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APELAÇÃO.  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO.
PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE
ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  PRELIMINAR.
INÉPCIA DA INICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ART.
285-B,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INVIABILIDADE  DE  ACOSTAR  O  CONTRATO
FIRMADO. REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA COM DETERMINAÇÃO DE
JUNTADA  DO  CONTRATO.  CÓPIA  DO
RESPECTIVO  INSTRUMENTO.  APRESENTAÇÃO
INCOMPLETA.  ADMISSÃO  DA  VERACIDADE
DOS FATOS ALEGADOS. PREVISÃO DO ART. 359,
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DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SENTEÇA
MANTIDA.  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.
MOMENTO  HÁBIL A CORREÇÃO  DE  VALORES
DEVIDOS  ALUSIVOS  À  INCIDÊNCIA  DA
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS  E
ADOÇÃO  DOS  JUROS  DE  MERCADO.
RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO  NA  FORMA
SIMPLES.  MÁ-FÉ  DA  FORNECEDORA  DE
SERVIÇOS  BANCÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE
CONFIRMAÇÃO.  DEMAIS  TEMÁTICAS.
ARGUIÇÕES  GENÉRICAS  E  DISSOCIADAS  DA
FUNDAMENTAÇÃO  EXARADA NA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INADMISSIBILIDADE  PARCIAL  DO  RECURSO.
APLICABILIDADE DO ART.  514,  II,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.  DESPROVER O RECLAMO
NA PARTE CONHECIDA.

-  “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”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

-  Não resta dúvida sobre a aplicação aos contratos
bancários das disposições  do Código de Defesa do
Consumidor,  tema,  inclusive,  já  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nº
297.
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- Não há se acolher a preliminar de inépcia da inicial,
por  desobediência  ao  art.  285-B,  do  Código  de
Processo Civil,  quando ficou confirmado nos autos
que a parte autora não mantinha cópia da avença no
ato de ajuizamento.

- Na hipótese de resistência do réu à apresentação do
instrumento  contratual  firmado  entre  as  partes,
admite-se  a  presunção  de  veracidade  dos  fatos
alegados, prevista no art. 359, do Código de Processo
Civil.

- Não demonstrada, através do conjunto probatório,
a  má-fé  da  instituição  financeira,  a  devolução  dos
valores pagos a maior será na forma simples.

- Não se conhece, em parte, o recurso apelatório que
não aponta as razões de fato e de direito pelas quais
entende  o  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada, violando, assim, o disposto no art. 514, II,
do Código de Processo Civil, na época vigente.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  conhecer  em parte  o recurso  e  na parte
conhecida, rejeitar a preliminar, no mérito, negar provimento ao recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls.  97/106,  interposta por
Banco Santander Brasil S/A, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 90/95,
proferida pela Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na  inicial  da  Ação  de  Revisão
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Contratual  de que cuidam os presentes autos,  intentada  por Thayrone Nunes de
Lucena, consoante se verifica do respectivo excerto dispositivo:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o
pedido  exordial,  a  fim de declarar  a  nulidade das
cláusulas  abusivas  detectadas,  expurgando-as  do
contrato celebrado e, assim, quando da liquidação da
presente  sentença,  promover  a  alteração  das
estipulações contratuais de acordo com os seguintes
comandos: a) proibir a capitalização mensal de juros
no contrato em testilha; b) determinar a aplicação da
taxa média de juros do mercado, definida esta pelo
Banco  Central  do  Brasil  BACEN  para  os  períodos
detectados com juros superiores a esta; c) reconhecer
o direito à restituição do indébito, de forma simples,
dos valores pagos à instituição financeira requerida a
título dos encargos ora reconhecidos como abusivos,
observada  a  compensação  com  eventual  saldo
devedor do contrato.
Condeno o promovido, ainda, nas custas, despesas e
honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, §
4º,  do  CPC,  fixo  em R$ 1.500,00 (mil  e  quinhentos
reais).

