
consumidor,  porquanto  o  índice  de  atualização  monetária
serve apenas para corrigir a depreciação do valor da moeda.
Precedente: "1. Os juros foram postos nos termos da lei, bem
aplicado o art. 293 do Código de Processo Civil, uma vez que
os  juros  remuneratórios  de  meio  por  cento  ao  ano  já  se
encontram nas contas de poupança, cabíveis, assim, os juros
legais."  (REsp  139.086/DIREITO)  E  ainda:  REsp
411.291/ROSADO,  AgRg  no  REsp  471.786/CASTRO FILHO,
REsp 780.085/TEORI, AgRg no REsp 659.328/PÁDUA e EDcl
no Resp  197.780/ASFOR ROCHA.  Ressalte-se  que,  no  caso,
não  há  qualquer  óbice  legal  à  cumulação  dos  juros
remuneratórios  com  os  moratórios,  visto  que  os  juros
compensatórios  são  devidos  em  decorrência  da  própria
natureza  do  contrato  de  poupança,  enquanto  os  juros
moratórios manifestam-se em virtude da lei  adjetiva civil  e
são  cobrados  a  partir  da  citação.  Logo,  não  se  trata  da
utilização dos juros remuneratórios para simples atualização
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do  débito  judicial,  mas  sim  de  condenação  derivada  de
obrigação contratual de remunerar em 0,5% ao mês os valores
depositados  junto  à  instituição  financeira,  situações
absolutamente distintas”.12

Ante  todo o  exposto,  rejeito  as  preliminares  arguidas  e,  no
mérito, nego seguimento ao recurso.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por votação unânime, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e afastar a prescrição e, no mérito, desprover o recurso, nos termos
do voto do relator.

Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador João Alves da
Silva, dele participando como relator. Participaram do julgamento os Excelentíssimos
Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da
Excelentíssima  Sra.  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  Promotora  de
Justiça convocada.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba, em 24 de maio de 2011 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de maio 2011.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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