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APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  AÉREO.  EXTRAVIO  DE
BAGAGEM.  ENTREGA  POSTERIOR  DO
MEDICAMENTO  E  SEM  O
ACONDICIONAMENTO  NECESSÁRIO.
INUTILIZAÇÃO  DO  FÁRMACO  PARA  USO.
ABALO DE ORDEM MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  VALOR
FIXADO  QUE  OBSERVOU A
PROPORCIONALIDADE.  DESNECESSIDADE
DE  MAJORAÇÃO  E  REDUÇÃO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos  de  transporte  de  aéreo,  respondendo  o
fornecedor  de  serviços  objetivamente  pelos  danos
causados  aos  consumidores.  Em  se  tratando  de
responsabilidade  objetiva,  impõe-se  o  dever  de
indenizar  atribuído  à  empresa  transportadora  aérea
que  não  conseguiu  cumprir  com  a  sua  obrigação
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contratual a contento, diante do extravio da bagagem
do passageiro, impondo-se o respectivo ressarcimento
pelos danos morais sofridos.

- O valor indenizatório do abalo moral não comporta
redução  tampouco  majoração,  pois  fixado  com  a
devida observância aos critérios da proporcionalidade
e  da  razoabilidade.  Ora,  a  relevância  da  atitude  da
sociedade demandada e de seus efeitos para a parte
ofendida  mostra-se  evidente,  consubstanciando  a
devida  e  legítima  fundamentação  do  quantum
arbitrado  pelo  magistrado  de  primeiro  grau.  Isso
porque,  como  visto,  trata-se  de  uma  verdadeira
assunção  compulsória  da  responsabilidade  pela
guarda de um medicamento indispensável à vida do
passageiro e que, além de não ter sido devolvido em
seu devido momento, ainda o foi realizado de forma a
inutilizar  o  próprio  fármaco,  ocasionado  inúmeros
transtornos  de  consequência  natural  à  mera  atitude
negligencial da empresa.  

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão  ordinária,  negar  provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Tam Linhas Aéreas
S/A e de Recurso Adesivo  apresentado por  José Paulo Trajano de Sousa,
desafiando sentença (fls.  80/82-verso) proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível
da Comarca da Capital, que, nos autos da  “Ação de  Reparação por Danos
Morais”, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Na peça inaugural (fls. 02/10), o demandante relata que, no dia
07  de  junho  de  2010,  viajou  com  seu  filho  menor  pela  companhia  áerea
demandada no vôo 3357 João Pessoa/Cuiabá.

Em  seguida,  afirmou  que,  ao  embarcar,  levava  consigo  um
pequeno volume a mão (isopor com gelo) para conservação do medicamento
conhecido  por  FATOR  VIII  derivado  do  sangue  para  sua  coagulação,
medicação  esta  indispensável  à sobrevivência  do  seu  filho,  portador  de
Coagulopatia  Hereditária  (Hemofilia  A).  Ocorre  que  a  promovida  não
autorizou o embarque  na aeronave com aquele isopor, oportunidade na qual
teve que despachá-lo como se bagagem fosse.

Relatou que o itinerário do vôo seria com saída da cidade de
João  Pessoa  no  dia  07/06/2010  às  15:15h  com  conexão  em  São  Paulo,
chegando  ao  destino  Cuiabá  às  22:55h  do  mesmo  dia,  contudo,  ao
desembarcar,  sua  bagagem  seguiu  para  outro  destino,  sendo-lhe  apenas
entregue apenas no dia 09/06/2010, consoante recibo em anexo.

Asseverou que o medicamento do seu filho já se  encontrava
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impróprio  para  uso,  conforme  laudo  de  recebimento  do  Hemocentro  de
Cuiabá.

Assim,  sob  o  fundamento  de  má  prestação  no  serviço,  bem
como diante  dos  prejuízos  de ordem material  e  moral  sofridos,  pleiteou a
condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização material e
moral no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Juntou documentos (fls. 11/20).

