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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006207-45.2012.815.0731
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Juiz Onaldo Rocha de Queiroga, convocado para substituir
a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1a APELANTE: Maria Auxiliadora de Lima e Silva
ADVOGADA: Suely Lucena (OAB/PB 252-A)
2º APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÕES  CÍVEIS.  REVISIONAL  DE  CONTRATO. 1)
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  TAXA
ANUAL  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.  LEGALIDADE.
RELATOR QUE FICOU VENCIDO QUANTO A ESSE TÓPICO. 2) TAXAS
DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC).
PACTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO
DA  SUA  ILEGALIDADE. 3)  DESPROVIMENTO  DO  PRIMEIRO
RECURSO  APELATÓRIO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  SEGUNDO
APELO.

- Com a expressa ressalva do meu ponto de vista,  “nos contratos
bancários  firmados  posteriormente  à  entrada  em vigor  da  MP  n.
1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  n.  2.170-36/2001,  é  lícita  a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no
ajuste.  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  (Recurso  Especial
repetitivo n.  973.827/RS).” (STJ,  AgRg no REsp 1442155/RS,  Rel.
Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 08/05/2014, DJe 23/05/2014).

-  O  STJ  firmou  o  entendimento  de  que  a  Tarifa  de  Abertura  de
Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) pactuadas em
contratos posteriores a 30/04/2008 são ilegais.
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-  Não  existindo  nas  disposições  contratuais  a  cobrança  de  valor
algum referente  à  TAC  e  à  TEC,  tampouco  a  comprovação  pelo
consumidor da sua existência na avença, é impossível a declaração
da sua ilegalidade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça  do Estado da Paraíba,  à unanimidade, negar provimento ao
primeiro recurso apelatório e dar provimento parcial ao segundo.

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA AUXILIADORA DE
LIMA E SILVA contra sentença (f. 105/111) do Juízo de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Cabedelo, que julgou procedente em parte o pedido objeto da ação
revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada pela apelante em face
de  BANCO  BRADESCO  FINANCIAMENTOS  S/A,  declarando  a  ilegalidade  da
cobrança de TAC e TEC na avença e determinando a restituição das quantias
cobradas indevidamente, de forma simples. Ao final, a juíza  a quo,  diante da
sucumbência recíproca, estabeleceu que as partes devem arcar com a metade
das custas processuais e com os honorários de seus respectivos advogados,
estipulando a  verba  em 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  que restar
apurado,  devendo-se  observar,  em  relação  à  autora,  a  suspensão  da
exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas  suas  razões  recursais  a  autora/apelante  busca  a  reforma  da
sentença alegando, em síntese: a) ilegalidade da capitalização dos juros, ou
seja, prática de anatocismo; b) restituição em dobro dos valores cobrados de
forma indevida (f. 113/137).

Também irresignado, o demandado apresentou apelação, afirmando
em suma: a) que a tarifa de abertura de crédito (TAC) e a tarifa de emissão de
carnê (TEC) não foram cobradas no contrato firmado entre as partes;  b) a
legalidade da cobrança da tarifa de pagamento de terceiros, avaliação do bem,
e “registros” (f. 139/164). 

Somente  a  instituição  financeira  apresentou  contrarrazões  (f.
202/233).

Manifestação Ministerial sem opinar quanto ao mérito dos recursos
(f. 279/282).

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                                         Relator

Quando do julgamento da presente apelação, realizada na sessão do
dia 1o de dezembro de 2015, manifestei-me pela ilegalidade da capitalização de
juros, autorizando o ressarcimento, em dobro, dos valores pago a esse título,
nos seguintes termos:

No primeiro recurso apelatório, afirma a autora/apelante que a prática de
anatocismo é ilegal, e, ainda, que os valores cobrados ilegalmente devem
ser restituídos em dobro. 

Isto posto, sobre a capitalização de juros, há jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que após a entrada em vigor da Medida
Provisória  n.  1.963-17/2000,  é  permitida  a  capitalização  de  juros  pelas
instituições financeiras, desde que expressamente pactuada no contrato.

