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- A figura do sócio não se confunde com a
da  pessoa  jurídica.  Se  o  contrato  foi
firmado  por  pessoa  física,  mesmo  que
sócia majoritária de empresa, não há que
se falar em legitimidade da pessoa jurídica
para compor a ação,  já  que  esta não teve
relação civil com a avença.

PROCESSUAL  CIVIL  e  CIVIL –
Apelação  Cível  –  Revisão  contratual  e
apuração  de  débito  real  –  Contratos  –
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apurado de forma exorbitante para  Termo
de confissão  de  dívida  –  Correção
monetária  das  parcelas  nesta última
avença  –  INCC  –  Inadequação  –
Modificação de termos contratuais  que se
impõe –  Reforma  parcial  da  sentença  –
Provimento em parte.

- É abusiva cláusula contratual que impõe
ao  devedor  encargo  desmedido,  o  qual,
ante  a  inadimplência  dele,  represente
desproporcional valor de saldo a pagar.

-   Impõe-se  determinar  a  modificação  de
encargos  contratuais  fixados  de  forma
abusiva  contra  o  devedor,  mesmo  que
tenha firmado reconhecimento de dívida.

- A incidência do INCC, índice que reflete a
variação  dos  preços  dos  insumos  e
materiais  aplicados  na  construção,  para
correção  das  parcelas  constitui  forma  de
atualização  admitida  apenas  na  fase  de
construção do imóvel, e não após a entrega
do bem, sob pena de violação ao equilíbrio
contratual. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  dar
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Júlio de Oliveira Coelho, contra sentença (fls. 134/136), de lavra do Juízo de
Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de
revisão  contratual  e  apuração  de  débito  real”,  proposta  contra  Futura
Administração  de  Imóveis  Ltda.,  Alberto  Carlos  Bezerra  Wanderley  e
Vânia  Roberta  Campeão  Daconti  Wanderley,  acolheu  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  “ad  causam”  da  primeira  demandada  e  julgou
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improcedentes os pedidos exordiais.

A magistrada sentenciante entendeu que o
autor não cumpriu suas obrigações contratuais no compromisso de compra e
venda de bem imóvel celebrado com os dois últimos réus, reconhecendo a
longa inadimplência do devedor, que ocasionou, de forma regular, o contrato
de confissão de dívida. 

Pontuou a julgadora que não se aplica ao
caso o Código de Defesa do Consumidor, pois há questões que envolvem
apenas  o  Direito  Civil,  devendo  ser  respeitado  o  princípio  do  “pacta  sunt
servanda”.

Nos  arrazoados  apresentados  (fls.
139/148),  o  autor,  ora  apelante,  Júlio  de  Oliveira  Coelho,  levanta,  em
síntese,  preliminarmente,  a  legitimidade  da  Futura  Administração  de
Imóveis, já que os demais demandados são sócios majoritários da empresa e
existem recibos de parcelas pagas do termo de confissão de dívida passados
em nome da empresa. 

O  recorrente  defende,  no  mérito,  a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, restando claras as figuras do
consumidor, fornecedor e produto na compra do apartamento efetuada. Com
isso, pretende a aplicação dos efeitos jurídicos decorrentes do CDC, a não
incidência  do  INCC  e  dos  juros  capitalizados  na  correção  dos  valores
dispostos no contratos.

Aduz  que  a  construção  de  prédio  já  se
encontra finalizada, descabendo a correção pelo INCC. Igualmente sustenta
que a lei de usura impede a cumulação dos juros moratórios. 

Requer,  por  fim,  o  provimento  do  apelo,
para que sejam julgados procedentes os pedidos exordias, com a revisão de
algumas  cláusulas  dispostas  em  contrato  de  confissão  de  dívida  e  de
compromisso de compra e venda.

Contrarrazões apresentadas às fls. 152/171
pela  Futura Administração de Imóveis, e às 172/188 por  Alberto Carlos
Bezerra Wanderley e Vânia Roberta Campeão Daconti Wanderley.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer  às  fls.  198/201,  opinando pela manutenção do
reconhecimento  da  ilegitimidade  passiva  da  empresa  litigante,  com
prosseguimento do feito, no mérito, sem a intervenção ministerial.
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É o relatório.

V O T O

Conheço  do  recurso,  eis  que  próprio,
tempestivo e regularmente processado,  estando o apelante dispensado do
pagamento do preparo.

