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PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
Reintegração de posse – Preliminar arguida
em  contrarrazões  –  Inadmissibilidade  do
recurso de apelação por falta de preparo –
Incidência dos arts. 99 e 101 do CPC/2015
–  Não  análise  em  primeiro  grau  –
Inconformismo – Requerimento em sede de
apelação – Desnecessidade de preparo do
recurso – Análise do pedido pelo relator da
apelação – Rejeição.  

– O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
firmou  entendimento  de  que  “é
desnecessário  o  preparo  do  recurso  cujo
mérito discute o próprio direito ao benefício
da  assistência  judiciária  gratuita.  Não  há
lógica  em  se  exigir  que  o  recorrente
primeiro  recolha  o  que  afirma  não  poder
pagar para só depois a Corte decidir se faz
jus ou não ao benefício”.

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
Reintegração de posse – Preliminar arguida
em  contrarrazões  –  Ausência  de
impugnação específica dos fundamentos da
sentença  –  Inocorrência  -   Sentença
efetivamente impugnada – Rejeição.
- As razões recursais guardam, claramente,
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correlação lógica com a sentença contra a
qual  o  recurso  fora  interposto,  tendo  o
recorrente impugnado os alicerces utilizados
pelo juiz da instância de origem quando da
sua  decisão,  não  havendo  que  se  falar,
portanto,  em  desrespeito  ao  princípio  da
dialeticidade. 

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
Reintegração  de  posse  –  Bem imóvel   –
Procedência  –  Irresignação  dos  réus  –
Condição  da  ação  –  Arts.  926  e  927  do
CPC  –  Requisitos  não  demonstrados  –
Irrelevância da comprovação de domínio –
Inadequação da via processual – Extinção
sem julgamento de mérito – Provimento.

-  Na  ação  de  reintegração  de  posse,
incumbe  ao  autor  provar  a  sua  posse
anterior,  o  esbulho  praticado  pelo  réu,  a
data do esbulho e a perda da posse (arts.
926 e 927 do CPC).

-  A  aquisição  de  domínio  não  repercute
necessariamente  na  esfera  possessória,  a
ensejar  a  imediata  imissão  na  posse  do
imóvel,  devendo-se  observar  a  condições
exigidas  para  tanto,  bem  como  ação
possessória própria.

-  “É  essencial  a  demonstração  da  posse
anterior, ainda que se trate do proprietário
do imóvel,  de modo que estando ausente
esse requisito legal, a extinção do processo
sem resolução do mérito é medida que se
impõe,  por  inadequação  da  via  eleita.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0358.12.000868-
7/001,  Relator(a):  Des.(a)  Mariângela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
02/12/2014,  publicação  da  súmula  em
17/12/2014).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,
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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 dar provimento ao apelo, nos termos do voto
do Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de ação de reintegração de posse
arguida  por  MARIA  DAS  GRAÇAS  BATISTA em  fave  de  MIGUEL
CONSTANTINO  DA  FONSECA  E  MARIA  APARECIDA  BATISTA  DA
FONSECA. 

O MM. Juiz “a quo” prolatou sentença (fls.
234/238),  julgando  procedente  o  pedido,  para  determinar  a  reintegração
definitiva  da  autora  na  posse  do  imóvel.  Com  o  trânsito  em  julgado,
determinou a expedição de mandado reintegratório, nos termos da respectiva
lei. Condenou, ainda, os promovidos ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os promovidos interpuseram embargos de
declaração às fls. 240/242, o qual foi rejeitado às fls. 251/253 pela MM. Juíza
monocrática.

