
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004953-17.2015.815.0251.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Patos.
Apelante : Petronila Maria da Conceição.
Advogado : Aluísio de Queiroz Melo Neto (OAB/PB 12.083).
Apelado : João Leusson Palmeira Gomes Alves.

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO  URBANA.
REJEIÇÃO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CER-
TIDÃO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DOCU-
MENTO ESSENCIAL. INÉRCIA DA AUTORA.
CITAÇÃO DE CONFINANTE PESSOA JURÍDI-
CA. DEVER DA PARTE AUTORA EM INDICAR
O REPRESENTANTE LEGAL. INÉRCIA. MA-
NUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICI-
AL POR DUPLO MOTIVO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

- É requisito da inicial de usucapião o pedido de cita-
ção daquele em cujo nome estiver registrado o imó-
vel, além dos confinantes e réus incertos. Portanto, é
documento essencial à propositura da ação a certidão
do cartório de imóveis sobre o imóvel usucapiendo. A
pessoa que, eventualmente, figurar como proprietária
é parte  certa  e  deve ser citada. Mesmo no caso do
imóvel  não  estar  registrado,  é  preciso  que  se  faça
constar uma certidão negativa. 

-  A recorrente deixou de instruir a inicial com docu-
mento essencial e, mesmo instada por diversas vezes
a fazê-lo, não juntou a certidão do cartório de imó-
veis, ferindo o disposto no art.  283 do CPC/73:  “a
petição inicial será instruída com os documentos in-
dispensáveis à propositura da ação”.

- É dever da parte autora indicar corretamente o nome
do  representante  de  eventual  pessoa  jurídica  que  é
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parte no processo para fins de citação. Ao deixar de
fazê-lo,  a  autora  acabou deixando  de  cumprir  mais
um requisito  da inicial, embora intimada adequada-
mente para suprir a falha. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Petronila Maria da
Conceição, hostilizando sentença (fls. 41/42) da lavra do Juízo de Direito da
5ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,  que  indeferiu  a  inicial  e,  por  conseguinte,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, restando, assim, ementado:

“USUCAPIÃO.  Inicial  irregular.  Intimação  para
correção.  Inércia.  Aplicação dos  arts.  267,  I;  284,
parágrafo único, do CPC. Extinção do processo sem
análise do mérito.
- Não procedida a correção da exordial no prazo de
10 dias, impõe-se a extinção do feito, sem exame de
mérito.”  (fls. 41)

Na inicial,  alegou a parte autora  que mantém há mais de  10
(dez)  anos  a  posse  de imóvel  -  “tipo terreno” -  situado na Rua Projetada,
Bairro Jardim Santa  Cecília,  com as  medidas  e  confrontações  descritas  na
inicial.

Informou que os dados cadastrais do imóvel se encontram em
seu nome. Para tanto, trouxe aos autos certidão positiva com efeito de negativa
às fls. 12. Aduziu que o terreno foi doado por José Gomes Alves,  à época
presidente  da  Fundação  Francisco  Macarenhas.  Todavia,  alegou  que  não
possui nenhum documento que ateste tal doação.

Requereu,  por  fim,  que  fosse  julgada  presente  a  ação  de
usucapião  urbano,  declarando o direito  da autora quanto ao imóvel  que se
deseja usucapir, com a remessa de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis
para proceder em definitivo com o registro do imóvel descrito acima em seu
nome.

Juntou procuração e documentos (fls. 10/17).

O juízo  a quo  determinou a emenda da inicial para que fosse
colacionado aos autos a certidão de Registro de Imóveis Local, “objetivando
identificar  em  nome  de  quem  o  imóvel  que  se  pretende  usucapir  está,
possivelmente  registrado”,  além  da  “identificação  do  confinante  Sede  da
Colônia de Pescadores, objetivando a citação” (fls. 19).