Cuidam  os  autos  de  “ação  de  revisão
contratual  e  apuração  de  débito  real”,  movida  pelo  apelante  contra  os
apelados, em virtude de débito decorrente de contrato para a aquisição de
apartamento,  em  valores  obtidos  pela  incidência  de  juros  moratórios  e
correção monetária.

A  sentença  proferida,  primeiramente,
afastou  a  Futura  Administração  de  Imóveis  da  demanda,  ante  a
ilegitimidade  da  causa,  não  reconhecendo,  em  seguida,  qualquer
irregularidade  nos  termos  ajustados  pelas  partes,  registrando,  inclusive,  a
inadimplência do autor perante as obrigações contratuais

Irresignado,  Júlio  de  Oliveira  Coelho,
levanta,  em  síntese,  preliminarmente,  a  legitimidade  da  Futura
Administração  de  Imóveis,  já  que  os  demais  demandados  são  sócios
majoritários da empresa e há recibos de parcelamento do termo de confissão
de dívida passados em nome dela.

DA  PRELIMINAR  DE  LEGIMIDADE
PASSIVA “AD CAUSAM”

Defende  o  apelante,  em  síntese,  a
legitimidade  da Futura  Administração  de  Imóveis para  figurar
cumulativamente  no  polo  passivo  da  lide,  já  que  existem  documentos
relacionados à empresa, e os seus sócios majoritários figuram como demais
demandados na lide.

Sobre a questão, verifica-se que o “termo
de  confissão  de  dívida  com  promessa  de  pagamento”  (fl.  29)  e  o
“compromisso  de  compra  e  venda  com  recibo  de  sinal”  (fl.  31)  foram
celebrados pelo apelante com  Alberto Carlos Bezerra Wanderley  e  Vânia
Roberta  Campeão  Daconti  Wanderley,  estando  estes  na  qualidade  de
pessoas físicas.

Apesar  de  se  qualificarem  como
empresários,  inexiste qualquer  relação contratual  que envolva os negócios
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jurídicos firmados com a empresa Futura Administração de Imóveis.

Os  negócios  jurídicos  foram  celebrados
com pessoas físicas, e os recibos de pagamentos onde há registro do nome
da empresa são incapazes de vincular a pessoa jurídica para o litígio.

Inadmite-se, assim, que as pessoas físicas
dos  sócios  majoritários  se  confundam  com  a  pessoa  jurídica,  já  que  a
empresa possui  existência distinta da de seus membros, detém patrimônio
destacado e assume responsabilidade também em nome próprio.

“Mutatis mutandis”, sobre a matéria, colhe-
se da jurisprudência:

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO.  AÇÃO  DE
RESILIÇÃO  CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.  A figura do
sócio  não  se  confunde  com  a  da  pessoa  jurídica.
Contrato firmado por pessoa física,  sócia da empresa
autora,  sem estar na condição de representante desta
última. AÇÃO DE DESPEJO.  CONTRATO FIRMADO
POR PRAZO INDETERMINADO.  DENÚNCIA VAZIA.
PRELIMINAR  DE  LITISPENDÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO
PELO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. 1.
PERFEITA,  VÁLIDA  E  EFICAZ  A  NOTIFICAÇÃO
PREMONITÓRIA  EFETUADA,  INDISPENSÁVEL  À
PROPOSITURA  DA  AÇÃO  DE  DESPEJO  POR
DENÚNCIA VAZIA,  IMPUNHA-SE A PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO, UMA VEZ DECORRIDO O PRAZO APÓS
A  NOTIFICAÇÃO  SEM  QUE  O  LOCATÁRIO
DESOCUPASSE VOLUNTARIAMENTE O IMÓVEL.  2.
O LOCATÁRIO NÃO TEM DIREITO À INDENIZAÇÃO
PELA PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO FORA DAS
HIPÓTESES  PREVISTAS  NA  LEI  N°  8.245/91.
REJEITADA  A  PRELIMINAR,  NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. . (Apelação
Cível  Nº  70029722139,  Décima Quinta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de
Freitas Barcellos, Julgado em 19/08/2009) 

Portanto, uma vez evidenciada a ilegitimidade
passiva da Futura Administração de Imóveis Ltda., é de ser mantida a sentença
de extinção quanto a ela relativa a “ação de revisão contratual e apuração de débito
real”.

