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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004786-56.2013.815.2001.
Origem : 2.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico.
Advogado : Felipe Ribeiro Coutinho, 

  André Luiz Cavalcanti Cabral e 
  Marcelo Weick Pogliese.

Apelado : Marcos Antônio Souto Maior.
Advogado : Marcos Antônio Souto Maior Filho.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO
DE RESSARCIMENTO. OPERADORA DE PLANO
DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.  INDEFERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE
PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PLEITO  DE  EXIBIÇÃO  DE  PRONTUÁRIO
MÉDICO  QUE  DELIMITE  COM  PRECISÃO  O
PROCEDIMENTO  ADOTADO.  DOCUMENTO  EM
PODER DA PARTE AUTORA E ESSENCIAL PARA
O DESLINDE DA CAUSA.  INVERSÃO DO  ÔNUS
DA  PROVA  QUE  NÃO  LEGITIMA  O
DESEQUILÍBRIO  PROBATÓRIO  ENTRE  AS
PARTES.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  DO  JUIZ  A SER  APLICADO
EM  HARMONIA  AO  DA  AMPLA  DEFESA  E
CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA
VERIFICADO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

– Sabe-se  que encontrando-se o juiz  singular  pronto
para  proferir  o  julgamento,  diante  da  liberdade  que  lhe
conferida  pela  lei  para  apreciar  as  provas  dos  autos  e
formar seu convencimento, poderá ele  indeferir  aquelas
que considere inúteis ou meramente protelatórias, e, assim,
antecipar o deslinde da causa.

– Tenho, contudo, que a prova que pretendia produzir
a promovida não se caracteriza como protelatória ou inútil.
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Desta  forma,  tratando-se  de  informação  imprescindível
para averiguar a responsabilidade da empresa apelante, não
poderia  ela ser objurgada pelo Magistrado de base, uma
vez  não  se  mostrar  inequívoco  nos  autos  que  o
procedimento cirúrgico foi realizado pelo sistema novo ou
pela técnica convencional, utilizada em larga escala pelos
médicos locais.

– A finalidade  do  instituo  da  inversão  do  ônus  da
prova consiste em se propiciar a paridade substancial na
produção de  provas  por  ambas as partes,  partindo-se da
premissa  juris tantum de que, via de regra, o consumidor
se encontra em posição de inferioridade, seja ela técnica ou
econômica. Entretanto, o mister de se buscar a promoção
da  igualdade  material  não  pode  conduzir  ao  verdadeiro
desequilíbrio probatório entre as partes. No caso dos autos,
imputar-se à seguradora de saúde a exibição de documento
de  caráter  sigiloso  da  parte  autora  é  atribuir-lhe  um
verdadeiro  ônus  diabólico,  que  se  afigura  praticamente
impossível.

– Não se visa nesta  ocasião suprimir  o  princípio do
livre convencimento do juiz. Absolutamente. Objetiva-se,
sim,  fazer  lembrar  que   referido  princípio  não  deve
conflitar,  mas  ao  contrário,  deve  harmonizar-se  com  a
garantia da oportunização das partes quanto à produção de
prova em respeito ao princípio do contraditório, da ampla
defesa e da busca da verdade real.  Assim, embora o juiz
detenha  ampla  direção  do  processo,  cabendo-lhe
determinar as medidas necessárias para a sua instrução, se
a discussão envolve matéria que necessita da produção de
provas  processualmente  admissíveis  para  o  deslinde  da
questão, o seu impedimento configura o alegado cerceio de
defesa,  especialmente quando se vislumbra claramente a
verossímil  utilidade  do  que  foi  requerido  pela  parte
postulante, importando em violação ao previsto no artigo
5º, LV da Constituição Federal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  em sessão ordinária,
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e em consequência, dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.   

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Unimed João  Pessoa
Cooperativa de Trabalho Médico  em face da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Reparação  Moral  e  Material  e  Pedido  de  Tutela  Antecipada manejada  por
Marcos Antônio Souto Maior em face da recorrente.
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Retroagindo  ao  petitório  inicial,  narra  o  autor  que  atendendo  a
recomendação  de  seu  médico,  Dr.  Marcelo  Sarmento,  compareceu  ao  Hospital
Albert Einstein, na cidade de São Paulo-SP, a fim de realizar exames, tendo estes
constatado a necessidade de intervenção cirúrgica urgente.

