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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO.   DEMORA INJUSTIFICADA
DE MAIS DE NOVE ANOS NA ENTREGA DE
VEÍCULO APÓS SORTEIO EM CONSÓRCIO.
ILÍCITO  QUE  ULTRAPASSA  MERO
DISSABOR.  APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  INVERSÃO  DO  ÔNUS
PROBATÓRIO.  MÁ  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  EVIDENCIADA.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  VALOR  ARBITRADO  DE
ACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CABIMENTO.
MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Em se  tratando de  relação de  trato consumerista,
tem-se  que o ordenamento jurídico  pátrio  admite  a
inversão  do ônus  probatório  exigindo,  facilitando  a
defesa  do  consumidor  em  juízo,  desde  que  este
demonstre  a  verossimilhança  das  alegações  ou  a
prova da sua hipossuficiência, nos termos do  artigo
6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- O lapso de nove anos para a entrega de uma veículo,
após  contemplação  em  sorteio  de  consórcio,  sem
justificativa plausível, evidencia o desrespeito e a má
prestação  do  serviço,  causadores  de  dano  moral,
ultrapassando  o  mero  dissabor  ou  aborrecimento
cotidiano.

- Entendo restar configurado o dano moral suscetível
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de reparação pecuniária, pois tal situação, por si só, é
suficiente para gerar aflição e sofrimento psicológico
que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. 

-  Na  fixação  da  verba  indenizatória,  o  magistrado
deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O
valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida,
mas  não  um lucro  fácil  ao  lesado.  Por  outro  lado,
deve  ter  envergadura  para  servir  de  punição  ao
causador  do  dano,  sobretudo  como  fator  de
desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-
lhe como base a capacidade financeira. É dizer: deve
conservar  o  caráter  pedagógico,  sem se  revestir  de
enriquecimento irrazoável da vítima.

-  O  valor  indenizatório  arbitrado  em  R$  5.000,00
(cinco  mil  reais)  afigura-se,  pois  em conformidade
com  o  parâmetro  usualmente  adotado  por  esta
Câmara  Cível  em situações  análogas,  sendo  apto  a
reparar  o  dano  causado  ao  ofendido  e,  ao  mesmo
tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

- Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código
de  Defesa  do  Consumidor,  para  que  ocorra  a
devolução  em  dobro  dos  valores  cobrados,  é
necessária a comprovação da cobrança indevida,  do
efetivo  pagamento  e,  ainda,  a  ausência  de  engano
justificável, hipótese esta verificada nos autos, razão
pela  qual  impõe-se  a  reforma  da  sentença,
determinando-se a repetição, em dobro, do montante
pago indevidamente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar
provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jurandir Aureliano
da Silva (fls. 84/87v), desafiando sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Paulista nos autos da “Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa
c/c Indenização” ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Izabel Ramalho
de Farias - ME.

Na  peça  de  ingresso,  a  promovente  afirmou  ter  celebrado
contrato  de  consórcio  junto  à  parte  promovida,  que  tinha  por  objeto  uma
motocicleta da fabricante Honda (modelos BIZ 125 simples ou FAN 125), ou a
quantia de R$5.500(cinco mil e quinhentos reais), tendo sido contemplado, por
meio de sorteio. Aduziu que, ao tomar conhecimento da contemplação, entrou
em contato com a promovida para o resgate do prêmio, contudo não obteve
êxito,  sendo  nesse  momento,  inclusive,  informado  de  alterações  não
autorizadas por ele em seu contrato.

Afirma, ainda, que muito embora os termos da avença, em sua
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cláusula quarta, previssem a quitação do consórcio em caso de contemplação,
isentando o pagamento das parcelas posteriores, além de não ter recebido o
prêmio, continuou a pagar as parcelas subsequentes indevidamente, razão pela
qual defende fazer jus à devolução dos valores, em dobro.