A parte  autora  atravessou  petitório  (fls.  22/23),  requerendo
dilação  de  prazo  para  cumprimento  do  referido  despacho.  Posteriormente,
manifestou-se nos autos (fls. 25/27), aduzindo que deu entrada no pedido de
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documentos junto à Secretaria de Infraestrutura do Município, a fim de obter
no Cartório de Imóveis o possível registro do imóvel usucapiendo. Entretanto,
alegou que o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura,  Adraildo Leandro,
negou-se a assinar o mapa topográfico do imóvel. No tocante à identificação
do  confinante  sede  da  Colônia  de  Pescadores,  relatou  que  era  a  falecida
Ivanilda de Sousa Santos, informando que até a presente data não se teria um
substituto. Requereu, pois, que fosse oficiado à Secretaria de Infraestrutura do
Município para  que o  engenheiro  municipal  assinasse  o  mapa topográfico,
expedindo certidão de usucapião.

Pedido indeferido. Na oportunidade, o magistrado ressaltou que
o ente confinante – “Colônia de Pescadores” – seria pessoa jurídica, razão pela
qual deveria ser qualificado seu representante legal (fls. 30).

Petição  aviada  pela  demandante  (fls.  32/33),  levantando  os
mesmos argumentos  deduzidos  às  fls.  25/27,  pugnando,  ao  final,  para  que
fosse realizada audiência judicial com a autora, o Secretário de Infraestrutura e
o  engenheiro  municipal,  bem  como  a  citação  da  Colônia  de  Pescadores,
devendo ser informado o seu representante legal.

Pedidos  indeferidos  (fls.  34),  sendo  determinado  pelo
magistrado a emenda à inicial.

Petitório apresentado pela promovente, ressaltando os mesmos
argumentos já conhecidos (fls. 37/38).

Pedidos indeferidos (fls. 40).

Sobreveio, então, sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o
feito sem resolução do mérito (fls. 41/42).

Irresignada,  a  requerente  atravessou  recurso  apelatório  (fls.
45/57),  deduzindo  as  mesmas  alegações  suscitadas  ao  longo  do  processo,
requerendo, ao final, a reforma da decisão para que os autos fossem remetidos
ao primeiro grau “com a determinação de intimar o engenheiro da Secretaria
de  Infra  Estrutura  do  município  de  Patos  PB,  Adraildo  Leandro  visando
esclarecer  os  reais  motivos  de  sua  não  assinatura  da  planta  do  imóvel
usucapiendo,  bem  como  que  seja  citada  a  Colônia  de  Pescadores  do
Município de Patos PB, visando saber quem atualmente a representa (...)”.

A parte apelada não ofertou contrarrazões embora devidamente
intimada (fls. 60). 

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso,  uma vez  que  a  apelante  realmente  não demonstrou  a  certidão  do
registro do imóvel usucapiendo (fls. 65/66).

É o relatório.

VOTO.
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Do juízo de admissibilidade recursal:

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
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de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

Mérito Recursal

Como visto,  a parte autora alegou que mantém, há mais de 10
(dez)  anos,  a  posse  de  imóvel  urbano -  “tipo  terreno”  -  situado  na  Rua
Projetada,  Bairro  Jardim  Santa  Cecília,  com  as  medidas  e  confrontações
descritas na inicial. Pleiteou, portanto, a usucapião urbana.

Nos  termos  do  art.  942  do  CPC/73,  “o  autor,  expondo  na
petição  inicial  o  fundamento  do  pedido  e  juntando  planta  do  imóvel,
requererá  a  citação  daquele  em  cujo  nome  estiver  registrado  o  imóvel
usucapiendo,  bem como dos confinantes  e,  por  edital,  dos  réus  em lugar
incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto
no inciso IV do art. 232” (grifos nossos).

Logo, observa-se como requisito da inicial o pedido de citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, além dos confinantes e réus
incertos. Portanto, é documento essencial à propositura da ação a certidão do
cartório sobre o imóvel usucapiendo.

A pessoa que, eventualmente, figurar como proprietária é parte
certa  e  deve  ser  citada.  Mesmo no caso  do  imóvel  não estar  registrado,  é
preciso que se faça constar uma certidão negativa. 

Todavia, a autora, mesmo instada por diversas vezes pelo juízo
de primeiro grau, não logrou juntar o documento essencial, sob o argumento
de que o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, Adraildo Leandro, negou-
se a assinar o mapa topográfico do imóvel.