Em  suas  razões,  a instituição  financeira sustenta,
preliminarmente, a inépcia da inicial,  por não observância ao art.  285-B, do então
Código de Processo Civil. No mérito, em resumo, sustenta a legalidade da cobrança
da  capitalização  de  juros  questionada,  haja  vista  a  cobrança  de  tal  encargo  ser
permitida  nos  contratos  celebrados  após  a  vigência  Medida  Provisória  nº  2.170-
36/2001.  Defende,  ainda,  a  inexistência de limitação à taxa de juros,  bem como a
legalidade dos encargos relativos à comissão de permanência e das tarifas diversas e
serviços de terceiro. Declina, no tocante aos contratos, a necessidade de prova da
abusividade, e a inviabilidade de nulidade decretada de ofício. Por fim, assegura ser
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impossível a restituição nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor.

Contrarrazões ofertadas, fls. 153/155, limitando-se a
requerer  a  manutenção  da  sentença,  haja  vista  observado  o  fato  e  a  legislação
correlatos.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  logo, impende  consignar  que  a  apelação  foi
interposta  em  02  de  março  de  2016,  motivo  pelo  qual  o  presente  recurso  será
apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em
vigor à época do sobredito ato processual.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
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NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973.
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Não  merece  guarida  a  preliminar  de  inépcia  da
inicial proposta pelo recorrente.

Com efeito,  nada  obstante  o 285-B,  do  Código  de
Processo  Civil, preceituar  que,  nos  litígios  que  tenham  por  objeto  obrigações
decorrentes  de  empréstimo,  financiamento  ou  arrendamento  mercantil,  a  parte
autora deva discriminar, na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, observa-se,  in casu,
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que o promovente se encontrava impossibilitada de atender tal mandamento legal,
simplesmente por não ter posse do contrato em liça. Prova cabal disso é que parte do
contrato só foi colacionado pelo recorrente após o mandado de fl. 68.

Não destoa o entendimento, recente, deste Sodalício,
ao decidir caso similar:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  CLÁUSULA  EXPRESSA  C/C
NULIDADE  E  REVISÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EXIBIÇÃO DE
CONTRATO  NÃO  CUMPRIDO  PELO  BANCO.
DETERMINAÇÃO  DE  EMENDA DA EXORDIAL.
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.
DESACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 285-B DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  POSSIBILIDADE.
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  NULIDADE.
PROVIMENTO -  Apesar de o art. 285-B do CPC ser
expresso  ao  dispor  que o valor  incontroverso  deve
ser  discriminado  na  inicial,  estando  o  Autor
impossibilitado  de  fazê-lo  pela  ausência  do
documento,  a  norma  deve  ser  relativizada,
notadamente,  havendo  decisão,  em  sede  de  tutela
antecipada,  determinando  que  o  Banco  promovido
junte aos  autos  cópia do contrato  firmado entre as
partes.  (AC  nº  0089755-38.2012.815.2001,  Rel.  Des.
Leandro dos Santos, Julgado em 14 de maio de 2015)
- destaquei.

Desta feita,  não houve a instrumentalização para o
julgamento da presente demanda, sendo o caso de relativizar a exigência do já citado
dispositivo.
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Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial.

Ultrapassadas  essas  considerações,  avancemos  no
mérito.

Thayrone Nunes de Lucena propôs a presente Ação
Revisional, em face do Banco Santander do Brasil S/A objetivando ao reexame do
contrato de financiamento, celebrado para aquisição de motocicleta Honda CG 125
Fan, no importe de R$ 5.987,00 (cinco mil novecentos e oitenta e sete reais), fls. 72/73,
sob a alegação da existência de abusividade contratual, caracterizada pela imposição
de  juros  abusivos,  incidência  de  capitalização  de  juros,  além  de  outras  tarifas,
solicitando, por conseguinte, a repetição de indébito.