Requereu, por fim, em sede de antecipação de tutela, a entrega
do bem objeto do contrato, e, no mérito, a devolução, em dobro, dos valores
pagos após a contemplação, além de indenização por danos morais e materiais.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação
(fls. 26/27), alegando que, de fato, o autor teria adquirido cota de consórcio, a
qual foi  sorteada.  Enfatizou, no entanto,  que muito embora não tenha  sido
negado a entrega do prêmio, este “só não foi entregue no mesmo momento
tendo em vista que a contestante precisava de alguns dias para resolver a
situação que o autor tinha comprado a cota de nº 10 e que não avisou a este
sobre a compra”. Sustentou que o demandante adquiriu a cota de uma terceira
pessoa, e não promoveu a devida comunicação, razão pela qual apenas após a
regularização da situação, o autor foi procurado para a entrega do bem, porém
teria se recusado a recebê-lo. Pugnou, ao fim, pela improcedência dos pedidos.

Os  litigantes  compareceram em audiência,  momento  no qual
foram colhidos os depoimentos das partes e de uma testemunha (fls. 63/66).

Fazendo  e  entrega  da  prestação  jurisdicional  (fls.  77/81),  o
magistrado de primeiro grau julgou procedente, em parte, os pedidos autorais,
consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Diante do exposto, com supedâneo no art. 487, I,
do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO para:
a) DETERMINAR à demandada efetivar a imediata
entrega  da  motocicleta  Honda  Biz  125,  objeto  do
consórcio celebrado entre as partes;
b) CONDENAR a parte ré à restituição das parcelas
pagas  depois  da  contemplação  do  autor  no
consórcio,  contemplação  esta  ocorrida  em
11/03/2009,  cujo montante  deverá  ser  apurado em
liquidação  de  sentença.  Sobre  os  valores  devem
incidir correção monetária pelo INPC, a partir  da
data do pagamento de cada prestação, além de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação.
Tendo o demandante sucumbido em parcela mínima
do  pedido,  condeno  ainda  a  parte  ré  nas  custas
processuais  e  em honorários  advocatícios,  estes  à
base de 10% sobre o valor da condenação, com base
no art. 85, do CPC/2015”.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Apelatório (fls.
84/87v), alegando que as condutas de recusa injustificada da entrega do bem e
de ausência de quitação do consórcio decorrente da contemplação, configuram
ato ilícito por parte da promovida, gerando assim seu direito à indenização.
Ressalta que, embora tenha sido sorteado em 11/03/2009, até a presente data
não recebeu o bem objeto do consórcio, qual seja a motocicleta Honda Biz
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125, afirmando ser insubsistente a alegação de sua suposta recusa em receber
o veículo. Requer, assim, a reforma parcial da sentença, para que seu pedido
de condenação à indenização por danos morais e de repetição em dobro dos
valores pagos após a contemplação do consórcio, sejam julgados procedentes,
majorando-se  os  honorários  advocatícios  para  20%  sobre  o  valor  da
condenação.

Contrarrazões ofertadas (fls. 92/95), rogando pela manutenção
do édito judicial.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  sem  manifestação  de  mérito  (fls.  99),  ante  a  ausência  de
interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso apelatório, passando à sua análise.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir se é cabível ou não a indenização por danos morais, bem como a
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Pois bem.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele que,  por ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre  ressaltar,  inicialmente,  que  a  relação  contratual
estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se,
dessa  forma,  a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada
independentemente da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o
art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
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independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Assim  sendo,  em  se  tratando  de  relação  de  consumo  e  de
situação de falha na prestação do serviço, deve ser aplicada a norma acima
redigida,  o  qual  estabelece  a  responsabilidade  objetiva  pela  reparação  dos
danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  de
serviços. 

Importante ressaltar, ainda, que, em se tratando de relação de
trato  consumerista,  tem-se  que o  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
inversão do ônus probatório exigindo, facilitando a defesa do consumidor em
juízo, desde que este demonstre a verossimilhança das alegações ou a prova da
sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive  com a inversão do ônus da prova,  a seu
favor, no processo civil,  quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;”

Do exame dos autos, verifico que o autor, mesmo cumpridor de
suas  obrigações  contratuais  e,  ainda,  mesmo  contemplado  por  sorteio  no
consórcio  celebrado  com  a  empresa  ré,  em  13/01/2009,  teve  obstado  seu
direito  ao usufruto do veículo objeto da avença,  sem qualquer  justificativa
plausível,  situação que perdura até  os dias atuais,  mais de nove anos após
referido evento. 