Contestação  apresentada  (fls.  27/37),  sustentando  que  foi
diligente ao localizar a mala do autor e providenciar o seu translado até o hotel
onde se encontrava o promovente. Ainda, afirmou que entregou a bagagem em
perfeitas condições e com o mesmo peso constatado no embarque e, por isso,
não há que se falar em indenização por danos morais e materiais decorrente da
demora na entrega da bagagem.

Em seguida, ressaltou que, ao contrário do narrado, aconselha
aos  seus  clientes  o  transporte  dos  medicamentos  em  bagagem  de  mão,
justamente para garantir a necessidade de eventual uso, bem como em razão
da fragilidade do material.

Sustentou, por fim, inexistir danos à ordem moral e material,
bem ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o
Código Brasileiro de Aeronáutica, lei específica em vigor. 

Réplica impugnatória (fls. 49/50).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  provas,
oportunidade na qual o promovente requereu o julgamento antecipado da lide
(fls. 54).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram e, em seguida, o MM Juiz de base passou a colher o depoimento
pessoal do autor (fls. 71/73).

Sobreveio, então, sentença de procedência  parcial (fls. 80/82-
verso), cujo dispositivo assim restou redigido:

“Isto  posto,  por  tudo  mais  que  dois  antos  consta,
atento as disposições dos arts. 269, I, 458 e 459 do
CPC, com fundamento no art. 186 e 927 do CC e art.
5º,  X  da  CF,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTES  os  pedidos  formulados  na  inicial
para  condenar  a  promovida  ao  pagamento  de  R$
20.000,00,  em  favor  do  autor  Paulo  Trajano  de
Sousa,  a  título  de  danos  morais,  com  correção  a
partir desta data (21.03.2013) e juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação (28.02.2011 – juntada
solene de fl. 25v).

Considerando  que  o  promovente  decaiu  em  parte
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mínima, condeno o promovido em custas processuais
e honorários advocatícios arbitrados  em 15% sobre
o valor da condenação (R$ 20.000,00), ex vi do art.
20 §3º, “c” da Lei Adjetiva Civil”.

Inconformada,  a  empresa  promovida  interpôs  Recurso
Apelatório (fls.  84/94), em cujas razões repete os argumentos contestatórios,
aduzindo que foi diligente ao localizar a mala do recorrido e entregá-la pouco
tempo  depois  e  sem  qualquer  avaria  ou  violação.  Ainda,  ressalta  que,  ao
contrário  do  afirmado  pelo  apelado,  aconselha  seus  clientes  a  transportar
medicamentos  em bagagem  de  mão,  garantido,  assim,  eventual  uso  e  em
virtude da fragilidade do material.

Também defende  a ausência de comprovação do dano moral,
bem como a excessividade do valor que foi arbitrado pelo magistrado a quo,
asseverando  que  “o  simples  extravio temporário  de  bagagem  não  gera
qualquer tipo de gravame ou desonra a uma pessoa” (fls. 91). 

Ao final, pugna pelo provimento recursal, “reformando-se a r.
Decisão ora recorrida, expurgando-se a condenação imposta a título de dano
moral, por claramente incabível na espécie, e que sejam impostas todas as
cominações legais à parte Recorrida, inclusive a das custas do processo e
honorários advocatícios”.  Subsidiariamente, pleiteia a redução do  quantum
fixado.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  99/106), requerendo  o
desprovimento do apelo.

Recurso  adesivo  apresentado  pelo  autor  às  fls.  108/116,
pugnando pela majoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contraminuta ao recurso adesivo apresentada (fls. 132/137).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  148/153),  opinando pelo  prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.    

É o relatório.

VOTO.

Em  primeiro  lugar,  cabe  consignar  a  observância  aos
pressupostos  processuais  de  admissibilidade,  em ambos  os  recursos,  quais
sejam:  o  principal,  interposto  pela  TAM  Linhas  Aéreas  SA,  e  o  adesivo,
apresentado por José Paulo Trajano de Sousa.