Ocorre que a demandada não autorizou a realização dos exames e do
procedimento cirúrgico, tendo alegado extraoficialmente que o hospital em tela não
é credenciado e que o seu contrato não cobre o custo da cirurgia prescrita. 

Complementa o autor que seu plano é regulamentado e abrangido
por  todo território nacional,  dando direito  à  realização de  cirurgia  de  urgência,
tendo sido constatado pelo médico local e credenciado da Unimed, que a técnica
“Ressecção da Próstata com Sistema de Plasma” não é realizada na Paraíba.

Requereu, ao fim, em antecipação de tutela, o custeio pela requerida
da  cirurgia  de  tratamento,  a  ser  realizada  pelo  Dr.  Omar  Reda   El  Hayek,  no
Hospital  Albert  Einstein.  No  mérito,  pugnou  pela  procedência  da  ação,  com a
condenação da ré ao custeio do tratamento e dos exames realizados previamente ao
procedimento cirúrgico, dos honorários advocatícios, e de indenização pelo dano
moral suportado, decorrente da má prestação de serviço pela ré.

Liminar deferida às fls. 158/160.

Contestando a ação (fls. 163/189), a Unimed João Pessoa sustenta
que  o  promovente  utilizou-se  de  má-fé   quando  requereu  o  procedimento  com
PLASMA para conseguir realizar a cirurgia em hospital não credenciado ao seu
plano  de  saúde.  Ademais,  o  tratamento  de  ressecção  transuretral  da  próstata  é
realizada  nos  hospitais  locais,  com mesmo resultado  prático  e  com custo  bem
inferior.  Aduz,  ainda,  ausência  de  cobertura  contratual  para  procedimento  não
incluído  no  rol  da  ANS  –  procedimento  experimental,  ressaltando,  por  fim,  a
inexistência de danos morais e materiais a serem ressarcidos.

Impugnação à contestação às fls. 229/245.

Intimadas  as  partes  à  especificarem  as  provas  que  pretendiam
produzir,  requereu a  Unimed João Pessoa  a  juntada  do prontuário  médico  pelo
autor, nos termos do art. 356, I, do CPC, com o fito de elucidar os procedimentos
realizados no hospital Albert Einstein e perícia médica que explique se o tratamento
efetivado pelo autor era de fato de urgência/emergência (fls. 255/256).

Despachou o Magistrado  a quo,  indeferindo o pedido retro,  “por
entender que é dever da parte carrear aos autos, elementos suficientes à prestação
jurisdicional”, fls. 257.

Irresignada, a promovida interpôs Agravo de Instrumento, tendo o
pleito  liminar  sido  deferido,  suspendendo  os  efeitos  da  decisão  atacada  até  o
julgamento definitivo do recurso (fls. 289).

Julgando  antecipadamente  a  lide,  sentenciou  o  Magistrado
(fls.279/287), pela procedência do pedido, nos seguintes termos:
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“Ante  o  exposto,  com supedâneo  no  artigo  269,  I,  do
CPC,  ACOLHO  O  PEDIDO,  tornando  definitiva  a
liminar  anteriormente  deferida  e  reconhecendo  o
cabimento da reparação por danos morais, por defeito do
serviço na forma do CDC, fixo o valor em R$ 7.000,00
(sete mil reais). No caso em questão, a quantia satisfaz os
requisitos do porte econômico da empresa causadora dos
danos e da extensão destes. E o dever de reembolsar os
valores gastos através de exames prévios no valor de R$
7.659,43 (sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e três centavos).”

Embargos de Declaração opostos e rejeitados às fls. 323/326.

Novamente  insatisfeita,  a  Unimed  João  Pessoa  interpõe  recurso
apelatório  (fls.  333/350),  alçando,  preliminarmente  ao  mérito,  cerceamento  de
defesa, uma vez que no processo em que foi negada a produção de prova , não
consta qualquer documento que comprove qual a técnica empregada pelo médico
assistente na cirurgia realizada no apelado. Ademais, os documentos acostados aos
autos sugere que o método utilizado na cirurgia foi o convencional, largamente
conhecido pelos médicos conveniados à cooperativa médica. Assim, não poderia se
proceder  ao  julgamento  do  processo  sem  que  se  soubesse  qual  foi  o  método
empregado na cirurgia. Por conseguinte, alega que o receituário médico é sigiloso,
restando impossibilitada a apelante de acostar aos autos o respectivo documento e
restou em aberto o caráter de urgência/emergência da internação.