 
Por  tais  razões,  impõe-se  rejeitar  a

preliminar de legitimidade passiva “ad causam” da empresa.
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DO MÉRITO

Cuidam  os  autos  de  ação  de  revisão
contratual e apuração de débito real ajuizada por  Júlio de Oliveira Coelho
contra  Alberto  Carlos  Bezerra  Wanderley  e  Vânia  Roberta  Campeão
Daconti  Wanderley,  objetivando,  em  suma,  a  declaração  de  nulidade  de
algumas  cláusulas  do  “termo  de  confissão  de  dívida  com  promessa  de
pagamento” e do “compromisso de compra e venda com recibo de sinal”, uma
vez que os negócios jurídicos firmados conteriam ilegalidades, com correção
de débito pelo INCC e os juros moratórios cobrados de forma capitalizada.

Examinando tudo o que dos autos consta,
entende-se que assiste parcial razão ao apelante.

O  valor  do  imóvel  contido  no  primeiro
contrato celebrado entre as partes era de R$ 160.000,00 (cento e sessenta
mil  reais),  tendo o promissário comprador pago um sinal  de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Após a liberação do “Habite-se” para o Edf.
Vale Vicenza, localizado no bairro de Manaíra, nesta capital, o comprador do
imóvel  realizou  o  pagamento  de  mais  R$ 50.000,00  (cinquenta  mil  reais),
conforme se afere do recibo de fl. 34, expedido em 06.09.2007.

Com efeito, restava, sem correção, o valor
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o montante total do bem, o que gerou a
celebração de “termo de confissão de dívida com promessa de pagamento”
em 01.09.2008, cerca de um ano após o último pagamento, no valor de R$
143.704,80  (cento  e  quarenta  e  três  mil,  setecentos  e  quatro  reais  e
oitenta centavos).

Essa  quantia  disposta  em  “termo  de
confissão de dívida” se mostra, de fato, exorbitante em relação ao saldo do
valor  do imóvel,  especialmente  se  levar  em conta todo o  valor  pago pelo
promissário comprador um ano antes da celebração do termo.

Os juros de mora previstos no contrato de
compromisso de compra e venda eram de 1,5% (um e meio por cento) ao
mês  sobre  o  valor  do  contrato,  inexistindo  qualquer  previsão  sobre
capitalização dos valores.

O encargo pactuado pelas partes pela mora
do pagamento não ocasionaria a confissão de dívida em quantia tão elevada,
o que significa dizer que o credor acabou atualizando o saldo em índice bem
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superior ao previsto no acordo.

Como é cediço,  consiste abusiva cláusula
contratual  que  impõe  ao  devedor  encargo  desmedido,  o  qual,  ante  a
inadimplência dele, represente desproporcional valor de saldo a pagar.

No título  IV do Código Civil,  que trata  da
inadimplência  das  obrigações,  previu-se  a  redução  de  cláusulas  penais,
quando previstas de forma abusiva a uma das partes no negócio jurídico.

Dispõe a regra:

Art.  413.  A  penalidade  deve  ser  reduzida
eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade
for  manifestamente  excessivo,  tendo-se  em  vista  a
natureza e a finalidade do negócio. 

O  encargo,  apesar  de  estar  previsto  em
contrato, foi claramente aplicado de forma equivocada para a celebração do
termo de confissão de dívida, gerando débito desproporcional ao devedor, em
vantagem exagerada ao credor.

Nos  termos  do  art.  157  do  Código  Civil,
ocorre a lesão quando uma pessoa, por inexperiência, se obriga a prestação
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 

No caso em disceptação,  entende-se que
deve ser decotado do valor disposto em termo de confissão de dívida a multa
aplicada sobre o saldo remanescente de contrato de compromisso de compra
e venda em índice superior ao previsto de 1,5% (um e meio por cento), ou
aplicado  de  forma  capitalizada,  eis  que  contrário  às  próprias  regras
contratuais.

“Mutatis mutandis”, sobre a matéria, colhe-
se da jurisprudência caudalosa:

REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  PROMESSA  DE
COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL  -  COBRANÇA  DE
VALORES  EM  DESACORDO  COM  O  CONTRATO  -
REPETIÇÃO  EM  DOBRO  -  CABIMENTO  -
ABUSIVIDADE  DE  ENCARGOS  COBRADOS  NO
PERÍODO  DE  NORMALIDADE  -  AFASTAMENTO  DA
MORA  -  NÃO-INCIDÊNCIA  DE  ENCARGOS
MORATÓRIOS. - Constatada a cobrança de valores em
desacordo com o previsto no contrato firmado entre as
partes, e que foram efetivamente pagos pelo devedor,
deve  incidir  a  regra do parágrafo  único do art.  42 do
CDC,  que  determina  sua  restituição  em  dobro;  -
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Reconhecida  a  abusividade  de  encargos  cobrados no
período da normalidade, resta desconfigurada a mora do
devedor,  pelo  que  não  podem  sobre  o  débito  incidir
quaisquer encargos moratórios. (TJMG, Apelação Cível
1.0024.00.081624-9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Mota  e
Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2010,
publicação da súmula em 15/09/2010) 