Com  a  anuência  da  pretensão  exordial  pela
sentenciante, o Banco Santander do Brasil S/A, forcejou apelação de fls. 97/106, cujas
razões passou a enfrentar.

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

É  inegável,  também,  a  possibilidade de  o  julgador
decretar a nulidade contratual, quando há pedido expresso nesse sentido, fls. 16/17,
afastando a aplicação da Súmula nº 381, do Superior Tribunal de Justiça ao caso. 

Acontece que, ao compulsar os autos, o promovente
requereu em seu rol de pedidos, especificamente no item “c”, o seguinte à fl.  17:
“DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS”. 
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Em que pesem as sublevações do apelante no sentido
de defender  a  legalidade das  rubricas  exigidas  no contrato  firmado pelas  partes,
inclusive com ilações  diversas da examinada pelo pronunciamento judicial,  tenho
que a sentença é irretocável.

Digo isso, não apenas pela generalidade de como as
temáticas são abordadas no apelo, mas, e principalmente, pelo fato de que, uma vez
invertido os ônus da prova, e determinado a juntada do contrato pelo insurgente, fl.
68, a instituição financeira limitou-se a anexar o documento de fls. 72/73, ratificando
a existência de contrato entabulado entre os litigantes, sem, contudo, apresentar as
cominações exigidas.

Ao  assim  proceder,  o  réu,  ora  apelante,  não  se
desvencilhou do ônus do art. 373, II, do Código de Processo Civil, adotado à época
da prolatação da sentença, dando ensejo a liquidação de sentença, para aplicar os
juros  de  mercado,  afastando,  por  conseguinte  a  capitalização  mensal  de  juros
eventualmente abusiva.

Quer  dizer,  se  o  instrumento  contratual  não  foi
colacionado  adequadamente  aos  autos,  por  omissão  da  própria  instituição,
inviabilizando  com  isso  a  possibilidade  de  verificar  se  a  incidência  dos  citados
encargos  se  deu  nos  moldes  legalmente  estabelecidos,  ou  seja,  na  espécie,  se  a
capitalização  foi  expressamente  convencionada,  ou  se  os  juros  foram  abusivos,
presumem-se  verídicos  os  fatos  alegados  pelo  demandante,  cabendo  a  revisão  e
adaptação nos moldes ordenados pela sentenciante.

 
Sobre o tema, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATOS  DE
ABERTURA DE  CRÉDITO  PARA DESCONTO  DE
TÍTULOS E DE CRÉDITO "CARTEIRA B". TAXA DE
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  CONTRATOS  NÃO
APRESENTADOS.  TAXA MÉDIA DE  MERCADO.
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PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO
DA  MULTA  MORATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VERBA
ALIMENTAR.  COMPENSAÇÃO.  CABIMENTO.
ENUNCIADOS 285 E 306 DA SÚMULA DO STJ. 1.
Não ocorrendo a juntada dos contratos aos autos, de
maneira que é não conhecido o percentual dos juros
remuneratórios,  circunstância  fática  e  contratual
alheia à instância especial, a jurisprudência do STJ
firmou  seu  posicionamento  no  sentido  de  que
prevalece a taxa média de mercado (2ª Seção, REsp
1.112.880/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
19.5.2010). 2. (…) 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no REsp 1243240 / SC, Rel.
Min.  Maria  Isabel  Gallotti,  Quarta  Turma,  Data  do
Julgamento 20/11/2014, DJe 27/11/2014) - negritei.

