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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível –
Não  impugnação  dos  fundamentos  da
decisão  guerreada  –  Princípio  da
dialeticidade – Não observância – Juízo de
admissibilidade negativo – Artigo 932, III, do
CPC/15 – Não conhecimento.

A  ausência  de  ataque  direto  aos
fundamentos  da  decisão  recorrida
impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional  em  segundo  grau  e  impõe  o
não conhecimento do recurso, face a não
observância  ao  princípio  da  dialeticidade,
previsto no artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL –  Remessa oficial –
“Ação de Repetição de Indébito” – Terço de
férias  –  Pedido de suspensão e devolução
dos  descontos  previdenciários  reputados
indevidos – Verbas de caráter  indenizatório
– Juros de mora de 1% após o trânsito em
julgado  e  correção  monetária  pelo  índice
INPC a partir de cada desconto indevido -
Incidência  do  art.  2º  da  Lei  Estadual  nº
9.242/2010 –  Reforma parcial da sentença
– Provimento parcial.

–  A jurisprudência do STJ e STF é pacífica
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em  afirmar  a  natureza  indenizatória  do
terço de férias, sendo indevida a incidência
de  desconto  previdenciário  sobre  essa
parcela.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de remessa oficial e apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona,  não conhecer da apelação da
PBPREV e dar provimento parcial ao reexame necessário, nos termos do voto
do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L AT Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação
cível,  nos autos da  “ação de repetição de indébito tributário”,  ajuizada por
Tarciana  Munis  Carneiro em  face  da PBRPREV  e  do  ESTADO  DA
PARAÍBA, hostilizando a sentença de fls.123/130, proveniente da 5ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital.

O magistrado singular julgou procedente  o
pedido para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre
o terço de férias, determinando a suspensão do referido desconto e condenar
a PBPREV a restituir a autora as quantias indevidamente descontadas com a
incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores,  verificadas nas
fichas financeiras, da efetivação da suspensão do desconto até o quinquênio
anterior  à  data  do  ajuizamento  da  demanda.  Ao  final,  condenou  a  ré  em
honorários  advocatícios em percentual  a ser  fixado com base no valor  da
condenação, após apuração em liquidação, nos termos do  art. 85, §4º, II, do
NCPC. Os valores devem ser atualizados pelo IPCA, mês a mês, acrescidos
de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.1ºF, da Lei
9.494/97, desde o ajuizamento da ação.

A PBPREV  apresentou  apelação
(fls.133/140) arguindo  prejudicial  de  mérito  de  sobrestamento  das  lides
inerentes aos anuênios e adicional  de inatividade de policiais militares.  No
mérito, sustentou a inclusão dos militares na categoria de servidores públicos
pela LC nº50/2003.Aduziu, ainda, que não houve diminuição dos valores a
título  de  vantagem  pessoal  do  autor,  requerendo,  ao  final  a  reforma  da
sentença.

O  autor  apresentou  contrarrazões  às  fls.
143/145.
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A Procuradoria de Justiça,  em parecer de
fls. 153/155, opinou prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

 
V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO:

“Ab  initio”,  mister  ressaltar  a
desnecessidade de intimar o recorrente para manifestar-se sobre a ausência
de observância ao princípio da dialeticidade, isto porque o art. 932, parágrafo
único, do CPC/15 não é aplicado nos casos em que se verifica a possibilidade
de não se conhecer do recurso por não ter impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

Acerca da questão, eis o que prevê o novo
Código de Processo Civil: 

Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os funda-
mentos da decisão recorrida; (grifei).

A previsão  acima  está  em  conformidade
com o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4º) e com o dever de
prevenção, corolário do princípio da cooperação (art. 6º).

O Relator, ao intimar o recorrente, deve in-
dicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado, em face do dis-
posto no art. 321, do CPC.

Todavia,  esse  prazo  somente  deverá  ser
concedido pelo Relator "quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigí-
vel. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especifica-
mente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da
complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de inter-
posição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o
recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo
para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC." (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador:  Juspodivm, 2016, p.
1518).

Frise-se que se o vício for sanável, a doutri
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na afirma que, neste caso, é dever do magistrado dar a oportunidade para
que ele seja corrigido.

É o que preceitua o Enunciado 82 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis: “É dever do relator, e não faculdade,
conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a docu-
mentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcio-
nais.”

Ocorre que a 1ª Turma do Supremo Tribu-
nal Federal decidiu que: 

“O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja ne-
cessário sanar vícios formais, como ausência de procu-
ração ou de assinatura, e não à complementação da fun-
damentação.
Assim,  esse dispositivo não incide nos casos em que o
recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão
recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária
a complementação das razões do recurso, o que não é
permitido.
(STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 7/6/2016 (Info 829).