No  mérito,  argue  a  empresa  que  em  momento  algum  houve
cobertura  para  a  doença  apresentada,  mas  tão  só  o  custeio  do  tratamento  em
hospital não credenciado. Defende, pois, a inexistência do dever de ressarcimento e
de dano moral, uma vez que, ainda que se considerasse nula a cláusula limitadora
de cobertura, não restou caracterizada a conduta danosa.

 Requereu, por fim, o provimento do apelo, para ser reconhecido o
cerceamento de defesa, anulando-se a sentença, determinado o retorno dos autos ao
juízo originário para a produção das provas requeridas.  No mérito,  seja julgada
totalmente  improcedente  a  ação,  com  a  consequente  reforma  da  sentença  de
primeiro grau.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  356/376),  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 382/385).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os  pressupostos  de admissibilidade,  conheço do recurso
interposto.
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1 – Preliminar de Cerceamento de Defesa:

Consoante relatado, alega a apelante, preliminarmente ao mérito, a
ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que, no processo em
que foi negada a produção de prova, não consta qualquer documento que comprove
qual a técnica empregada pelo médico assistente na cirurgia realizada no apelado. 

Aduz, ademais, que os documentos acostados aos autos sugerem que
o método utilizado na  cirurgia  foi  o  convencional,  largamente  conhecido pelos
médicos conveniados à  cooperativa  médica.  Assim,  não se poderia  proceder  ao
julgamento  do processo  sem que se soubesse qual  foi  o  método empregado na
cirurgia.

Por  conseguinte,  pontua  que  o  receituário  médico  é  sigiloso,
restando impossibilitada a apelante de acostar aos autos o respectivo documento.

Pois bem. Conforme se infere dos encartes processuais, o recorrido
dirigiu-se ao Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, por recomendação
de seu médico, Dr. Marcelo Sarmento, que assegurou que a técnica mais indicada
ao caso de seu paciente, Ressecção da Próstata com Plasma Evaporação, não se
encontrava disponível na localidade (fls. 48).

Diante da negativa de cobertura pela Unimed João Pessoa, o autor
propôs  a  presente ação,  tendo o Magistrado de primeiro grau deferido o pleito
liminar, determinando o custeio do procedimento cirúrgico.

Realizada  a  cirurgia,  discute  a  cooperativa  médica  se  de fato  foi
utilizada  a  técnica  da  Ressecção  da  Próstata  com Plasma Evaporação  ou  se  a
convencional,  amplamente  utilizada no Estado da Paraíba.  Pugnou, como visto,
pela produção de prova documental – mediante a exibição do  prontuário médico
pelo  autor,  nos  termos  do  art.  356,  I,  do  CPC,  com  o  fito  de  elucidar  os
procedimentos realizados no hospital Albert Einstein – e pela perícia médica que
explique se o tratamento efetivado pelo autor era de fato de urgência/emergência
(fls. 255/256).

O Magistrado  a quo indeferiu  o pedido retro,  “por entender  ser
dever da parte carrear aos autos, elementos suficientes à prestação jurisdicional”,
fls. 257.

Irresignada, a promovida interpôs Agravo de Instrumento, tendo o
pleito liminar sido deferido por esta relatoria, suspendendo os efeitos da decisão
atacada até o julgamento definitivo do recurso (fls. 289). Na oportunidade, assim
consignei:

“Com efeito,  dispõe o art.  333 do CPC que o ônus da
prova  incumbe  à  parte  que  alega  o  fato,  cabendo-lhe,
portanto,  trazer  aos  autos  os  documentos  necessários.
Todavia,  é  possível  que  a prova documental  pretendida
não se ache ao alcance da parte em questão, motivo pelo
qual o próprio CPC dispõe, em seu art. 355, que “o juiz
pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que
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se ache em seu poder.
É o caso dos autos. Como se infere dos autos, requer a
agravante  que  o  paciente/agravado  junte  seu  laudo
médico, a fim de que se possa aferir, com exatidão, qual
o procedimento médico realizado e, partir daí, definir a
responsabilidade  pelo  pagamento  das  despesas
hospitalares.
O documento pretendido somente  está  à disposição do
agravado,  mas  não  da  agravante,  por  se  tratar  de
prontuário  sujeito  ao  sigilo  médico-profissional,  nos
termos da Resolução 1.931/2009 do Conselho Federal de
Medicina (Código de Ética Médica).
Outrossim,  o  pedido  da  agravante  cumpriu  todos  os
requisitos  do  art.  356  do  CPC,  havendo  perfeita
individualização  do  documento  perseguido,  além  de
relevância para a causa. 
Portanto,  entendo  haver  presença  da  fumaça  do  bom
direito,  apta ao deferimento da presente liminar,  com a
suspensão da decisão atacada nos termos do art. 558 do
CPC.  
Quanto  ao  perigo  da  demora, também  se  verifica  sua
existência,  visto que, com a negativa do juízo de primeiro
grau, a causa encontra-se madura para julgamento, sem
que a parte autora tenha tido a oportunidade de produzir
prova,  o  que  irremediavelmente  pode  lhe  acarretar
prejuízos”. (grifo nosso). 