A justificativa não pôde ser aceita em primeiro grau e, por igual
razão,  também não poderá  ser  aceita  em grau de  recurso.  Acontece  que  a
certidão  do cartório de imóveis em nada se confunde com laudo ou mapa
topográfico a cargo da prefeitura. 

Assim, a recorrente, efetivamente, deixou de instruir a inicial
com documento essencial e, mesmo instada por diversas vezes a fazê-lo, não
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juntou a certidão do cartório de imóveis, seja positiva ou até mesmo negativa,
sobre  eventual  proprietário  ali  registrado  ou  ausência  dele.  Feriu,  por
conseguinte, o disposto no art. 283 do CPC/73, para quem “a petição inicial
será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Da mesma forma, a autora indicou que um dos confinantes era
a  Colônia  de  Pescadores  do  Município  de  Patos-PB.  Contudo,  deixou  de
indicar seu representante legal, chegando a pedir a citação da pessoa jurídica
em nome de pessoa incerta “visando saber quem atualmente a representa”. 

As pessoas jurídicas devem ser representadas, necessariamente,
por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus
diretores, na forma do art. 12, VI, do CPC/73. Por outro lado, nos termos do
art.  282,  II,  do  mesmo  diploma,  a  petição  inicial  indicará  “os  nomes,
prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu”.

Logo, também é dever da parte autora indicar corretamente o
nome do representante de eventual pessoa jurídica que é parte no processo. No
caso  dos  autos,  a  Colônia  de  Pescadores  do  Município  de  Patos  PB  é
confinante e, assim, deveria ser citada. Ao deixar de fazê-lo, a autora acabou
deixando de cumprir  mais  um requisito  da  inicial,  o  qual  também não foi
suprido apesar das oportunidades conferidas pelo juízo a quo. 

Conforme  é  cediço,  é  entendimento  assente  nos  Tribunais
Pátrios que o juiz condutor do processo, ao observar alguma falha na peça de
ajuizamento  da  demanda,  deve  oportunizar  ao  autor  a  emenda  à  inicial,
configurando  a  inércia  do  promovente  uma  causa  extintiva  do  feito  pelo
indeferimento da exordial.

Portanto,  a  decisão  de  primeiro  grau  que  rejeitou  a  petição
inicial não merece reparos, devendo ser mantida. Sobre o tema, conferir os
seguintes julgados desta Corte de Justiça: 

AÇÃO  DE  USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS  À  PROPOSITURA  DA
DEMANDA.  EMENDA  DETERMINADA.  NÃO
ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO  DO  AUTOR.  ALEGAÇÃO  DE
CUMPRIMENTO  DO  ART.  942  DO  CPC/73.
AUSÊNCIA  DA  PLANTA  CADASTRAL  DA
TOTALIDADE  DO  IMÓVEL  E  DA  CERTIDÃO
IMOBILIÁRIA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  1. É
dever  processual  do  autor  cumprir  a  diligência
determinada  pelo  Juízo,  para  fins  de  emenda  da
petição  inicial  que  não  estiver  instruída  com  os
documentos  indispensáveis  à  propositura  da ação,
sob pena de indeferimento, nos termos do art. 283 e
284  do  CPC/73,  com  a  consequente  extinção  do

Apelação Cível nº 0004953-17.2015.815.0251.          6



processo sem resolução de  mérito,  segundo o art.
267, I, do referido diploma processual. 2. A petição
inicial da ação de usucapião deve obedecer à regra
do art. 942 do CPC/73, sendo necessário instruí-la
com  a  planta  cadastral  do  imóvel,  emitida  pelo
Município  no  qual  está  situado,  e  da  certidão
imobiliária do Cartório de Registro de Imóveis do
bem  usucapiendo,  conforme  entendimento
jurisprudencial (Apelação  Cível  nº.
10527120003597001, Tribunal de Justiça de Minas
Gerais).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00934604420128152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA  OLIVEIRA  ,  j.  em  23-08-2016)  (grifo
nosso)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  SENTENÇA.  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.  ORDENAÇÃO  DE  EMENDA
REFERENTE  À  EXISTÊNCIA  DE  PEDIDO
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  RESPOSTA.
DESÍDIA  CONFIRMADA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO.  -
Verificando o juiz que a petição inicial não preenche
os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, do Código
de  Processo  Civil,  ou  que  apresenta  defeitos  e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito,  determinará  que  o  autor  a  emende,  ou  a
complete, no prazo de dez dias, nos termos do art.
284, do Código de Processo Civil. - Deve ser imposta
à parte  autora  que  descumprir  a  determinação de
emenda  à  inicial,  referentes  à  confirmação  de
exaurimento da via administrativa, a extinção de sua
ação sem resolução do mérito, nos ditames do art.
267, I, c/c art. 295, VI, do Código de Processo Civil.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008587020148150091,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 17-03-2016) 