Quanto  à  abusividade  de  cláusula  penal
contratual  e à possibilidade de redução pelo julgador,  têm-se os seguintes
arestos:

RECURSO  ESPECIAL  -  CONTRATO  BILATERAL,
ONEROSO  E  COMUTATIVO  -  CLÁUSULA  PENAL  -
EFEITOS  PERANTE  TODOS  OS  CONTRATANTES  -
REDIMENSIONAMENTO  DO  QUANTUM  DEBEATOR
-NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
1.  A  cláusula  penal  inserta  em  contratos  bilaterais,
onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes
indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de
uma das partes.
2.  A cláusula  penal  não  pode ultrapassar  o  conteúdo
econômico  da  obrigação  principal,  cabendo  ao
magistrado, quando ela se tornar exorbitante, adequar o
quantum debeatur.
3. Recurso provido.
(REsp  1119740/RJ,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/09/2011,  DJe
13/10/2011)

AÇÃO  MONITÓRIA.  AGRAVO  RETIDO.  TABELA  DA
CORREGEDORIA.  DOCUMENTO  DISPENSÁVEL.
CAPITALIZAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  PROVA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ÍNDICE  CONTRATUAL.
VALIDADE. JUROS MORATÓRIOS.  REDUÇÃO. TAXA
LEGAL.  CODIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.  MULTA  MORATÓRIA.
ABUSIVIDADE.  REDUÇÃO.  ART.  413  DO  CC/02.
A Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
de  Débitos  Judiciais,  fornecida  pela  Corregedoria  de
Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  documento  de
acesso irrestrito, disponibilizada, inclusive, no site deste
Tribunal de Justiça, não é indispensável à propositura de
ação monitória.
A exclusão da cobrança de juros capitalizados só pode
ser  determinada  caso  comprovada  a  existência  do
anatocismo.
Desde que não seja abusiva a cláusula que prevê os
índices  de  correção  monetária,  devem  prevalecer  os
contratados  entre  as  partes  para  atualização  da
condenação.
Constatada a abusividade na cobrança de juros, impõe-
se a o decote aos limites legais, notadamente o previsto
no art. 406 do Novo Código Civil, com remissão ao § 1º
do artigo 161 do Código Tributário Nacional.
Inaplicável,  na  espécie,  o  Código  de  Defesa  de
Defesa do Consumidor,  descabe,  com apoio nesta
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norma,  a  redução  da  multa  contratualmente
pactuada entre as partes.
Deve  o  magistrado,  como  forma  de  assegurar  o
equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem
causa,  quanto  manifestamente  excessiva  a
penalidade,  reduzi-la  eqüitativamente.  Inteligência
do  artigo  413  do  CC/02. (TJMG,  Apelação  Cível
1.0024.04.461591-2/001,  Relator(a):  Des.(a)  Irmar
Ferreira Campos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
14/09/2006, publicação da súmula em 12/10/2006) 

Já a multa de mora de 3% (três por cento)
prevista no termo de confissão de dívida (cláusula 3 – fl. 29) pode ser fixada
conforme disposição contratual, inexistindo razão para a aplicação do limite
disposto no CDC. 

No entanto, igualmente se mostra indevida
a  ilegalidade  da  correção  do  termo  de  confissão  de  dívida  pelo  Índice
Nacional  da  Construção  Civil  –  INCC  (cláusula  1  –  fl.  29),  já  que  este
indexador reflete os custos da construção da obra.

Se a dívida representava débito da compra
de apartamento em edifício que já se encontrava pronto, com a expedição de
“Habite-se”,  inclusive  (fl.  75),  inexistia  razão  para  tal  previsão  contratual,
cabendo  determinar  a  substituição  do  termo  –  INCC  –  para  a  correção
monetária dos valores dispostos em contrato.

Sobre  a  matéria,  o  colendo  Superior
Tribunal de Justiça , já decidiu:

"Impossibilidade da utilização do INCC em contratos
de compra e venda de imóvel que não está em fase
de  construção."  (STJ,  REsp  249409  /  BA,  Relator
Ministro  Cesar  Asfor  Rocha,  Publicação/Fonte:  DJ
04.09.2000 p. 162) 

No  caso  em  apreço,  entende-se  que  o
INPC  melhor  reflete  a  inflação  do  período,  e  deve  ser  aplicado  para  a
correção das prestações do termo de confissão de dívida.