Irresignados, os demandados apelaram às
fls.  255/267,  requerendo,  preliminarmente,  a  dispensa da comprovação do
recolhimento do preparo,  reiterando a concessão da gratuidade da justiça,
pedido  este  que  não  fora  apreciado  em  primeiro  grau.  Alegou,  ainda,  a
ausência  de  interesse  de  agir.  E  no  mérito,  pugnou  pela  reforma  da  r.
sentença, aduzindo a não configuração do comodato, o não preenchimento
dos requisitos do art. 927 do CPC, a aquisição da propriedade por usucapião,
o  direito  de  indenização  por  benfeitorias.  Dessa  forma,  pugnou  pelo
provimento  do  recurso,  no  sentido  de  que  seja  totalmente  reformada  a
sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

A  apelada  apresentou  contrarrazões  (fls.
272/280),  arguindo, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, em
razão  da  ausência  de  preparo,  a  ausência  de  impugnação  específica  da
fundamentação  da  sentença,  e  no  mérito,  pugnou  pelo  desprovimento  da
apelação.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 286/290, opinando pelo desprovimento do recurso, devendo
ser mantida a decisão corretamente prolatada.

Devidamente  intimados,  os  apelantes
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manifestaram-se acerca das preliminares arguidas em sede de contrarrazões
(fls. 295/296).

É o relatório.

V O T O:

De  início,  cumpre  observar  o  pedido  de
gratuidade judicial. 

Como  corolário  da  garantia  constitucional
de acesso ao judiciário, para o interessado gozar dos auspícios da gratuidade
judicial, basta, em princípio, a mera afirmação na petição inicial de que não
detém recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio
ou de sua família,  conforme prescreve o art.  99, § 3º do Novo Código de
Processo Civil, que giza:

“Art. 99 – (omissis)
§  3º  –  Presume-se  verdadeira  a  alegação  de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural..”

A presunção da carência alegada, poderá a
qualquer  tempo  ser  revogada.  Assim,  defiro  o  pedido  de  gratuidade
processual aos apelantes.

Preliminar  –  Inadmissibilidade  do
recurso de apelação por ausência de preparo.

Em sede de contrarrazões, a parte autora,
ora apelada, aduziu que o apelante não foi beneficiado pela concessão da
justiça gratuita. Asseverou, ainda, que se o pleito não foi deferido pelo juízo de
primeiro grau como afirma o próprio apelante, cabia ao mesmo questionar sua
irresignação  em  sede  de  agravo  de  instrumento  o  que  não  foi  feito,
inviabilizando, assim, o recebimento do recurso. 

Razão não assiste à autora. 

É  que  os  promovidos  ao  contestaram  a
presente  ação,  pleitearam  pela  concessão  dos  benefícios  da  assistência
judiciária gratuita, porém, tal pretensão não foi apreciada pelo magistrado “a
quo”, tendo apenas na r. sentença, condenando os promovidos no pagamento
de custas e honorários advocatícios. 

O Novo Código de Processo Civil ao revogar
a Lei 1.060/50, garantiu a gratuidade judiciária  no art. 98 aduzindo que:

“Art.  98 – A pessoa natural  ou jurídica,  brasileira ou
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estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,  as  despesas  processuais  e  os  honorários
advocatícios  tem  direito  à  gratuidade  da  justiça,  na
forma da lei”.

O art. 99 disciplina que:

“Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”

E o art. § 7º do art. 99 estabelece que:

Art. 99 (…)
§ 7º – Requerida a concessão de gratuidade da justiça
em  recurso,  o  recorrente  estará  dispensado  de
comprovar  o  recolhimento  do  preparo,  incumbindo ao
relator,  neste  caso,  apreciar  o  requerimento  e,  se
indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 

Por fim, o art. 101 assevera que:

“Art. 101 – Contra a decisão que indeferir a gratuidade
ou  a  que  acolher  pedido  de  sua  revogação  caberá
agravo  de  instrumento,  exceto  quando  a  questão  for
resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”.

Dessa forma,  como no caso em questão,
discute-se  o  próprio  direito  ao  benefício  da  assistência  judiciária  gratuita,
tendo  em  vista  que  não  houve  a  análise  em  primeiro  grau,  não  se  faz
necessário o preparo do recurso antes do relator analisar o referido pedido. 