Passo, pois, a analisar os fundamentos da Apelação Principal e
do  Recurso  Adesivo,  tendo em vista  o  entrelaçamento  dos  argumentos  do
quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau.

Como relatado,  a  presente  demanda  tem por  cerne  o  evento
ocorrido no dia 07/06/2010, e de que foi vítima o autor José Paulo Trajano de
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Sousa quando, em vôo nacional contratado com a TAM – Linhas Aéreas S/A,
após desembarcar no Aeroporto de Cuiabá, foi surpreendido com o extravio de
sua bagagem, principalmente o isopor contendo o medicamente indispensável
à saúde de seu filho, portador de Hemofilia A, que somente lhe foi entregue no
dia 09/06/2010 e totalmente impróprio para uso.

Pois  bem,  no  caso  em  apreço,  não  se  verifica  qualquer
dificuldade em constatar que, a despeito de ter a obrigação de  entregar,  no
momento  do  desembarque,  a  bagagem do passageiro que  contrata  os  seus
serviços  de  transporte  aéreo,  a  companhia  demandada  falhou  para  com  o
consumidor,  ora  demandante,  causando-lhe  inegáveis  prejuízos  de  ordem
moral que defluem da ordem natural dos acontecimentos relatados.

De antemão, há de se registrar a aplicabilidade do Código de
Defesa  do  Consumidor  à  relação  jurídica  contratual  em  tela,  conforme
entendimento  pacificado  nos  Tribunais  pátrios  e  esposado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  CONDENATÓRIA
(INDENIZATÓRIA).  DANOS  PATRIMONIAIS  E
EXTRAPATRIMONIAIS  DECORRENTES  DE
EXTRAVIO DE BAGAGEM  EM  VÔO  AÉREO
INTERNACIONAL.  PREVALÊNCIA  DAS
DISPOSIÇÕES  DO  CÓDIGO DE  DEFESA DO
CONSUMIDOR DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
HARMONIA  ENTRE  O  ENTENDIMENTO
ADOTADO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  E  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. É possível a
decisão  monocrática  denegatória de  seguimento
proferida  pelo  relator  nos  casos de  recurso
manifestamente improcedente  ou  contrário  à
jurisprudência dominante do tribunal, do STF ou de
tribunal superior. Ademais, a interposição de agravo
regimental para o colegiado permite a apreciação de
todas  as  questões  suscitadas  no reclamo,  suprindo
eventual  violação  do  artigo  557  do  CPC.  2.  Em
hipótese  como  a  dos  autos,  na  qual  se  pleiteia  a
condenação  da  ré  ao  pagamento  de  indenização
pelos  danos  decorrentes  do extravio de  sua
bagagem,  em  transporte  aéreo  internacional,  a
jurisprudência  desta  Corte  Superior  orienta-se  no
sentido  de  prevalência  das  normas  do  Código de
Defesa  do  Consumidor  em  detrimento  da
Convenção de Varsóvia. 3. Agravo regimental a que
se  nega provimento”.  (STJ;  AgRg-REsp 1.314.620;
Proc. 2012/0055364-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi; DJE 24/10/2013). (grifo nosso).

Dessa forma, há que se aplicar o regramento consumerista para
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o  evento  ora  em  análise,  circundado  pela  nítida  relação  de  consumo
estabelecida entre as partes litigantes.

- Do Dano Moral

Conforme se infere dos autos, o fato do extravio restou bem
caracterizado nos autos, por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem
emitido  pela  empresa  recorrente  (fls.  19),  bem  como  das  próprias
manifestações  defensivas  da  promovida  que  procura  eximir-se  da
responsabilidade, seja afirmando que localizou e entregou a mala prontamente
e  sem  avaria,  seja  aduzindo  ser  responsabilidade  exclusiva  da  vítima  o
prejuízo  sofrido,  pois  “os    equipamentos  eletrônicos,  jóias,  cosméticos  
sólidos, insulina e líquidos para passageiros diabéticos, MEDICAMENTOS,
entre outros,    devem ser    transportados como bagagem de mão, justamente  
para  garantir  e  necessidade  de  eventual  uso  além  da  fragilidade  do
material” (fls. 30-grifo no original).