Nesse diapasão, se o recurso não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida,  não enfrentando os
fundamentos empregados na decisão recorrida e não atacando, de forma es-
pecífica, a decisão contra a qual se insurge, nos termos do entendimento da
Corte máxima de Justiça, desnecessária a intimação, por não se permitir a
complementação do recurso.

Pois bem.

In casu, joeirando os autos, percebe-se que
o recorrente, de forma confusa, apresentou as suas razões recursais de forma
aleatória e genérica, sem guardar qualquer correlação lógica com a sentença
contra a qual o recurso fora interposto, ofendendo, assim, o princípio da dia-
leticidade. 

Referido  princípio  consiste  no  dever,
imposto ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que
deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. Nesse contexto, a
apresentação  do  recurso  sem  a  devida  fundamentação  implica  no  não
conhecimento da súplica.
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É que o recorrente deve, de forma direta,
específica e incontroversa, demonstrar as razões de fato e de direito do seu
inconformismo contra o fundamento que serviu de lastro na decisão à qual
sucumbiu, sob pena de, assim não o fazendo, impedir que o Tribunal reveja
essa questão omissa nas razões recursais – efeito devolutivo em extensão1 –
de  modo  a  deixá-la  imune  a  qualquer  revisão,  o  que  acarreta  o  não
cumprimento  da  exigência  do  requisito  da  regularidade  formal,  impondo,
assim, um julgamento negativo do juízo de admissibilidade recursal.

No  caso  em  comento,  verifica-se que  a
sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer
a  não  incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  o  terço  de  férias,
determinando a suspensão do referido desconto e condenar a  PBPREV a
restituir a autora as quantias indevidamente descontadas com a incidência de
contribuição  previdenciária  sobre  tais  valores,  verificadas  nas  fichas
financeiras,  da  efetivação  da  suspensão  do  desconto  até  o  quinquênio
anterior à data do ajuizamento da demanda.

Todavia, o recurso defendeu a todo o tempo
sobre os congelamentos dos anuênios.

Diante disso, não se deve conhecer deste
recurso, em face da ausência de arrazoado jurídico impugnativo congruente
com os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua
decisão,  o  que  caracteriza  argumentação  deficiente  e  impossibilita  a
compreensão exata da controvérsia.

Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“PROCESSUAL    CIVIL   E   ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FALTA  DE
IMPUGNAÇÃO  A  UM  DOS  DOIS  FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS    DA    DECISÃO    AGRAVADA.
PRINCÍPIO   DA DIALETICIDADE  RECURSAL  NÃO
ATENDIDO. ART. 1.021, § 1º DO CPC/2015.
SÚMULA 182/STJ. INADMISSIBILIDADE.
1.  O  agravo  interno,  como  espécie  recursal  que é,
reclama,  em  homenagem   ao   princípio   da
dialeticidade, a impugnação integral de cada  um  dos
fundamentos autônomos da decisão agravada, sob pena
de inadmissão.  Inteligência  do  art.  1.021,  §  1º, do
CPC/2015 e da Súmula 182/STJ.
2.  Acerca  desse  requisito  legal  e  sumular,  NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
ensinam que, "Como deve ser em todo e qualquer

1  O art.  515, “caput”,  do CPC reza que a Segunda Instância conhecerá apenas da matéria impugnada na
apelação, obviamente, ressalvadas as matérias examináveis de ofício.
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recurso,   o   recorrente   tem  o  ônus  de  impugnar
especificadamente  os  fundamentos   da   decisão
agravada,  sob pena de não conhecimento do agravo"
(Comentários  ao  Código de Processo Civil - Novo CPC
- Lei 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2115).
3.  No  caso  concreto, a parte agravante não atacou o
fundamento de mérito, qual seja, o de que "o tempo de
serviço prestado às empresas públicas   e   sociedades
de   economia   mistas,  integrantes  da Administração
Pública  Indireta,  somente  pode  ser computado para
efeitos de aposentadoria e disponibilidade".
4. Agravo interno inadmissível.
(AgInt  no  RMS  46.878/MS,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe 29/08/2016)” (grifei)

Mais:

“PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO   INTERNO   NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO  SOB  A  ÉGIDE  DO  NCPC.  AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS   DA   DECISÃO  AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART.  1.021,  §  1º,  DO  NCPC E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.   Vale  pontuar  que  o  presente  agravo  interno  foi
interposto contra decisão  publicada  na  vigência  do
novo Código de Processo Civil, razão  pela qual devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal
na   forma   nele   prevista,  nos  termos  do  Enunciado
Administrativo  nº  2  aprovado  pelo  Plenário  do STJ
na sessão de 9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com
fundamento   no   CPC/1973  (relativos   a   decisões
publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)  serão
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal  na
forma do novo CPC.
2.  O  regimental  não  impugnou  as  razões  da  decisão
agravada, pois não refutou,  de  forma  fundamentada,
os  óbices  a)  do  não  cabimento  de  recurso   especial
alegando   violação   à  norma  constitucional;  b)  da
incidência  da  Súmula  nº  211  do STJ; e, c) da não
comprovação  da  divergência,  que  levaram  ao  não
conhecimento do agravo anteriormente manejado contra
o não seguimento do especial articulado.
Inobservância do art. 1.021, § 1º, do NCPC e incidência
da Súmula nº 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt  no  AREsp  877.010/SP,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe 22/06/2016)” 
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E:

“PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.  INTERPOSIÇÃO  DE  DOIS  AGRAVOS
INTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO  SEGUNDO  RECURSO   EM   FACE   DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO    ESPECÍFICA    AOS
FUNDAMENTOS   DA  DECISÃO  AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos
do Enunciado nº  1  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos   interpostos  com
fundamento   no   CPC/2015   (relativos   a  decisões
publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)  serão
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal  na
forma do novo CPC.
2.  O  processo sempre segue uma marcha tendente a um
fim. Por isso, nele  não  cabem  dois  recursos  de mesma
natureza  contra  uma  mesma  decisão,   conforme  o
princípio da unirrecorribilidade,  porque electa una via
non datur regressus ad alteram.
3.   Na   petição   do   agravo   interno,  o  recorrente
impugnará  especificadamente   os  fundamentos  da
decisão agravada (Art. 1.021, § 1º, do NCPC).
4. O agravo interno não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não  refutou, de forma fundamentada, a
inaplicabilidade da Súmula n° 7  desta Corte em relação
ao dissídio  jurisprudencial;  a  violação do  art.  535 do
CPC e a inaplicabilidade da Súmula n° 5 do STJ.
5.   Em  obediência  ao  princípio  da  dialeticidade,
exige-se   do  agravante   o   desenvolvimento   de
argumentação capaz de demonstrar a incorreção  dos
motivos  nos  quais   se  fundou a decisão agravada,
técnica ausente nas razões dessa irresignação, a atrair a
incidência da Súmula n° 182 desta Corte.
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt  no  AgRg  no  AREsp  721.504/SP,  Rel.  Ministro
MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
14/06/2016, DJe 21/06/2016)” (grifei)

Por fim:

“AGRAVO   REGIMENTAL   NO   AGRAVO   EM
RECURSO   ESPECIAL.   AUSÊNCIA   DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS
DA  DECISÃO  AGRAVADA.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  AGRAVO
IMPROVIDO.
1.  Cabe  à parte agravante, nas razões do agravo, trazer
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argumentos  suficientes  para  contestar  a  decisão  de
inadmissibilidade  do  recurso  especial  proferida  pelo
Tribunal  de  origem.  A  ausência  de  impugnação  de
todos   os   fundamentos  da  decisão  agravada  enseja
o  não conhecimento do agravo.
2. Nos termos do art.  1.021, § 1º,  do Novo Código de
Processo  Civil,  cabe  à  parte  recorrente  impugnar
especificadamente os fundamentos da decisão agravada,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  841.757/SP,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/05/2016, DJe 27/05/2016)” 

Deste modo,  a  ausência  de ataque direto
aos fundamentos da decisão recorrida impossibilita a delimitação da atividade
jurisdicional em segundo grau, e impõe o não conhecimento do recurso, por
inobservância ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
III  -   “não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

DO REEXAME NECESSÁRIO:

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da
possibilidade de desconto previdenciário sobre o terço de férias.

Já está  sedimentado no Supremo Tribunal
Federal  o  entendimento  no  sentido  de  que  não  incide  a  contribuição
previdenciária sobre a parcela de terço constitucional de férias.

 
Pelo sistema contributivo, os proventos da

aposentadoria  são  calculados  pela  média  das  contribuições  efetivamente
realizadas no período determinado por lei, vinculados a um valor referência,
que é composto das parcelas incorporáveis, entre as quais não se incluem o
1/3 de férias.