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
DESERTO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  NÃO
REQUERIDA  NA  INSTÂNCIA  A  QUO.  PEDIDO
GENÉRICO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS  PARA  EMBASAR  A  ANÁLISE.
DESERÇÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial, no julgamento do AgRg nos EREsp
1.222.355/MG, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo,
entendeu  que  "É desnecessário  o  preparo  do  recurso
cujo  mérito  discute  o  próprio  direito  ao  benefício  da
assistência  judiciária  gratuita.  Não  há  lógica  em  se
exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma
não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz
jus ou não ao benefício". Acrescentou que "É viável a
formulação,  no  curso  do  processo,  de  pedido  de
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assistência  judiciária  gratuita  na  própria  petição
recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa,
quando  não  houver  prejuízo  ao  trâmite  normal  do
feito".
2. Mediante análise dos autos, verifica-se que o mérito
do  Recurso  Especial  não  diz  respeito  a  questões
relacionadas à gratuidade de justiça, pois tal assunto em
momento algum foi debatido pelas instâncias inferiores.
3. Nas razões do Recurso Especial, a agravante  requer,
de modo genérico,  que o  apelo  nobre  seja  processado
com os benefícios da gratuidade judiciária, mas não traz
qualquer  documentação apta  a  viabilizar  a análise  do
pleito pelo STJ.
4.  "Ainda  que  a  recorrente  postule  nas  razões  de  seu
recurso  especial  a  gratuidade  da  justiça  -  por  ser
possível realizar este pedido em qualquer fase processual
ou instância recursal  -,  deve embasar seu pedido,  seja
com a declaração de pobreza,  seja com documentação
mínima que demonstre sua hipossuficência financeira.
Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser
deferida  porque,  mais  uma  vez,  a  recorrente  não
fundamentou  seu  pedido  de  gratuidade,  nem  juntou
documentos  que  demonstrassem a  sua  hipossuficiência
financeira, em especial a declaração de pobreza exigida
pela  lei"  (AgRg  no  AREsp  737.289/RJ,  Rel.  Ministro
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  Julgado  em
17/12/2015, DJe 12/2/2016).
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt  nos  EDcl  no  AREsp  860.793/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 08/11/2016)

E:

PROCESSUAL   CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.   CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE
2015.  APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS   INSUFICIENTES   PARA
DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.
PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA GRATUITA
COMO MÉRITO DO RECURSO.
AUSÊNCIA   DE   PREPARO.   DESERÇÃO.
AFASTAMENTO.   PEDIDO  FORMULADO  NA
PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE.
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte
na sessão realizada  em  09.03.2016,  o  regime recursal
será  determinado  pela  data   da   publicação   do
provimento   jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II   -   O  acórdão recorrido  está em confronto com a
orientação  desta  Corte,   segundo   o   qual   é
desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute

6



Apelação Cível nº 0000848-37.2016.815.0000

ao benefício da assistência judiciária gratuita.
III  -  O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt  no  RMS  49.195/AC,  Rel.  Ministra  REGINA
HELENA  COSTA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
27/09/2016, DJe 06/10/2016)

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar. 

PRELIMINAR – Ausência de Impugnação
específica a sentença.

Ademais, faz-se mister analisar a preliminar
de não conhecimento do recurso,  por ofensa ao princípio da dialeticidade,
levantada nas contrarrazões recursais. 

Referido  princípio  consiste  no  dever,
imposto ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que
deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. A apresentação do
recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Assim, o recorrente deve, de forma direta,
específica e incontroversa, demonstrar as razões de fato e de direito do seu
inconformismo contra o fundamento que serviu de lastro da decisão à qual
sucumbiu, sob pena de, assim não o fazendo, impedir que o Tribunal reveja
essa questão omissa nas razões recursais – efeito devolutivo em extensão1 –
de  modo  a  deixá-la  imune  a  qualquer  revisão,  o  que  acarreta  o  não
cumprimento  da  exigência  do  requisito  da  regularidade  formal,  impondo,
assim, um julgamento negativo do juízo de admissibilidade recursal.

No caso em comento, contudo, verifica-se,
claramente,  que  as  razões  recursais  guardam  correlação  lógica  com  a
sentença  contra  a  qual  o  recurso  fora  interposto,  tendo  os  recorrentes
impugnados os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da
sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio
da dialeticidade. 