Eis julgado nesse sentido:

CIVIL.  BANCÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  CONTRATAÇÃO  EXPRESSA.  NECESSIDADE  DE
PREVISÃO.  DESCARACTERIZAÇÃO DA  MORA.  1.  A  contratação  expressa  da
capitalização de juros deve ser clara,  precisa e ostensiva,  não podendo ser
deduzida da mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da
taxa de juros mensal. 2. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no
período  de  normalidade  contratual,  descaracteriza-se  a  mora.  3.  Recurso
especial não provido. (REsp 1302738/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012).

Destarte,  é  oportuno  questionar-se  o  entendimento  sobre  a  previsão
contratual  quanto  à  capitalização  dos  juros.  Há  necessidade  de  existir
cláusula onde expressamente se faça menção à utilização da capitalização,
ou, em outra hipótese, a existência no contrato de meros percentuais já
configurariam a “expressa capitalização”?

A meu ver, a segunda hipótese, com a devida vênia, é algo a pensar-se,
pois estaríamos deixando as coisas como eram antes da edição da MP n.
1.963-17/2000, de 31/03/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001. 

Primeiro,  porque  as  avenças  celebradas  antes  das  legislações
retromencionadas não eram diferentes das atuais, pois especificavam os
percentuais dos juros que norteavam o contrato. Segundo, o fato novo é
justamente a previsão expressa. E, na nossa visão, esse acordo expresso
se revela no fato de o contrato conter  cláusula específica e com letras
expressamente claras determinando a utilização da capitalização. Essa não
pode  ser  alcançada  por  conjecturas  indiretas,  subjetivas,  perceptíveis
apenas pela simples observação dos índices percentuais que constam do
contrato. 

Se  o  consumidor  for  perito  contábil,  pode  alcançar  essa  manobra
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engendrada  no  ato  da  assinatura  do  contrato,  e,  assim,  perceber  que
existe  capitalização  de  juros,  a  qual  lhe  trará  um  ônus  maior  para  o
cumprimento  da  obrigação  contratual.  Mas  se  não  for  perito  contábil,
tratando-se de consumidor normal, desprovido de noções contábeis, sem
dúvida é necessária mais ainda a inclusão de cláusula que expressamente
manifeste no contrato a permissão da capitalização. 

É certo que a palavra “expressamente”, significa dizer “de modo expresso,
explicitamente, através de uma língua clara”.

Ora,  se o contrato apenas insere os percentuais  de juros e taxas,  sem
expressamente afirmar, em cláusula própria, com palavras claras, que na
avença está sendo pactuada a capitalização e a utilização da Tabela PRICE,
com todo o respeito, não se pode dizer que há previsão válida e expressa
para o emprego da capitalização e da TABELA PRICE. 

No caso dos autos, apesar da apresentação do contrato de f. 93/98, nele
não há cláusula precisa, ostensiva e clara, autorizadora da prática de
anatocismo,  ou  juros  capitalizados,  o  que,  pela  jurisprudência  acima
disposta, e tudo quanto foi demonstrado, tornaria a aludida prática abusiva
e ilegal, sendo devida a restituição dos valores cobrados em decorrência
disso. 

Em relação à restituição dos  valores  pagos ilegalmente ser  em
dobro, é de conclusão lógica que se foram adimplidos em virtude de uma
cobrança indevida e injustificável, o apelante é obrigado a restituir em
dobro o valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,  in
verbis:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

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.

O parágrafo  único  do  artigo  em comento  é claro  ao  afirmar  que  o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável.

Destarte,  se  o  fornecedor  cobrar  determinada  quantia  indevida,  mas
pautada no engano justificado pelas circunstâncias do caso concreto, ele se
exime da punição de devolver a quantia em dobro.