Assim,  corroboram  o  entendimento  acima  mencionado  o
próprio argumento jurídico no sentido de que “o simples extravio temporário
de bagagem não gera qualquer tipo de gravame ou desonra a uma pessoa”
(fls. 91). Além disso, a despeito de se encontrar diante de uma prova diabólica
do  evento  sofrido,  o  demandante  trouxe  forte  elemento  que  configura  a
verossimilhança da situação de extravio por ele vivenciada.

Na hipótese ventilada nos autos, o promovente, ao chegar ao
destino cujo transporte havia contratado, frise-se fora de sua cidade natal, teve
a atribulação de se encontrar sem a medicação do seu filho e esta é essencial à
vida do paciente, devendo, obrigatoriamente, estar sempre disponível para o
mesmo, tendo em vista que é portador de Coagulopatia Hereditária (Hemofilia
A), como bem asseverou o hematologista do Hemocentro de João Pessoa (fls.
20). Este fato inegavelmente lhe causou prejuízos, constrangimentos e tensões,
porquanto, caso seu filho tivesse uma crise, poderia necessitar da medicação
durante o momento em que esteve sem a mesma.

Ademais,  além  de  entregar  a  medicação  atrasada,  não  a
acondicionou adequadamente e, por isso, ficou inutilizada para uso (fls. 15/15-
verso).

Portanto,  resta  devidamente  caracterizado  o  ato  ilícito  de
responsabilidade  da  companhia  aérea  apelante,  bem  como  o  nexo  de
causalidade  com o dano  sofrido,  sendo manifestamente  insubsistentes  seus
argumentos  no  sentido  de  eximir  sua  responsabilidade,  seja  através  da
alegação de que  localizou e entregou a mala prontamente e sem avaria, seja
por  meio  da  argumentação  de  culpa  exclusiva  da  vítima.  Desse  modo,
caracterizado está o ato ilícito acima descrito.

Assim,  no  se  refere  ao  dano  moral,  vislumbro  plenamente
configurado, tendo em vista a forma constrangedora de atuação, no caso em
tela, da empresa recorrente, provocando uma situação claramente vexatória e
desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.
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Sobre o assunto, esta Egrégia Corte já decidiu:

“DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo.
Extravio de  bagagens.  Contestação.  Alegação de
falta de  prova  e de  limitação  do  valor  da
indenização.  Sentença.  Procedência  apenas  do
pedido de indenização por danos morais. Apelação
interposta  pela  promovida. Extravio de bagagem.
Dano moral presumido. Verba reparatória. Fixação
do  “quantum”.  Aplicação  dos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção.
Juros  de mora. Relação contratual.  Termo inicial.
Data da citação. Desprovimento. “o dano moral no
caso de extravio de  bagagens  é  presumido  e
dispensa prova do prejuízo sofrido. ” (TJPR. APCV
442280-6.  10ª  CCível.  Rel.  Nilson  Mizuta.  DJ:
25/01/2008). Na fixação do quantum devido a título
de indenização por dano moral, deve ser observado
critério  que  não se  converta em fonte indevida de
enriquecimento, nem se traduza em valor irrisório ou
simbólico,  destituído  de  sua  função  legal de
desestimular o ofensor a renovar o ato danoso. “no
âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros
moratórios fluem desde a citação, nos termos do art.
405 do Código Civil e do art. 219, caput, do CPC, a
teor do qual a citação constitui em mora o devedor. ”
(TJRS; AC 259947-40.2013.8.21.7000; Porto Alegre;
décima segunda Câmara Cível;  Rel.  Des.  Umberto
Guaspari Sudbrack; julg. 18/07/2013; DJeRS 31/07/
2013). O termo inicial para o cômputo dos juros  de
mora, em sede de responsabilidade civil contratual, é
a  data  da  citação.  (TJPB;  APL 200.2012.061.424-
9/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca Oliveira;  DJPB
25/10/2013). (grifo nosso).

