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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO A
DUAS PESSOAS DISTINTAS.  BOA FÉ DE AMBAS
AS  COMPRADORAS.  PREVALÊNCIA  DOS
DIREITOS  DA  ADQUIRENTE  QUE  PRIMEIRO
DILIGENCIOU  NO  SENTIDO  DE  FORMALIZAR  A
PROPRIEDADE.  PRECEDENTES.  DIREITO  DA
OUTRA  COMPRADORA  AO  RESSARCIMENTO
PELAS  PERDAS  E  DANOS  SUPORTADOS,  NO
VALOR  PAGO  QUANDO  DA  CELEBRAÇÃO  DO
CONTRATO,  DEVIDAMENTE  ATUALIZADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

CIVIL.  VENDA  DE  IMÓVEL  A  DUAS  PESSOAS
DISTINTAS.  ANULAÇÃO  DE  ESCRITURA  E  DO
REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA.
A só e só circunstância de ter havido boa-fé do comprador
não induz a que se anule o registro de uma outra escritura
de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a
uma terceira pessoa que o adquiriu também de boa-fé.
Se  duas  distintas  pessoas,  por  escrituras  diversas,
comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua
escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o
prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente.
Recursos conhecidos e providos.
(REsp 104.200/SP, Rel.  Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2000, DJ 04/09/2000,
p. 155)
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A frustração do negócio particular inicialmente firmado entre
a  apelante  e  o  demandado  deve  gerar  consequências  a
quem a ele deu causa. Por isso, ainda que não tenha obtido
êxito no pleito de cumprimento contratual, pode a recorrente
ser ressarcida em perdas e danos dos valores dispendidos,
conforme permissivo do art. 633 do CPC. 

“(...) 3. A alienação do mesmo imóvel para duas pessoas
distintas configura ato ilícito do alienante, em manifesta
afronta aos princípios da lealdade e da boafé contratual,
comportando,  pois,  a  devolução  dos  valores
despendidos para aquisição do imóvel. 4. A fim de se
assegurar  a  justa  indenização  e  para  coibir  o
enriquecimento injustificado da parte apelante, é de se
considerar  o  valor  pago  pelo  imóvel  quando  da
celebração  do  contrato,  para  fins  de  apuração  do
quantum devido a título de restituição, ressaltando que
findou incontroverso nos autos o pagamento à época da
importância  de  R$  90.000,00  (noventa  mil  reais)  pela
fração  do  terreno,  objeto  da  presente  demanda. 5.
Salientese,  ademais,  que  referido  valor  deverá  ser
corrigido monetariamente desde o efetivo pagamento, e
acrescido dos juros de mora de 1% a.m.,  a contar  da
citação.  6.  Precedentes  jurisprudenciais. “7.
Unanimidade.  (TJCE;  AC  006588975.2008.8.06.0001;  Oitava
Câmara Cível;  Rel.  Des. Váldsen da Silva Alves Pereira; DJCE
10/04/2013; Pág. 51)

“Art.  633. Se,  no prazo fixado,  o devedor não satisfizer  a
obrigação,  é  lícito  ao  credor,  nos  próprios  autos  do
processo,  requerer  que  ela  seja  executada  à  custa  do
devedor,  ou  haver  perdas  e  danos;  caso  em que  ela  se
converte em indenização.
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado
em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de
quantia certa.” (Código de Processo Civil). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por  Eulina Freitas da

Silva  em face de  Damião Paulo da Silva e  Maria Luíza da Silva Paulo, alegando ter

firmado com os demandados contrato de compra e venda para a aquisição de uma casa,
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todavia esta se encontra indevidamente ocupada por uma terceira pessoa. Assim, requer

que seja determinado o cumprimento da avença pactuada, ou, alternativamente, que a

obrigação se converta em perdas e danos. 

Às fls. 60/67, a sra. Maria Edilene Evangelista Frazão veio compor a lide, na

qualidade  de  litisconsorte  passiva  necessária,  alegando,  em  sua  peça  de  defesa,  a

nulidade contratual e a sua ilegitimidade passiva. 

Nesse  sentido, aduz, em síntese, que também comprou o citado imóvel dos

vendedores,  já  possuindo,  inclusive,  termo  de  quitação  junto  à  CEHAP,  que  era  a

verdadeira proprietária do bem, estando apenas aguardando o recebimento da escritura

definitiva, possuindo o direito de permanecer nele residindo. 

Ressalta,  ainda,  ser  de  responsabilidade  apenas  dos  promovidos  o

inadimplemento do contrato, podendo estes responderem com perdas e danos. 