O engano justificável é aquele que não decorre de dolo (má-fé) ou culpa.
Nesse sentido, destaco comentário da professora Ada Pellegrini Grinover:

Se o engano é justificável não cabe a repetição. No código Civil, só a má-fé
permite a aplicação da sanção. Na legislação especial  (CDC),  tanto a má-fé
como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição.
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O engano é justificável quando não decorre de dolo ou de culpa. É aquele que,
não  obstante  todas  as  cautelas  razoáveis  exercidas  pelo  fornecedor-credor,
manifesta-se.1

Nessa mesma perspectiva trilha o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado adiante:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ÁGUA  E  ESGOTO.  COBRANÇA
INDEVIDA.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.  CDC.  POSSIBILIDADE.  ERRO
INJUSTIFICÁVEL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  As
Turmas  que  compõem  a  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
firmaram  o  entendimento  de  que  "O  engano,  na  cobrança  indevida,  só  é
justificável  quando não  decorrer  de  dolo  (má-fé)  ou culpa na conduta  do
fornecedor  do  serviço"  (REsp  1.079.064/SP,  Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe 20/4/09). 2. Não há falar em erro justificável na hipótese
em que a cobrança indevida ficou caracterizada em virtude da inexistência de
prestação de serviço pela concessionária.  3. Agravo regimental  não provido.
(AgRg no REsp 1221844/RJ, Rel.  MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  18/08/2011,  DJe  24/08/2011)RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  TARIFA  DE  ÁGUA  E  ESGOTO.
COBRANÇA  INDEVIDA.  CULPA  DA  CONCESSIONÁRIA.  RESTITUIÇÃO  EM
DOBRO. (…) 4. Interpretando o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC,
as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte de Justiça firmaram
orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável
quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do
serviço" (REsp 1.079.064⁄SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
20.4.2009). Ademais, "basta a culpa para a incidência de referido dispositivo,
que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do
fornecedor" (REsp 1.085.947⁄SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
12.11.2008).  Destarte,  o  engano somente  é considerado justificável  quando
não decorrer de dolo ou culpa. 5. Na hipótese dos autos, a Corte de origem
concluiu  que  estava  caracterizada  a  culpa  da  concessionária  na  cobrança
indevida da tarifa de água e esgoto, não sendo, portanto, razoável falar em
engano justificável. (…)  (REsp n. 1.115.741⁄RJ, Relatora: Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, publicação: DJe de 24⁄11⁄2009).

E  mais:  a  prova  da  justificabilidade  do  engano,  que  não  restou
devidamente evidenciada nos autos, compete ao fornecedor.

Assim,  procede  o  pedido  da  autora/primeiro  apelante,  sendo  medida
imperiosa  a  restituição  em  dobro  dos  valores  cobrados
ilegalmente.

Ocorre, porém, que restei vencido quanto ao primeiro apelo, ficando,
mesmo assim, designado como relator, já que, quanto ao segundo recurso, não
houve divergência, tal como expõe a certidão de julgamento de f. 289.

Face a esse quadro fático, passo a expor a convicção da maioria,
com a qual, data venia, não concordo, sobre a capitalização de juros.

1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover … [et 
al].- 8 ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 397.
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Diz  a  jurisprudência  vinculante  do  Colendo  STJ que,  nos
contratos  bancários  firmados  após  a  edição  da  Medida  Provisória  n.  1.963-
17/2000 (31/03/2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade  mensal,  desde  que,  alternativa  e/ou  cumulativamente:  1)  a
cobrança  esteja  expressamente  pactuada;  2)  a  taxa  de  juros  anual  seja
superior ao duodécuplo da mensal.

Cito precedente nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL.
[…] 3. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada
em  vigor  da  MP  n.  1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  n.  2.170-
36/2001,  é  lícita  a  capitalização  mensal  dos  juros,  desde  que
expressamente  prevista  no  ajuste.  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 (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). 4. Agravo
regimental parcialmente provido para se conhecer do recurso especial  e
dar-lhe parcial provimento.  (AgRg no REsp 1442155/RS, Rel. Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
08/05/2014, DJe 23/05/2014).