Impende ressaltar, ainda, que além de não receber o veículo, o
promovente continuou a adimplir as parcelas do consórcio, em dissonância ao
que prevê a cláusula 4ª da avença celebrada entre as partes, no sentido de que
após  a  contemplação  do  contratante,  o  financiamento  deveria  dar-se  por
quitado,  razão  pela  qual  indevido o  pagamento  das  mencionadas  parcelas,
como bem asseverou o Juízo primevo.

No caso, tendo como incontroversa a não efetivação da entrega
do veículo, após contemplação em sorteio de consórcio, bem como a ausência
de quitação do financiamento após o referido sorteio pela parte promovida,
vislumbro evidenciado o descumprimento da avença exclusivamente por parte
da ré, consequentemente o desrespeito e a má prestação do serviço, causadores
do  dano  moral  alegado,  não  podendo  se  falar  em  mero  dissabor  ou
aborrecimento cotidiano.

Portanto,  restando comprovada a conduta ilícita  por  parte  da
empresa ré, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido
prejuízo de cunho moral sofrido pelo recorrido, nos termos dos arts. 186 e 927,
do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da existência do dano moral não
visualizado pelo juízo de primeiro grau,  razão pela  qual  merece reforma o
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decisum objurgado neste ponto.

Neste sentido, jurisprudência de nossos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES.  PROTOCOLO  POR  MEIO  DE
CÓPIA  REPROGRÁFICA.  IRREGULARIDADE
FORMAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  CONSÓRCIO.
ATRASO  NA ENTREGA  DO  BEM.  DANO  MORAL.
PRESENÇA.  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO.
ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  Não  se  conhece  das
contrarrazões  apresentadas  mediante  cópia
reprográfica.  Para  que  se  tenha  a  obrigação  de
indenizar,  é  necessário  que  existam  três  elementos
essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um
erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre
eles, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil.
O atraso na entrega do bem oriundo de contrato de
consórcio  não  pode  ser  considerado  como  mero
dissabor,  mas,  sim  efetivo  abalo  suscetível  de
indenização,  notadamente  diante  da  frustração  do
direito,  bem  como  os  transtornos  oriundos  do
descumprimento  do  referido  contrato.  A indenização
por  dano moral  deve ser  fixada em observância  aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
suficiente  para  reparar  dano,  como se  extrai  do  art.
944,  caput  do Código Civil. Diante  da satisfação do
pedido, não há que se falar em perda do objeto, e sim
reconhecimento da pretensão inicial, devendo a parte
contrária  ser  condenada no pagamento  dos  ônus  da
sucumbência.  Recurso  provido.”  (TJMG;  APCV
1.0701.14.040494-1/002;  Rel.  Des.  Amorim  Siqueira;
Julg. 10/11/2016; DJEMG 07/12/2016);

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  RECURSO  DE
AGRAVO.  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DEMORA  NO  CONSERTO  DE  VEÍCULO.  MÁ
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DO USO DO
AUTOMÓVEL  QUE  ULTRAPASSOU  O  MERO
DISSABOR.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  Na  presente  situação,  ocorreu
excessiva demora no conserto do veículo, em face do
atraso de fornecimento de peças essenciais, decorrente
de má-prestação do serviço, restando incontroversa a
situação vivenciada pelo autor, com o seu conseqüente
prejuízo moral. 2. No dano moral o que se penaliza é a
culpa  de  quem  o  originou,  sendo  significativo
consignar que, in casu, o nexo de causalidade entre o
atuar  reprovável  do  agravante  e  o  evento  danoso
experimentado  pelo  agravado  está  perfeitamente
caracterizado.  3.  Agravo  improvido.  Decisão
unânime.”  (TJ-PE;  AG  0000871-31.2013.8.17.0000;
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Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jones Figueirêdo Alves;
Julg. 24/01/2013; DJEPE 31/01/2013; Pág. 589);

“JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS.  CONSUMIDOR.
ATRASO NA REPARAÇÃO E ENTREGA DE VEÍCULO
SINISTRADO.  DANO  MORAL,  NA  HIPÓTESE
ESPECÍFICA,  CONFIGURADO.  RECURSO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1. O  consumidor
logrou  comprovar  a  demora  injustificada  do
fornecedor  em  proceder  ao  conserto  do  veículo
sinistrado, que ficou aproximadamente cinco meses na
concessionária, não  obstante  a  previsão  de  entrega
prevista na ordem de serviço de fl. 43. De outro norte, a
concessionária  não  apresentou  prova  adequada  da
alegação  de  que  o  atraso  na  autorização  pela
seguradora é que teria ensejado a irrazoável demora.
2.  Com  efeito,  as  inúmeras  tentativas  frustradas  de
obter o reparo do veículo objeto do sinistro em tempo
razoável;  a falta de informação adequada acerca do
prazo para efetiva conclusão do serviço (que ocorreu
apenas  após  cinco  meses  da  entrada  na  oficina  da
concessionária); e a privação do autor de utilização de
bem  essencial,  configuram  um  quadro  de
circunstâncias especiais com habilidade eficiente para
violar a dignidade, rendendo ensejo à configuração do
dano moral, passível de indenização pecuniária.  3. A
indenização foi fixada moderadamente, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
não  merece  qualquer  reparo  neste  grau  revisor.  4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por
seus  próprios  fundamentos.  A Súmula  de  julgamento
servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº
9.099/95.  Condenado o recorrente ao pagamento das
custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios
fixados em 10% (dez) do valor da condenação.” (TJ-
DF;  Rec  2012.01.1.137101-0;  Ac.  673.521;  Terceira
Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  do  Distrito
Federal;  Relª  Juíza  Sandra  Reves  Vasques  Tonussi;
DJDFTE 06/05/2013; Pág. 278).

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório, frise-se que o valor dos danos morais deve ser arbitrado com
observância  do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano
causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de
futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
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reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais), a  título  de  indenização  por  danos  morais  é  condizente  com as
circunstâncias  fáticas,  a  gravidade  objetiva  do dano e  seu  efeito  lesivo,
observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne à repetição de indébito, há dois entendimentos
jurisprudenciais, ambos esmiuçados sob a ótica da má-fé: 1º) a devolução em
dobro, se provada a intenção de prejudicar o hipossuficiente; e 2º) a restituição
de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor.

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

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”. (grifo nosso).

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz à exigência de má-fé para a repetição em dobro.

Ora. Consoante se infere da leitura dos autos, em sua peça de
defesa  a  empresa  promovida  alega  genericamente  a  existência  de
incongruências no contrato do autor,  atribuindo com frágeis argumentos ao
demandante  a  responsabilidade  pela  não  efetivação  da  entrega  do  bem.
Sustenta a demandada que aquele teria adquirido a cota do consórcio de uma
terceira pessoa,  sem a devida comunicação de transferência de titularidade,
contudo,  tal  alegação  foi  desconstituída  durante  a  instrução  probatória,
porquanto  em  seu  próprio  depoimento  (fls.  64)  reconheceu  como  sua  a
assinatura no contrato avençado diretamente com a parte autora, razão pela
qual entendo que não estamos diante de engano justificável, mas sim de nítida
má-fé.

Diante  do  exposto,  entendo  que  assiste  razão  ao
autor/recorrente, nesse ponto,  pois a restituição em dobro é penalidade que
incide quando se pressupõe indevida cobrança por comprovada má-fé, conduta
desleal do credor, que reputo presente nesta demanda.

Outrossim,  destaque-se  que  a  condenação  à  restituição  em
dobro  cumulada  com  danos  morais  não  implica  bis  in  idem,  portanto  a
primeira visa ressarcir a indevida cobrança por má-fé, ao passo que a segunda
tem o condão de compensar alguém pela lesão cometida por outrem à sua
esfera personalíssima, punir o agente causador do dano e prevenir nova prática
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do mesmo tipo de evento danoso.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, e reformo parcialmente os termos da sentença,
condenando a empresa promovida ao pagamento de indenização por  danos
morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão
incidir  correção monetária pelo INPC (contados da data  de arbitramento) e
juros de mora de 1% ao mês (devidos a partir do evento danoso), bem como à
devolução  em dobro  dos  valores  pagos  após  a  contemplação  da  cota  do
consórcio do autor, diante da cobrança realizada com má-fé.  Mantenho, na
íntegra os demais termos da sentença.

Por consequência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios, fixando-os em 20% do valor da condenação.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. 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,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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