Após  regular  trâmite,  sobreveio  sentença,  de  fls.  129/137,  na  qual  o

Magistrado  de  primeiro  grau  julgou  improcedente  o  pedido  posto  na  exordial,  ao

argumento de que, inobstante ambas as compradoras terem adquirido o bem de boa fé, já

que não tinham conhecimento do outro negócio jurídico celebrado, apenas a litisconsorte

passiva necessária adotou as medidas para a aquisição do domínio, devendo ela exercer

os direitos sobre a casa em discussão, estando apta a registrá-la em seu nome. 

Ademais, concebeu que o pleito de ressarcimento deveria ser formulado em

ação própria. 

Ante  o  exposto,  condenou  a  promovente  ao  pagamento  das  despesas

processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),

nos termos do art.  20,  §4º,  do CPC,  observando-se o disposto  no art.  12,  da Lei  nº

1060/50. 
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A demandante apresentou apelação cível, às fls. 134/139, afirmando a má-fé

da outra adquirente  quando ocupou o imóvel  em questão,  mesmo sabendo que este

pertencia a CEHAP, a qual, inclusive, informou não existir nenhum contrato referente ao

bem, mas, tão somente, um termo de quitação, o que não lhe dá o direito de receber a

escritura da citada casa.  

Ademais,  aduz os prejuízos financeiros que suportou com a aquisição da

residência. 

Ante  o  exposto,  pede  o  provimento  do  seu  recurso,  com  a  reforma  da

sentença,  para que seja reconhecido válido o contrato de compra e venda efetivado.

Alternativamente, pugna pelo ressarcimento do valor dispendido, acrescido de juros de

mora e correção monetária, ainda com a inversão da sucumbência. 

Contrarrazões às fls. 146/151. 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, às fls. 159/160, apenas

opinou pelo prosseguimento do feito,  sem manifestação de mérito,  porquanto ausente

interesse público primário. 

É o relatório.

VOTO

Requer  a  demandante,  através  da  presente  celeuma,  o  cumprimento  do

contrato de compra e venda firmado com o senhor Damião Paulo da Silva,  para que

possa tomar posse da casa adquirida. 

Analisando  detidamente  os  autos,  vê-se  que  o  demandado  alienou  a

residência em questão à duas compradoras distintas. 
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Ora, em junho de 2004, foi firmado o contrato de compra e venda com a

autora, fls. 07/08, sendo que em julho do mesmo ano, a casa foi novamente vendida,

agora à Sra. Maria Edilene Evangelista Frazão, litisconsorte passiva necessária (contrato

de fls. 43/44). 

O promovido  procedeu  irregularmente  ao  alienar  a  residência  a  pessoas

diversas, todavia, nota-se que ambas as compradoras agiram de boa fé, uma vez que não

se sabia da existência do outro negócio jurídico firmado. 

No  presente  caso,  vê-se  que  a  senhora  Maria  Edilene,  apesar  de  ter

adquirido  o  imóvel  um mês após a  venda deste  à  demandante,  foi  quem diligenciou

primeiramente no sentido de obter-lhe a propriedade. 

Conforme se percebe com a leitura do ofício de fls. 42, a CEHAP informa

que  o  bem em referência  foi  transferido  do  senhor  Damião  Paulo  da  Silva,  primeiro

demandado,  para  a  Sra.  Maria  Edilene  Evangelista  Frazão,  litisconsorte  passiva,  em

nome de quem foi  expedido o termo de quitação,  estando ela  apenas aguardando o

recebimento da escritura definitiva (vide fls. 46). 

Nota-se, ademais, que a litisconsorte vem residindo no imóvel desde então,

conforme contas de água e luz de fls. 73/75, sendo quem detém a posse do bem.

Assim,  segundo  pacífico  entendimento  jurisprudencial,  a  propriedade  do

imóvel será concedida aquele que primeiro diligenciou neste sentido, vejamos:

CIVIL.  VENDA  DE  IMÓVEL  A  DUAS  PESSOAS  DISTINTAS.
ANULAÇÃO  DE  ESCRITURA  E  DO  REGISTRO.
IMPROCEDÊNCIA.
A só e só circunstância de ter havido boa-fé do comprador não
induz a que se anule o registro de uma outra escritura de compra
e  venda  em  que  o  mesmo  imóvel  foi  vendido  a  uma  terceira
pessoa que o adquiriu também de boa-fé.
Se  duas  distintas  pessoas,  por  escrituras  diversas,
comprarem  o  mesmo  imóvel,  a  que  primeiro  levar  a  sua
escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio
que a lei confere a quem foi mais diligente.
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Recursos conhecidos e providos.
(REsp  104.200/SP,  Rel.  Ministro  CESAR  ASFOR  ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2000, DJ 04/09/2000, p. 155)

AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO,
CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DA
TRANSFERÊNCIA  DE  FINANCIAMENTO  HIPOTECÁRIO.
Promessa  de  venda  do  mesmo  imóvel  a  duas  pessoas
distintas.  Propriedade  transferida  apenas  a  quem  levou  a
transação  a  registro.  Inteligência  dos  artigos  108  e  1.245  do
Código  Civil.  Eventuais  danos  que  os  autores/apelantes
considerem ter suportado injustamente podem ser pleiteados em
ação própria. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.
(TJPR;  ApCiv  1165533-5;  Maringá;  Décima  Primeira  Câmara
Cível; Rel. Juiz Conv. Domingos Ramina; DJPR 28/04/2014; Pág.
165)

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO CIVIL.  VENDA DE IMÓVEL POR
DUAS VEZES.  Primeira aquisição não levada ao registro na
matrícula do imóvel. Segunda compra devidamente registrada
em  cartório.  Intangibilidade.  Precedente  do  colendo  STJ.
Unânime. I.  Os  direitos  reais  sobre  imóveis  constituídos,  ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro
no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos (art. 1.227
do Código Civil). II. O só fato de haver um segundo negócio de
compra e venda sobre o mesmo bem (mesmo que irregular
do ponto de vista obrigacional, gerando, inclusive, o dever de
reparação  por  perdas  e  danos)  não  implica  a  nulidade  da
segunda  venda,  tampouco  a  do  registro  imobiliário
devidamente  levado  à  matrícula  do  imóvel. III.  Se  duas
distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo
imóvel,  a  que  primeiro  levar  a  sua  escritura  a  registro  é  que
adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a Lei confere a quem foi
mais diligente (RESP 104200/SP, Rel. Ministro cesar asfor Rocha,
julgado  em  24/05/2000).  lV.  Recurso  conhecido  e  improvido.
(TJSE; AC 2013203188; Ac. 2925/2013; Segunda Câmara Cível;
Rel. Juiz Conv. Gilson Felix dos Santos; DJSE 19/03/2013; Pág.
38) 

ANULAÇÃO  DE  ESCRITURA  PÚBLICA  E  REGISTRO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO  CARACTERIZADO,  VEZ
QUE A PROVA SOLICITADA JÁ SE ENCONTRAVA NOS AUTOS
DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FOI  JUNTADA
NESTES AUTOS. IMÓVEL COM OUTORGA DE ESCRITURA DE
VENDA  A  DUAS  PESSOAS  DISTINTAS,  REGISTRADO  O
CONTRATO  PELO  SEGUNDO  OUTORGADO.  HIPÓTESE  EM
QUE  NÃO  É  ATRIBUÍDA  CONDUTA  DE  MÁ-FÉ  AO
COMPRADOR. PROPRIEDADE ASSEGURADA ÀQUELE QUE
OBTEVE  EM  PRIMEIRO  LUGAR  ACESSO  AO  REGISTRO
IMOBILIÁRIO. Caso  específico  que  demanda  ação  entre  os
Autores e os demais corréus vendedores do imóvel, diante do que
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ficou  enunciado  no  curso  da  instrução,  mas  não  deduzido  na
inicial  desta.  Má-fé  que  não  se  presume.  Sentença  de
improcedência  mantida.  Preliminar  rejeitada  e  recurso  não
provido.  (TJSP;  APL 0208645-46.2008.8.26.0100;  Ac.  7008337;
São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel.  Des. João
Pazine Neto; Julg. 10/09/2013; DJESP 18/09/2013)

Isso  não  quer  dizer,  no  entanto,  que  a  frustração  do  negócio  particular

inicialmente  firmado  entre  a  apelante  e  Damião  Paulo  da  Silva  não  possa  gerar

consequências a quem a ele deu causa. 

Por  isso,  ainda  que  não  tenha  obtido  êxito  no  pleito  de  cumprimento

contratual, pode a recorrente ser ressarcida em perdas e danos dos valores dispendidos,

conforme permissivo do art. 633 do CPC, que assim dispõe: 

Art.  633.  Se,  no  prazo  fixado,  o  devedor  não  satisfizer  a
obrigação,  é  lícito  ao  credor,  nos  próprios  autos  do  processo,
requerer que ela seja executada à custa do devedor,  ou haver
perdas e danos; caso em que ela se converte em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em
liquidação,  seguindo-se  a  execução  para  cobrança  de  quantia
certa.