No  que  se  refere  ao  1/3  de  férias,  o
entendimento que se extrai da orientação emanada de julgados do Supremo
Tribunal Federal é no mesmo sentido da decisão recorrida, como se observa,
“verbis”:

"TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDEN-
CIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO CONSTITU-
CIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.  I  -  A  orientação  do  Tribunal  é  no
sentido de que as contribuições previdenciárias não
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podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não
incorporem a remuneração do servidor. II  -  Agravo
regimental  improvido"  (AI  712880  AgR,  Relator(a):
MM.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,
julgado em 26/05/2009,  DJe-113 DIVULG 18-06-2009
PUBLIC  19-  06-2009  REPUBLICAÇÃO:  DJe-171
DIVULG 10-09-2009  PUBLIC  1  1-09-  2009  EMENT
VOL-02373-04 PP-00753)” (Grifei). 

No mesmo tom, aponta a jurisprudência do
STJ, como se constata:

"PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FERIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CARACTERIZADA.  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONA-
MENTO  PARA  FINS  DE  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1.
O Recurso Especial foi provido com o fim de excluir a
incidência  de contribuição previdenciária  sobre o terço
constitucional  de  férias  pago  a  servidores  públicos.
Todavia,  o  caso  dos  autos  refere-se  à  exação  sobre
salários  pagos  a  trabalhadores  privados.  Constatado  o
erro  material.  2.  Não  incide  contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
por  constituir  verba  que  detém  natureza
indenizatória.  Precedentes  desta  Segunda  Turma.
(…)"  (EDcl  no  AgRg  no  REsp  1210517/RS,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05,05/2011, DJe 11/05/2011)  (Destaquei).

E ainda:

"TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁ  RIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  AGRAVO
NÃO  PROVIDO.  1.  A Primeira  Seção  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  acolheu  o  posicionamento  do
Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  matéria,  no
sentido de que o adicional de 1/3 de férias e o terço
constitucional  caracterizam-se  como  verba
indenizatória,  sobre  a  qual  não  pode  incidir
contribuição  para  a  previdência  social.  De  igual
forma,  a  incidência  da  contribuição  previdenciária
sobre os 15 primeiros dias do pagamento de auxílio-
doença não deve prosperar. 2. Agravo regimental não
provido."(AgRg  no  REsp  1204899/CE,  Rel.  Ministro
ALDO ESTEVES LIMA,PRIMEIRA TURMA, julgado 
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em 18/08/2 , DJe /08/2011).( Negritei).

Desta  feita,  considerando  que  o  1/3  de
férias é verba que possui  nítido caráter indenizatório,  conclui-se,  de forma
induvidosa, que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre referido
adicional  constitucional,  sendo  imperiosa  a  suspensão  do  desconto  e
devolução do valor que tiver sido cobrado indevidamente.

No  se  refere à  atualização  dos  valores,
devem  incidir  juros  de  1  %,  a  partir  do  trânsito  em  julgado  da  sentença
(Súmula 188 do STJ). Já em relação a correção monetária  deve ser aplicado
o  INPC, na  forma do art.  2º  da Lei  Estadual  9.242/2010 a  partir  de  cada
desconto indevido (Súmula 162 do STJ).

Portanto,  não merece reforma a sentença
de base que fixou os juros de mora de 1% ao mês,  desde o trânsito em
julgado, e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto indevido. 

Quanto  aos  honorários  sucumbenciais,
verifica-se que o magistrado singular relegou a fixação da verba honorária
para a oportunidade da liquidação do julgado, o que está de acordo com a
norma do art. 85, §4º, II,  do novo CPC1 , considerando que a Sentença é
ilíquida, onde deverá ser obedecido o que dispõe o §3º do referido artigo. 

Por  fim,  destaca-se  que,  em  razão  da
impossibilidade de majoração da verba honorária antes da sua própria fixação
na origem, o trabalho desenvolvido pelo causídico nesta segunda instância
deve ser, no momento da liquidação, considerado pelo Juízo de primeiro grau
como integrante do conjunto de toda a atividade desempenhada, o que vai ao
encontro  do  disposto  no  §2º,  I,  do  art.  85  do  CPC/15,  que  prevê,
expressamente,  como  vetores  para  fixação  dos  honorários  advocatícios  o
“trabalho realizado” e o “tempo exigido para o serviço”. 

D I S P O S I T I V O 

Pelo exposto,  não conheço a apelação da
PBPREV e dou provimento parcial ao reexame necessário para estabelecer
que os consectários legais devem seguir os moldes acima delineados.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.Luiz Silvio
Ramalho Júnior.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham Lincoln
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da Cunha Ramos, Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo.
Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente ao julgamento, a Exma Dr. 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, 07 de agosto de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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