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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MA-
TERIAL.  EXISTÊNCIA.  CORREÇÃO.  CON-
TRADIÇÃO  E  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGA-
DO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  ACO-
LHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

-  De  acordo  com  o  art.  1.022,  III,  da  Nova  Lei
Adjetiva  Civil,  cabe  ao  juiz  corrigir  inexatidões
materiais  encontradas  na  sentença,  ainda  que  por
meio de embargos declaratórios.

- Só há propriamente erro material, quando a decisão
se apresenta com inexatidão evidente, ou seja, a partir
da leitura do decisum é possível perceber que aquilo
que está escrito não corresponde ao que deveria estar,
podendo  ocorrer  por  diversos  fatores,  quais  sejam:
nome das partes, paginação dos autos, motivos da de-
cisão, digitação errada etc, o que aconteceu no caso
da decisão hostilizada.

- Inexistente qualquer contradição ou omissão na de-
cisão embargada, não há que se cogitar em falha que
possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordiná-
ria,  por  unanimidade,  acolher  PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE-
CLARATÓRIOS, para tão somente corrigir o erro material.



Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  192/193) opostos
pela  VRG  Linhas  Aéreas  S/A contra  acórdão (fls.  179/180),  que  negou
provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante e deu provimento
ao Recurso Adesivo interposto por Andréia Ponciano de Moraes.

Em suas razões, a embargante alega, de início, que a decisão
incorreu  em  contradição,  uma  vez  que  o  fundamento  do  Acórdão  foi  no
sentido de majorar os danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), ao passo que na parte dispositiva consta: 

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a Apelação e
DEU-SE  PROVIMENTO  ao  Recurso  Adesivo,  tão
somente  para  majorar  a  indenização  por  danos
morais ao valor de R$ 13.000,00 (dez mil reais)”. 

Ademais,  alega  a  existência  de  contradição  e  omissão no
julgado, “ao não fazer menção expressa aos preceptivos insertos nos arts.5°,
V, da CF/88; arts. 4° e 5° da LINDB e arts. 186, 403, 884, 886, 927, 946 do
Código Civil (...)”.

Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios  para  que
sejam corrigidos os vícios apontados.

Contrarrazões não apresentadas (fls. 195).

É o relatório.

VOTO.  

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

- Do erro material

Há propriamente erro material quando a decisão se apresenta
com inexatidão evidente, ou seja, a partir da leitura do decisum é possível
perceber que aquilo que está  escrito não corresponde ao que deveria estar,
podendo ocorrer por diversos fatores, quais sejam: nome das partes, paginação
dos autos, motivos da decisão, digitação errada etc.

Consoante se depreende dos autos,  o Acórdão proferido negou
provimento ao apelo do embargante e deu provimento ao Recurso Adesivo da
parte embargada para majorar o valor da indenização por danos morais. Tal
majoração, conforme se depreende da fundamentação do julgado, deu-se para
o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

No  entanto,  na  parte  dispositiva,  consta  que  o  valor  seria



elevado para o patamar de “R$ 13.000,00 (dez mil reais)”, configurando-se,
claramente,  erro  material,  decorrente  de  erro  de  digitação  dos  algarismos
numéricos. 

Pois bem. A correção de erros dessa natureza pode ser realizada
de ofício ou mediante provocação de simples petição, em aplicação análoga às
prescrições do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art.  494.  Publicada a  sentença,  o  juiz  só  poderá
alterá-la:
I  –  para  corrigir,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”.

Constatado o equívoco, impõe-se o acolhimento dos presentes
embargos, neste ponto, a fim de que seja retificado erro material existente na
decisão ora embargada,  para que, na parte dispositiva conste “(...)  majorar a
indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, por
ser este o valor que consta no fundamento da decisão vergasta. 

- Da Contradição   e Omissão  

No caso dos autos, apesar de a embargante afirmar a existência
de  contradições  e  omissões  no  julgado,  em  verdade,  apenas  apresenta
inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido, tendo a Segunda Câmara Cível deste Colendo
Tribunal  decidido,  à  unanimidade,  pelo  conhecimento  parcial  do  recurso,
negando-lhe provimento.

Pela leitura atenta do acórdão, verifica-se claramente que houve
a solução da  lide  de  forma devidamente  fundamentada,  com a  análise  das
questões postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes
nos autos e a legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha
que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Ora,  o  Acórdão,  após  detida  análise  dos  autos, confirmou  a
sentença que reconheceu o dever da companhia aérea promovida de indenizar
à autora, ante o desrespeito e a má prestação do serviço que culminaram no
cancelamento do seu voo. 

Vejamos o excerto da decisão combatida:

“Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam
e, por conseguinte, geram o dever de indenizar. 