Quanto  ao  valor  a  ser  devolvido,  este  deve  corresponder  ao  montante

adimplido no contrato de compra e venda, a ser corrigido monetariamente desde o efetivo

pagamento, e acrescido dos juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, tudo a ser

apurado em fase de liquidação. 

Inclusive, a jurisprudência acompanha esse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS.  PRELIMINAR  DE
AUSÊNCIA  DE  REGULARIDADE  FORMAL  AFASTADA.
DUPLICIDADE  DE  VENDA  DE  UM  MESMO  IMÓVEL.  ATO
ILÍCITO DO ALIENANTE. OBRIGAÇÃO QUE SE RESOLVE EM
PERDAS  E  DANOS.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA
CORRESPONDENTE  AO  VALOR  PAGO  À  ÉPOCA  DA
CONTRATAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE
MORA  DE  1%  A.M.  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  SENTENÇA
MANTIDA  NOS  SEUS  DEMAIS  TERMOS.  APELAÇÃO  CÍVEL
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CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.
Preliminarmente, não antevejo ausência da regularidade formal do
recurso,  por  reprise  dos  argumentos  de  defesa  levantados  na
contestação. Isso porque, ainda que trazidas aos autos sucintas
razões,  o  apelante  demostrou  sua  irresignação  com o  teor  da
sentença, pretendendo vêla reformada. 2. Preliminar que rejeito.
3. A alienação do mesmo imóvel para duas pessoas distintas
configura ato ilícito do alienante,  em manifesta afronta aos
princípios da lealdade e da boafé contratual,  comportando,
pois, a devolução dos valores despendidos para aquisição do
imóvel. 4. A fim de se assegurar a justa indenização e para
coibir o enriquecimento injustificado da parte apelante, é de
se considerar o valor pago pelo imóvel quando da celebração
do contrato, para fins de apuração do quantum devido a título
de  restituição,  ressaltando  que  findou  incontroverso  nos
autos o pagamento à época da importância de R$ 90.000,00
(noventa mil reais) pela fração do terreno, objeto da presente
demanda. 5.  Salientese,  ademais,  que referido valor  deverá
ser corrigido monetariamente desde o efetivo pagamento, e
acrescido dos juros de mora de 1% a.m., a contar da citação.
6.  Precedentes  jurisprudenciais. 7.  Unanimidade.  (TJCE;  AC
006588975.2008.8.06.0001;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Váldsen da Silva Alves Pereira; DJCE 10/04/2013; Pág. 51)

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADJUDICAÇÃO  COMPULSÓRIA.
IMPRESCRITÍVEL.  VENDA DO MESMO IMÓVEL PARA DUAS
PARTES  DISTINTAS.  PERDAS  E  DANOS.  CONVERSÃO.
AQUISIÇÃO  DO  IMÓVEL  POR  TERCEIRO  DE  BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO PROPRIETÁRIO PRIMITIVO.
DANOS  MORAIS.  CONFIGURAÇÃO.  ATO  ILÍCITO  DA
VENDEDORA  DO  IMÓVEL.  1.  A  ação  de  adjudicação
compulsória  não prescreve,  ainda que o  instrumento  contratual
não esteja devidamente registrado em cartório.  Precedentes.  2.
Nos termos da Súmula nº 239 do STJ, o direito de adjudicação
compulsória  não se condiciona  ao registro  do compromisso  de
compra  e  venda  no  cartório  de  registro  de  imóveis.  3.
Comercializado  o  mesmo  imóvel  com  terceiro  de  boa-fé  pela
construtora,  ante  a  ausência  do  registro  imobiliário,  deve  ser
convertida  a  adjudicação  compulsória  em  perdas  e  danos  em
favor do comprador primitivo.  4. O contrato de compromisso de
compra e venda e o termo de quitação da obrigação, em papel
timbrado da empresa, são hábeis a comprovar a propriedade do
imóvel pelo interessado, a fim de instruir a ação de adjudicação
compulsória. 5. A conduta da construtora em vender o mesmo
imóvel a pessoas distintas, importa em ato ilícito, e que gera
o dever de indenizar o ofendido pelos danos morais sofridos
por  este.  6.  O  valor  arbitrado  a  título  de  danos  morais  deve
obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
fim de não trazer demasiado prejuízo ao ofensor e enriquecimento
ilícito ao ofendido. 7. Nos termos das Súmulas nºs 54 e 362 do
Superior Tribunal de justiça, nas indenizações por danos morais
haverá a incidência de juros de mora, na ordem de 1% (um por
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cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária
pelo INPC, a partir do arbitramento. 1ª apelação cível conhecida e
desprovida.  2ª  apelação  cível  conhecida  e provida.  (TJGO;  AC
0431163-25.2010.8.09.0011;  Aparecida  de  Goiânia;  Quinta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Francisco Vildon  José Valente;  DJGO
20/03/2013; Pág. 330)