Permaneço firme neste pensar.

Sabe-se que encontrando-se o juiz singular pronto para proferir  o
julgamento, diante da liberdade que lhe conferida pela lei para apreciar as provas
dos autos e formar seu convencimento, poderá ele  indeferir aquelas que considere
inúteis ou meramente protelatórias, e, assim, antecipar o deslinde da causa.

Tenho, contudo, que a prova que pretendia produzir a promovida não
se caracteriza como protelatória ou inútil. Desta forma, tratando-se de informação
imprescindível para averiguar a responsabilidade da empresa apelante, não poderia
ela ser objurgada pelo Magistrado de base, uma vez não se mostrar inequívoco nos
autos que o procedimento cirúrgico foi realizado pelo sistema de plasma ou pela
técnica convencional, utilizada em larga escala pelos médicos locais.

Observo às fls. 51 que o médico responsável,  Dr.  Omar Reda El
Hayek, relatou que o paciente Marcos Antônio Souto Maior foi diagnosticado com
Hiperplasia Benigna Prostática mais Estenose de colo vesical e que a ressecção da
próstata deveria ser feita com plasma. Pontuou que a cirurgia seria realizada no
Hospital Albert Einstein, em data a ser marcada conforme liberação do plano.

Entrementes,  às fls.  52,  em novo relatório,  o  mesmo profissional
médico,  ao  requisitar  o  procedimento  cirúrgico,  referiu-se  à  “Ressecção
Transuretral  da  Próstata”,  sem fazer  qualquer  referência  ao  sistema de  plasma,
agendando a cirurgia  para a data de  21 de fevereiro de 2013, causando, assim,
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fundadas dúvidas acerca da técnica, de fato, utilizada no paciente.  

Aduz o recorrido a inversão do ônus da prova, deferido em primeiro
grau, face à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor, de
forma que caberia à seguradora de saúde colacionar as provas restritivas do direito
do autor.

Observa-se, contudo, que o prontuário médico constitui documento
sigiloso, em poder da parte autora, não constituindo missão das mais difíceis para a
mesma,  juntá-lo  aos  autos.  Por  conseguinte,  estando  a  Unimed  João  Pessoa
obrigada a custear o procedimento em disceptação, considero justo e razoável que
tenha ela total ciência do que realmente está pagando.

Há de se destacar que a finalidade do instituo da inversão do ônus da
prova consiste em se propiciar a paridade substancial na produção de provas por
ambas  as  partes,  partindo-se  da  premissa  juris  tantum de  que,  via  de  regra,  o
consumidor se encontra em posição de inferioridade, seja ela técnica ou econômica.

Entretanto, o mister de se buscar a promoção da igualdade material
não pode conduzir ao verdadeiro desequilíbrio probatório entre as partes. No caso
dos autos, imputar-se à seguradora de saúde a exibição de documento de caráter
sigiloso da parte autora é atribuir-lhe um verdadeiro ônus diabólico, que se afigura
praticamente impossível.

Não  se  visa  nesta  ocasião  suprimir  o  princípio  do  livre
convencimento  do  juiz.  Absolutamente.  Objetiva-se,  sim,  fazer  lembrar  que
referido princípio não deve conflitar, mas ao contrário, deve harmonizar-se com a
garantia da oportunização das partes quanto à produção de prova em respeito ao
princípio do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real.

Assim, embora o juiz detenha ampla direção do processo, cabendo-
lhe determinar as medidas necessárias para a sua instrução, se a discussão envolve
matéria que necessita da produção de provas processualmente admissíveis para o
deslinde da questão,  o seu impedimento configura o alegado cerceio de defesa,
especialmente quando se vislumbra claramente a verossímil utilidade do que foi
requerido pela parte postulante, importando em violação ao previsto no artigo 5º,
LV da Constituição Federal.