No  caso  em  tela  o  contrato  é  posterior  às  sobreditas  medidas
provisórias,  já  que  foi  assinado  em  agosto/2008  (f.  34),  e  a  taxa  anual
(29,36%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,16%), razão pela qual está
autorizada a capitalização de juros (f. 36).

Não  havendo  ilegalidade  quanto  à  capitalização  de  juros,  restou
prejudicado o tópico atinente ao ressarcimento, em dobro, de eventuais valores
pagos.

Assim,  negou-se  provimento  à  apelação  cível  da  autora,
contra meu voto.

No segundo apelo,  interposto pelo banco demandado,  este
afirmou que não há no contrato o pacto da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
nem da Tarifa de Emissão de Carnê. Ademais, sustentou que não há nada de
indevido na cobrança de tarifa de pagamento de terceiros, avaliação do bem, e
“registros”.

Quanto às duas primeiras taxas, não há maiores discussões, pois o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, in verbis:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
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DE PERMANÊNCIA.  COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS.  TARIFAS BANCÁRIAS.  TAC E TEC.  EXPRESSA
PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1.  A  comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada  com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30,
294 e 472 do STJ).

2.  Tratando-se  de  relação  de  consumo  ou  de  contrato  de  adesão,  a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro
(Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3.  Nos  termos  dos  arts.  4º  e  9º  da  Lei  4.595/1964,  recebida  pela
Constituição  como  lei  complementar,  compete  ao  Conselho  Monetário
Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas
pelo CMN.

4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista,  vale  dizer,  "a  regulamentação  facultava  às  instituições
financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem
os  procedimentos  voltados  a  assegurar  a  transparência  da  política  de
preços adotada pela instituição."

5. Com o início da 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 pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (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.

8.  Permanece  legítima  a  estipulação  da  Tarifa  de  Cadastro,  a  qual
remunera o serviço de  "realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações  necessários  ao  inicio  de  relacionamento  decorrente  da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
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operação  de  crédito  ou  de  arrendamento  mercantil,  não  podendo  ser
cobrada  cumulativamente"  (Tabela  anexa  à  vigente  Resolução  CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: 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. - 2ª
Tese: 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 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.  -  3ª  Tese:  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.

11.  Recurso  especial  conhecido  e  parcialmente  provido.  (REsp
1255573/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Contudo,  em análise  do  contrato  entabulado,  observa-se  que  no
quadro “VII. Especificações do Financiamento”, apesar de constar um campo
referente à cobrança de “Valor da TAC” (f. 93), não há valor algum previsto. 

O mesmo ocorre na busca da existência da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC), não havendo disposição sobre a aludida exação no instrumento
contratual. Ainda, a autora/primeira apelante não comprovou a cobrança das
aludidas tarifas em momento algum, descumprindo, assim, a regra do art. 333,
inciso I, do CPC.

Nessa esteira, ante o exposto, pode-se concluir que não existiu pacto
dos  encargos  contratuais  acima dispostos,  não havendo como realizar  juízo
sobre a legalidade de sua cobrança, nem mesmo valor algum a ser restituído
em sua decorrência. 

Todavia  a sentença objurgada não fez  menção às  aludidas
tarifas  de  pagamento de terceiros,  avaliação do bem e “registros”,
somente abordando a ilegalidade da cobrança de “tarifa de abertura de crédito”
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e “tarifa de emissão de carnê”. Assim, resta prejudicada a análise desse
ponto, suscitado no segundo apelo. 

Diante  do  exposto,  julga-se  desprovido  o  primeiro  apelo  (f.
289) e dá-se provimento parcial à segunda apelação (réu), consignando
que não há valor algum a ser restituído em decorrência da “tarifa de abertura
de cadastro” e da “tarifa de emissão de carnê”, porquanto não houve cobrança
das referidas tarifas.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente à  Sessão a Excelentíssima Doutora  LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 18 de fevereiro
de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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