APELAÇÕES CÍVEIS.  Ação de declaratória  de nulidade de ato
jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Contrato de
compra e venda de imóvel. Propriedade vendida a mais de uma
pessoa. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambos
os litigantes. Apelo dos réus. (1) prescrição. Atos praticados na
vigência da Lei Civil de 1916, que previa o prazo "prescricional" de
quatro anos para a ação anulatória (art. 178, §9º, inc. V). Lapso
que, na verdade, abrange o instituto da decadência. Termo inicial
computado  da  data  da  celebração  do  negócio.  Actio  ajuizada
muito  tempo  após  o  decurso  do  prazo  quadrienal.
Reconhecimento  da  decadência  do  pleito  anulatório  que  se
mostra imperativo. "(...) no art. 178, § 9º, V, b, o que o Código Civil
de 1916 chamou de prescrição - A qual atinge o direito de ação, e
não  o  direito  material  em  si  -  Em  realidade,  tratava-se  de
decadência, razão pela qual não se há cogitar da não-existência
de  uma ação exercitável,  uma vez que  a  decadência  atinge  o
próprio  direito  material,  e  não  eventual  pretensão  -  Direito  de
ação.  4.  Com  efeito,  muito  embora  não  se  tratasse  de  prazo
prescricional,  mas  sim decadencial,  o  Código  Civil  de  1916  foi
técnico ao prever como termo inicial do prazo para a propositura
da ação anulatória o dia da celebração do contrato ou da prática
do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo, ou, ainda, a data
em que a parte experimentou o  prejuízo,  o que somente seria
relevante se a natureza jurídica do prazo ora examinado fosse de
prescrição. 5. Assim, deve-se respeitar mesmo a literalidade do
art.  178,  §  9º,  V,  b,  do  Código  Civil  de  1916,  uma  vez  que
observada a melhor técnica no que concerne ao termo a quo do
prazo erroneamente chamado "prescricional".6. Recurso Especial
não conhecido". (STJ, RESP 868.524/MT, Rel. Ministro luis felipe
salomão,  quarta  turma,  j.  09/02/2010,  dje  12/03/2010).
Decadência  que  não  atinge  os  pleitos  indenizatórios,  para  os
quais se aplica o prazo prescricional, que começou a fluir na data
do conhecimento do vício. (2) provas acostadas aos autos que
revelam que os réus venderam o mesmo lote a duas pessoas
distintas.  Ato  ilícito  configurado.  Dever  de  indenizar
caracterizado. Danos  materiais.  Sentença  que  determinou  a
restituição  dos  valores  pagos  pelos  autores  na  época  do
negócio. Prejuízo que, na verdade, corresponde ao valor do bem
quando da sua perda,  que  é  o  montante  que  iriam auferir  em
eventual alienação. Sentença modificada no ponto. Dano morais
não  configurados.  Fatos  que  acarretarem  meros  dissabores.
Decisão  mantida  no  ponto.  Recurso  dos  réus  conhecido  e
parcialmente provido.  Apelo dos autores conhecido em parte e,
nesta  parte,  parcialmente  provido.  Ônus  sucumbenciais
redistribuídos. (TJSC; AC 2011.064287-1; Braço do Norte; Quarta

Desembargador José Ricardo Porto
 9



Apelação Cível nº 0010779-55.2005.815.2003

Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Subst. Jorge Luis Costa Beber;
Julg. 25/07/2013; DJSC 02/08/2013; Pág. 212) 

Diante do exposto, provejo parcialmente o apelo, para reconhecer o direito

da autora ao ressarcimento do valor pago pela compra do imóvel, conforme contrato de

compra e venda de fls. 06/08, com juros e correção monetária. 

Ademais, considerando o provimento, em parte, do pleito autoral, e  tendo

em vista que a demandante decaiu em parte mínima dos seus pedidos, inverto o ônus da

sucumbência, que deverá ser suportado exclusivamente pelos promovidos, com a fixação

dos honorários no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art.

20, §§ 3º e 4º, da Lei Adjetiva Civil

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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