Em igual sentido, julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  AUSÊNCIA  DA
JUNTADA  DO  INSTRUMENTO  CONTRATUAL.
DESCUMPRIMENTO  DE  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.  INÉRCIA  DA  PARTE  RÉ.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  359  DO  CPC.
PRESUNÇÃO  RELATIVA DA VERACIDADE  DOS
FATOS.  MÉRITO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO  À  TAXA  MÉDIA  DO  MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ADMISSÃO APENAS
QUANDO  EXPRESSAMENTE  PREVISTA  SUA
INCIDÊNCIA.  AVERIGUAÇÃO  INVIABILIZADA.
PERMISSÃO  PARA A CAPITALIZAÇÃO  ANUAL.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
INACUMULABILIDADE COM OUTRO ENCARGO
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MORATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA ÀS SUMULAS
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
RETIRADA  DA  AVENÇA  CONTRATUAL.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DEVOLUÇÃO  DE
FORMA  SIMPLES  DOS  VALORES  QUE  FORAM
PAGOS INDEVIDAMENTE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. - Inerte a parte ré acerca de determinação
judicial  para  a  juntada  da  cópia  de  contrato  sob
revisão,  deve  a  instituição  financeira  arcar  com  a
subsequente aplicação do disposto no artigo 359 do
CPC, que presume a veracidade relativa dos fatos. -
Diante da impossibilidade de se verificar a taxa de
juros contratada, em razão da ausência do contrato
aos autos, os juros remuneratórios devem ser fixados
segundo a taxa média de mercado nas operações da
espécie. - A capitalização mensal de juros somente é
admitida  quando  expressamente  prevista  sua
incidência  em  contrato  bancário  firmado  após  a
vigência  da  medida  provisória  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00045319820138152001,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES, j. em 29-03-2016) - sublinhei.

E,

(...)  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISÃO  DE
CONTRATO  JULGADA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
AUSÊNCIA  DO  CONTRATO  NOS  AUTOS.
AFASTAMENTO  DA  CAPITALIZAÇÃO.
INDÉBITO.  AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO
SIMPLES.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ISENTA DE
ERROS.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  Ausente  o  contrato  impugnado,
deve-se afastar a cobrança de capitalização, uma vez
que não se tem como saber o que efetivamente foi
pactuado entre as partes,  exatamente como restou
decidido na  sentença  recorrida,  que  foi  prolatada
em consonância com pacífico entendimento do STJ.
Destarte,  estando  o  apelo  em  confronto  com
jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sua
negativa de seguimento é medida que se impõe de
acordo  com  art.  557,  caput,  do  CPC.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00606406320128152003, - Não possui -, Relator DES.
José Aurélio da Cruz, j. em 10-11-2015) – negritei.

De  outro  quadrante,  entendo  pela  ilegalidade  da
cobrança em foco, que deverá ser restituída na forma simples do valor pago a maior,
por  não  vislumbrar  má-fé  da  instituição  financeira,  requisito  imprescindível  nos
termos da jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça, a ensejar a aplicação do
parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E  INTERPRETAÇÃO  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO.
LEGALIDADE.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.
DESCABIMENTO.(...) 3.- A capitalização dos juros é
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admissível  quando  pactuada  e  desde  que  haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei
n.  167/67  e  Decreto-Lei  n.  413/69),  bem  como  nas
demais  operações  realizadas  pelas  instituições
financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional,  desde  que  celebradas  a  partir  da
publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17
(31.3.00).  4.-  A  jurisprudência  deste  Tribunal  é
assente no sentido de a determinação de devolução
em dobro dos valores pagos a maio, só é cabível em
caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  foi
comprovado  na  hipótese  dos  autos.  5.-  Agravo
Regimental  improvido.(STJ  -  AgRg  no  AREsp
520353 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
Data  do  Julgamento  05/08/2014,  DJe  02/09/2014)  –
negritei.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Por  fim,  qualquer  temática  extravagante  a  este
direcionamento, implica em desatenção ao princípio da dialeticidade, quando, à luz
do art. 514, II,  do então Código de Processo Civil,  o recorrente deixa de expor as
razões de fato e de direito que o levaram a voltar-se contra a argumentação abordada
no decisório atacado.

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  EM  PARTE  O
RECURSO,  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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