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PETIÇÃO  INICIAL.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS
PARA  DISCUSSÃO.  DETERMINAÇÃO  DE
EMENDA.  NÃO  ATENDIMENTO.  INÉRCIA
CARACTERIZADA.  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  APLICAÇÃO  DO
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PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284 C/C INCISO I
DO  ART.  267,  AMBOS  DO  CPC.  SENTENÇA
MANTIDA.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. -
Determinada a emenda da petição inicial, não vindo
ela a contento, correta a decisão que, indeferindo a
petição inicial, extingue o processo sem resolução do
mérito, com apoio no parágrafo único, art. 284 c/c
inciso  I  do  art.  267,  ambos  do  CPC.  -  Estando o
recurso em manifesto confronto com a jurisprudência
pacificada  do  Supremo  Tribunal  Federal,  do
Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte,
necessário negar-lhe seguimento, monocraticamente.
(Art. 557, caput, do Código de Processo Civil).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00134559820138152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 05-02-2016)

“PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível.   Despacho
de emenda da inicial, sob pena de indeferimento da
peça. Diligência não cumprida. Exordial indeferida.
Processo  extinto.  Insurgência.  Preclusão.
Entendimento  consolidado  do  TJPB  e  do  STJ.
Seguimento  negado.  -  Determinada  a  emenda  da
petição inicial, sob pena de indeferimento da peça e
consequente extinção do processo,  não cumprida a
diligência,  bem  como  não  interposto  agravo  de
instrumento,  restará  preclusa  a  discussão  da
matéria.  -  Nos  termos  do  art.  557,  "caput",  do
Código  de  Processo  Civil,  o  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo  Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,
ou de Tribunal Superior.” (TJ-PB   , Relator: DES
ABRAHAM  LINCOLN  DA  C  RAMOS,  Data  de
Julgamento: 22/09/2015, 2 CIVEL).

Nesse  mesmo  sentido,  trago  à  baila  julgados  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  NÃO
ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284,
DO  CPC.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
1.  Oportunizado  à  parte  prazo  para  a  emenda  da
inicial,  sua  inércia  acarretará  o  indeferimento  da
petição inicial e a consequente extinção do processo
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sem julgamento do mérito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1176832/RJ,  Rel.  Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
04/04/2013, DJe 15/04/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  VALOR  DA  CAUSA
INCORRETO.  COMPLEMENTAÇÃO  DA  TAXA
JUDICIÁRIA. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA
PETIÇÃO  INICIAL  E  DEPÓSITO.  INÉRCIA  DA
AUTORA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.  O  indeferimento  da  petição  inicial,  pela
inobservância ao art.
282,  V,  do  CPC,  revela-se  desarrazoada  sem  que
tenha sido previamente  intimado o autor  para que
providencie a retificação do valor da causa.
2.  Na  espécie,  a  empresa  autora  foi  devidamente
intimada  para  que  procedesse  à  emenda  dos
embargos à execução, regularização do recolhimento
da  taxa  judiciária  devida  e  que  fosse  efetuado  o
depósito  em  dinheiro  para  garantia  do  juízo.
Todavia,  mesmo tendo sido regularmente  intimada,
quedou-se inerte e não atendeu à decisão do juízo de
primeiro grau.
3. Mantida a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 884.089/RJ, Rel. Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 16/06/2010)

Em face de todo o acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 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 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,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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