Há  de  se  registrar  que  existem  hipóteses  excepcionais  de
indenização por  dano moral,  como no caso em apreço,  em que a  falta  de
respeito  à  dignidade  humana  se  apresenta  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
um efeito natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo julgador.

São precisas as lições de Carlos Alberto Bitar nesse sentido:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
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suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato  lesivo.  Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato causador, para a responsabilização do agente”.
(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil  Por
Danos Morais, editora RT, p. 130, grifo nosso).

Dito isso, entendo configurado o dano moral reconhecido pelo
magistrado de piso.

- Do   quantum   indenizatório:  

Com relação  ao montante indenizatório,  sabe-se que, para sua
fixação, o julgador 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. 

Portanto, o montante dos danos morais deve ser arbitrado com
observância ao critério da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado
ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras
condutas nocivas. Logo, partindo dessa premissa, entendo como suficiente a
quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau para o caso ora em exame.  

A doutrina e jurisprudência pátria, influenciadas pelo instituto
norte-americano denominado  “punitives damages”,  têm entendido o caráter
pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado de sua
tradicional finalidade reparatória, apresenta, visando a coibir a 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).

Acerca  do  tema,  colaciono  julgado  desta Egrégia  Segunda
Câmara Cível em casos similares ao delineado nos presentes autos:

“APELAÇÃO  CÍVEL. Indenização  por  danos
morais e materiais.  Responsabilidade civil.  Serviço
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de  transporte  aéreo.  Extravio  de  bagagem.
Incidência  do  CDC.  Nexo  causal.  Dano  moral
caracterizado.  Majoração.  Impossibilidade.
Aplicação  dos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.  Danos  materi-  ais.  Não
comprovação  dos  bens  inseridos  na  bagagem.
Impossibilidade de indenização. Desprovimentos da
apelação e do recurso adesivo. Aplica-se o Código
de  Defesa  do  Consumidor  aos  contratos  de
transporte de aéreo. Nos termos do art. 14 do CDC,
o  fornecedor  de  serviços  responde  objetivamente
pelos  danos  causados  aos  consumidores.  Em  se
tratando  de  responsabilidade  objetiva,  impõe-se  o
dever  de  indenizar  atribuído  à  empresa
transportadora  aérea  que  não  conseguiu  cumprir
com a sua obrigação contratual a contento, diante
do extravio da bagagem do passageiro, impondo-se o
respectivo  ressarcimento  pelos  danos  morais
sofridos. A indenização por dano moral deve atender
ao caráter compensatório e punitivo, observando-se,
também,  a  condição  econômica  das  partes.
Atendidos  estes  requisitos,  não  deve  haver  a
minoração e nem majoração do valor, pois a fixação
do quantum indenizatório atendeu aos requisitos da
proporcionalidade e da razoabilidade”. (TJPB; AC-
RA  200.2010.018.486-6/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 09/12/2013; Pág. 13).

Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é condizente com
as circunstâncias  fáticas,  a  gravidade objetiva  do  dano e seu  efeito  lesivo.
Observou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem
implicar  em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e  atendendo,  ainda,  ao
objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes.

Ora, a relevância da atitude da sociedade demandada e de seus
efeitos para a parte ofendida mostra-se evidente, consubstanciando a devida e
legítima fundamentação do quantum arbitrado pelo magistrado de primeiro
grau.  Isso  porque,  como  visto,  trata-se  de  uma  verdadeira  assunção
compulsória  da  responsabilidade  pela  guarda  de  um  medicamento
indispensável à vida do passageiro e que, além de não ter sido devolvido em
seu devido momento,  ainda o foi realizado de forma a inutilizar o próprio
fármaco,  ocasionado  inúmeros  transtornos  de  consequência  natural  à  mera
atitude negligencial da empresa.  

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao
recursos, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO. 
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Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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