Neste  norte,  importante  colacionar  o
seguinte julgado:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  COMPROMISSO  DE
COMPRA E VENDA - IMÓVEL - VALOR PARCELADO -
INDEXAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE
-  SUBSTITUIÇÃO  -  REAJUSTE  DE  POUPANÇA  -
OBSERVÂNCIA  NECESSÁRIA  -  PREVISÃO
CONTRATUAL.  
- A vinculação do valor das parcelas do financiamento do
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imóvel ao valor do salário mínimo é vedada por força de
dispositivo constitucional, de modo que a declaração de
nulidade  da  cláusula  contratual  que  a  previu  em
substituição  por  outro  indexador,  denota  mera
observância ao texto da lei.
-  Se o INCC (Índice Nacional da Construção Civil) é
índice que reflete os custos da construção civil, só
pode  incidir  durante  o  período  de  construção  do
imóvel; estando a obra pronta, tendo o imóvel sido,
inclusive  entregue  ao  promitente  comprador,  deve
incidir  o  INPC,  em  substituição  ao  INCC.  (TJMG,
Apelação  Cível  1.0479.06.106461-0/002,  Relator(a):
Des.(a)  Cabral  da  Silva  ,  10ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em 12/06/2012,  publicação  da  súmula  em
18/06/2012) 

Sendo  assim,  apesar  de  não  reconhecer
ser  o Código de Defesa do Consumidor a  legislação cabível  para reger a
relação entre as partes, entende-se que termos contratuais foram aplicados
sem a observância do pactuado pelas partes, existindo abusividade, ainda, na
forma  prevista  para  a  correção  das  parcelas  no  “Termo  de  Confissão  de
Dívida com Promessa de Pagamento”.

No atinente à inaplicabilidade do CDC na
relação entre particulares, colhe-se o pontual julgado:

CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. APLICAÇÃO DO
CDC. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO  DE  CONTRATO  NÃO  CUMPRIDO.
AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
1  -  Denotado que  o  negócio  jurídico  dos  autos  é
compra  e  venda  de  imóvel,  entre  pessoas  físicas,
não há falar em aplicação do CDC.
2  -  Aferir  a  existência  de  exceção  de  contrato  não
cumprido para elidir as conclusões do acórdão recorrido
demanda  reexame  de  provas,  vedado  pela  súmula
7/STJ.
3 - Recurso especial não conhecido.
(REsp  841236/RS,  Rel.  Ministro  FERNANDO
GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
02/12/2008, DJe 15/12/2008)

Por fim, convém assentar que o indébito de
parte  das  prestações  pagas  em termo de  confissão  de  dívida  deverá  ser
apurado  em  liquidação  de  sentença,  aplicando-se  correção  monetária,
também pelo INPC, desde cada desembolso em valor maior do que o devido,
e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, que deverá abater a dívida
do apelante com os apelados, de modo que qualquer valor desse indébito
somente lhes será devolvido na hipótese de remanescimento de saldo, após a
quitação da dívida.

Com tais razões, rejeito a preliminar e, no
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mérito,  dou parcial  provimento ao recurso,  para julgar procedentes, em
parte, os pedidos exordiais, determinando que, em revisão à cláusula II  do
“compromisso de compra e venda com recibo de sinal” (fl. 31) e à cláusula 3
do “termo de confissão de dívida com promessa de pagamento” (fl. 29), seja
calculado o valor do débito com base nos juros de mora de 1,5% ao mês
sobre o saldo remanescente do contrato de compromisso de compra e venda
(R$ 80.000,00 – oitenta mil reais),  de forma simples,  bem como as parcelas
mensais do termo de confissão de dívida sejam reajustadas pelo INPC, em
substituição  ao  INCC,  previsto  no  acordo.  Indébito  a  ser  apurado  em
liquidação de sentença, aplicando-se correção monetária, também pelo INPC,
desde cada desembolso em valor maior do que o devido, e juros de mora, de
1% ao mês, a partir da citação, abatendo-se os valores da dívida do apelante
com  os  segundos  apelados,  com  a  devolução  ao  apelante  de  eventual
remanescimento de saldo, caso quitada a dívida.

Custas processuais na proporção de 70%
para  os  segundos  apelados  e  30%  para  o  apelante.  Os  honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (fl. 136) deverão ser arcados
pelas partes litigantes respeitada a mesma proporção.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira,  Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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