Além disso,  conforme o  Superior  Tribunal
de Justiça já decidiu, “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação  não  determina  a  negativa  de  conhecimento  do  recurso,
especialmente  quando  as  razões  ali  esposadas  são  suficientes  à
demonstração do interesse pela reforma da sentença”2. 

1  O art.  515, “caput”,  do CPC reza que a Segunda Instância conhecerá apenas da matéria impugnada na
apelação, obviamente, ressalvadas as matérias examináveis de ofício.

2  REsp 604548/RS, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ
17/12/2004, p. 536
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Destarte, rejeita-se a presente preliminar.

Mérito

De logo, importante registrar que, tratando-
se  a  hipótese  de  ação  possessória,  “irrelevante  é  a  qualidade  de
proprietário das partes ou a forma em que se deu a aquisição desta".3 

Assim,  o  que  importa  é  a  existência  de
prova inequívoca de que o autor detinha a posse sobre a área em questão e
de que a tenha perdido de forma injusta para os promovidos.

Com isto,  verifica-se que a ação proposta
pela  apelada  mostra-se  em  tudo  inadequada  ao  alcance  da  pretendida
“retomada” do bem, no que recobre de razões os apelantes. 

Para  ação  e  reintegração  de  posse,
importante assentar que, além dos requisitos elencados art. 282 do Código de
Processo Civil,  incumbe ao autor,  conforme o art.  927 do mesmo diploma
processual, fazer a prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da
data em que se verificou o esbulho e a consequente perda da posse.

Reza a regra:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na 
ação de manutenção; a perda da posse, na ação 
de reintegração.

Já  a  ação  de  reivindicação  de  posse  se
baseia no art. 1.228 do Código Civil, onde o requerente apresenta seu direito
fulcrado no domínio, dispondo esta regra, em seu “caput”, que:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha. 

Como  se  sabe,  o  objetivo  do  pedido
possessório  deve  ser  necessariamente  a  restituição  da  coisa  a  seu
legítimo  possuidor,  e  esta  condição  de  possuidora,  pelas  próprias

3(TAMG, Apelação Cível 347230-4, 7ª Câmara Cível, Rel. Juiz Geraldo Augusto, j. 22/11/2001).
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narrativas da promovente, não foi demonstrada.

A  espécie  de  demanda  escolhida  tem
requisitos próprios e mesmo tratando o litígio de ação possessória, a imissão
na posse não admite aplicação do princípio da fungibilidade com a presente
reintegração, cuidando-se de ação possessória típica. 

No caso dos autos,  a autora ao ajuizar  a
presente ação de reintegração juntou documentos (certidão de propriedade do
bem e cópia da inicial de uma ação cautelar de notificação judicial). 

No entanto,  os promovidos,  ora apelantes
juntaram documentos, tais como faturas de água e luz e guia de pagamento
do IPTU, comprovando que desde 2000 estão na posse do bem reivindicado. 

Ademais,  a  posse  dos  proventes,  restou
comprovadamente  demonstrada  através  do  depoimento  das  testemunhas.
Veja-se:

José Vieira Sobrinho:

“que  mora  na  mesma  rua  do  réu;  que  reside  lá  há
aproximadamente 25 anos, que o Sr. Miguel derrubou a
casa e fez a dele; que acredita que a casa é dele; que o
Sr. Miguel mora lá há aproximadamente 15 anos; que a
autora nunca foi dona da casa; que a autora mora na
suiça; que não sabe onde ela mora; que não sabe quando
a autora saiu de Caiçara; que o réu reformou a casa;
que existe na casa uma loja de moto e uma oficina; que o
filho do réu é o proprietário; que tem conhecimento que
Maria Aparecida tinha um terreno que vendeu para o Sr.
Antônio e que a autora que recebeu R$ 10.000,00 (dez
mil reais) pela transação” 

Antônio Feliz Roseno:

“que mora na mesma rua do réu; que a casa onde mora
o Sr.  Miguel  é  dele;  que  o  Sr.  Miguel  mora lá  desde
1999; que quando o réu se mudou para lá a testemunha
já morava em sua casa; que quando o réu se mudou para
esse imóvel reformou a casa e um armazém que tinha do
lado; que foi a testemunha que forneceu o material para
reforma da casa; que a casa era menor, juntou com o
armazém e fez uma casa com uma loja para conserto de
moto; que nunca a autora morou nesse casa; que quem
morou na casa é o réu e o filho; que a autora não mora
em Caiçara; que não sabe onde ela mora (...)”