Ademais,  quando  esta  relatoria  concedeu  a  liminar  requerida,
suspendendo a decisão que indeferiu a produção de prova, seria prudente que Juízo
a quo, visando atender à utilidade prática do decisum, postergasse o encerramento
abrupto da fase de instrução do feito até o pronunciamento final por esta Corte de
Justiça, uma vez que, caso confirmada a medida de urgência, a prova requerida
haveria de, obrigatoriamente, realizar-se.

Sobre  o tema em estudo,  jurisprudência  dos  Tribunais  Pátrios  de
Justiça: 

“APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  SUMARÍSSIMA  DE
ADJUDICAÇÃO  COMPULSÓRIA  DE  IMÓVEL.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR
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CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO  POR  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
ALEGADO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
OCORRÊNCIA.  ACOLHIMENTO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO . Tendo o juiz julgado a lide
de  forma  antecipada  por  entender  estarem  presentes
todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia,
nos termos do art. 330, I, do CPC, não pode a sentença,
atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à
parte  autora,  sem  viabilizar  o  direito  da  produção  de
provas,  pois  assim  veda  à  parte  o  direito  de  instruir
corretamente o processo, cerceando-lhe a defesa.” 
TJPB - Acórdão do processo nº 00445043620088152001 -
Órgão (3ª Câmara cível) - Relator Dr. Ricardo Vital de
Almeida - Juiz Convocado - j. em 11-02-2014 

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  -
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DO CPC - PRELIMINAR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  ACOLHIDA  -
REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  -
ESSENCIAL  -  RECURSO  PROVIDO  -  SENTENÇA
ANULADA.  A  capacidade  postulatória  constitui
pressuposto  processual,  devendo  ser  oportunizado  o
saneamento do referido vício, nos termos do art.  13 do
Código  de  Processo  Civil.  Se  houve  especificação  de
provas  e  estas  são  essenciais  para  a  comprovação  de
suposto moral, impõem-se a anulação da sentença, sob
pena  de  violação  aos  princípios  do  contraditório  e  da
ampla  defesa. Sentença  anulada”  (TJMG  -  Apelação
Cível  1.0024.10.289022-5/001,  Relator(a):  Des.(a)
Amorim Siqueira ,  9ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento em
10/09/2014, publicação da súmula em 18/09/2014) 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  -  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  RETIDO  -
REALIZAÇÃO DE PROVAS ORAL E DOCUMENTAL -
DESNECESSIDADE  -  AGRAVO  DESPROVIDO  -
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO
DE OFÍCIO - AÇÃO POPULAR - PROVA PERICIAL -
INDISPENSABILIDADE  -  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  -  NULIDADE  -  SENTENÇA  CASSADA  -
RECURSOS  PREJUDICADOS.  
- Caracteriza-se o cerceamento de defesa, quando o Juiz
julga antecipadamente o feito, indeferindo a produção de
prova pericial, se constatado que tal modalidade de prova
é essencial para o deslinde do litígio, que envolve matéria
eminentemente fática, e não somente de direito.”
(TJMG  -   Apelação  Cível  1.0024.06.995059-0/002,
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Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em  28/08/2014,  publicação  da  súmula  em
03/09/2014) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  ACIDENTE  DE  TRABALHO.
NECESSIDADE  DE  PROVA  PERICIAL,  NO
CONCRETO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
OCORRÊNCIA. Embora não se desconheça que cabe ao
juiz deliberar sobre a necessidade ou não da produção de
determinada  prova,  para  formação  de  seu
convencimento,  inexistindo  óbice  ao  julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC, no
caso,  a  prova pericial  requerida revela-se  essencial  ao
deslinde  do  feito  que  versa  sobre  matéria  de  fato
controvertida nos autos. Sentença desconstituída de modo
a oportunizar a realização da prova técnica almejada, em
atenção  aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla
defesa.  Prejudicado  o  exame  do  mérito  da  apelação
APELAÇÃO  PROVIDA.”  (Apelação  Cível  Nº
70058595828, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em
24/04/2014) 

Isto posto, deve-se acolher a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, anulando-se, por conseguinte, a sentença vergastada e remetendo-se o feito
à primeira instância, a fim de que dê o regular processamento e julgamento.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação para
acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa,
remetendo-se o feito ao juízo de origem a fim de que lhe proporcione o regular
processamento e julgamento.

É COMO VOTO.

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, 10
de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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