Assim, é de se concluir que a via escolhida
mostrou-se inadequada, porquanto a inaptidão da ação manejada impede que
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o  órgão  jurisdicional  efetive  as  medidas  pretendidas,  não  permitindo  seja
alcançado  o  binômio  necessidade-utilidade  do  provimento,  culminando  na
ausência de interesse de agir da parte autora, o que a torna carecedora de
ação.

Não se pode falar em turbação ou esbulho
no referido imóvel quando a autora não relatou a posse anterior do bem, e,
ainda  que  se  reconheça  o  direito  de  propriedade  da  apelada,  o  presente
procedimento não se mostra com força suficiente a amparar as pretensões
dela, inclusive, porque, há questionamentos acerca da propriedade da casa
ser dela ou dos promovidos, o que não ficou devidamente comprovado nos
autos. 

Destarte, mister reconhecer que a apelada
não atendeu às exigências legais, tuteladoras de seu direito possessório, e
uma  vez  não  demonstrada  a  posse  anterior  sobre  o  bem  que  se  quer
perseguir, não há que se falar em esbulho ou turbação, estando ausentes os
pressupostos  processuais  necessários  à  constituição  válida  e
desenvolvimento regular da presente lide.

O processo deve ser extinto sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, por entender que a
autora utilizou meio incorreto para a efetivação do seu direito, mostrando-se
ainda ausente o seu interesse de agir. 

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA:  EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO
COMPROVADA  -  DIREITO  DE  PROPRIEDADE  -
IRRELEVÂNCIA  -  SENTENÇA  REFORMADA  -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
-  Nas  ações  possessórias  não  se  discute  o  domínio,
porque nesse tipo de procedimento não se busca tutelar o
direito  de  propriedade,  visto  que  as  discussões  que
envolvam tal direito devem ser apreciadas por meio de
ação petitória.
- É essencial a demonstração da posse anterior,  ainda
que  se  trate  do  proprietário  do  imóvel,  de  modo  que
estando  ausente  esse  requisito  legal,  a  extinção  do
processo  sem  resolução  do  mérito  é  medida  que  se
impõe, por inadequação da via eleita.
-  A sentença que  entendeu  de  forma  diversa  deve  ser
reformada e o recurso provido em parte.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0358.12.000868-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Mariângela  Meyer  ,  10ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  02/12/2014,  publicação  da
súmula em 17/12/2014) 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - POSSESSÓRIA - ARTS. 926 E 927 DO CPC -
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - IRRELEVANTE
A DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO - INADEQUAÇÃO
DA VIA PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO - VOTO
VENCIDO PARCIALMENTE. Na ação de reintegração
de posse, além de atender às exigências do art. 282 do
CPC, incumbe ao autor provar a sua posse anterior, o
esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda
da posse (arts. 926 e 927 do CPC). O reconhecimento da
melhor  posse,  a  ensejar  o  deferimento  do  pedido
reintegratório, não se vincula ao fato de ser proprietário
de  determinado  imóvel.  Adjudicado  imóvel  ao  credor,
não implica necessariamente a sua imediata imissão na
posse,  devendo-se  observar  a  condições  exigidas  para
tanto,  bem  como  ação  possessória  própria.  (TJMG  -
Apelação  Cível  1.0079.05.185393-9/002,  Relator(a):
Des.(a)  Marcelo  Rodrigues  ,  11ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em  28/03/2007,  publicação  da  súmula  em
05/05/2007) 

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao
recurso, reformando a r. sentença monocrática para  extinguir o processo
sem  resolução  de  mérito,  nos  termos  do  art.  485,  IV,  do  CPC/2015,
invertendo-se os ônus sucumbenciais para a apelada, restando suspensa a
exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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