Nesse  sentido  dispõem  os  artigos  186  e  927  do
Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que



exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele  que,  por ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da
indenização mostra-se necessária a constatação da
conduta  antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o
nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre  ressaltar,  que  a  relação  contratual
estabelecida  entre  as  partes  se  configura  típica
relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada
independentemente da existência de culpa do agente,
a  teor  do  que  prescreve  o  art.  14  do  Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.

(…)

§3º  O  fornecedor  do  serviço  só  não  será
responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim,  a  responsabilidade  da  companhia  aérea
somente  pode  ser  elidida  por  culpa  exclusiva  do
consumidor, fato de terceiro, caso fortuito ou força
maior.

Na  hipótese  em  comento,  apesar  de  a  parte
promovida,  ora  apelada,  sustentar  que  o
cancelamento do voo ocorreu devido a restruturação
da  malha  aérea  decorrente  de  mau  tempo  no  dia
anterior, não colacionou aos autos provas suficientes
para  comprovar  suas  alegações.  Ao  contrário,
limitou-se  a  transcrever  reportagens,  do  dia
07/12/2013, relacionadas ao mau tempo nos Estados
do Rio de Janeiro e São Paulo.  Ocorre que,  como



bem registrou o juízo a quo, tal prova não favoreceu
a  companhia  área,  pois  as  questões  climáticas
atingiram a região sudeste e “não foi comprovada a
sua incidência ou o seu reflexo na cidade de partia
do voo em menção (Brasília-DF), nem na localidade
de  conexão  (Salvador-BA),  tampouco  no  local  de
destino (Campina Grande-PB).” (fls. 125v.).  

Ora,  quando  a  parte  promovida  afirma  que  o
cancelamento  do  voo  ocorreu  em  razão  de
reestruturação da malha aérea, mas não apresenta
provas  hábeis  a  comprovar  suas  alegações,  deve
arcar com os prejuízos suportados pela autora.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 231
do  Código  Brasileiro  de  Aeronáutica  (Lei  n.
7.565/86), ocorrendo atraso superior a quatro horas
ou  cancelamento  de  voo,  deve  a companhia  aérea
disponibilizar a devida assistência aos passageiros,
na tentativa de atenuar os transtornos. Confira-se:

"Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou
atraso em aeroporto de escala por período superior
a 4 (quatro)  horas,  qualquer  que seja o motivo,  o
passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de
passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da
interrupção  ou  atraso  da  viagem,  inclusive
transporte  de  qualquer  espécie,  alimentação  e
hospedagem,  correrão  por  conta  do  transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil” 

No caso em análise, a apelante, apesar de sustentar
que prestou a devida assistência à autora, não juntou
qualquer documento comprovando  sua afirmação.
Como muito bem observado pelo Juiz sentenciante,
“a  autora  não  foi  reacomodada  em  outro  voo,
tampouco recebeu o reembolso integral do valor da
passagem.  Ademais,  não  consta  no  encarte
processual qualquer documento que comprove que a
empresa ré forneceu assistência material  à autora,
nos  moldes  delineados  pelo  Art.  14  da  citada
resolução.” (fls. 126). 

Portanto, a solução da demanda deverá ser efetuada
com base nas regras do ônus da prova, com fulcro no



art. 373 do Código de Processo Civil. Aliás, isso se
deve ao fato de que todo aquele que alega um direito
deverá  comprová-lo,  conforme  esclarece  Ovídio
Baptista: 

“Como todo direito se sustenta em fatos, aquele que
alega possuir um direito deve, antes de mais nada,
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito
se  alicerça.  Pode-se,  portanto,  estabelecer,  como
regra geral dominante de nosso sistema probatório,
o  princípio  segundo  o  qual  à  parte  que  alega  a
existência de determinado fato para dele derivar a
existência  de  algum  direito  incumbe  o  ônus  de
demonstrar  sua existência.  Em resumo,  cabe-lhe  o
ônus  de  produzir  a  prova dos  fatos  por  si  mesmo
alegados como existentes.” (Curso de processo civil.
v. 1. 4ª ed. São Paulo: RT, p. 344). 

Destarte,  desincumbindo-se  o  promovido  de
comprovar suas alegações – uma vez que é inegável
o abalo sofrido pela autora decorrente do  frustração
do  embarque  no  dia  programado  –,  caberia  ao
requerido  apontar  a  inexistência,  modificação  ou
extinção do direito pleiteado pela autora, nos termos
do art.  373, incisos I  e  II,  do Código de Processo
Civil, ônus do qual não se desvencilhou.

Desse modo, resta indene de dúvida que se encontra
devidamente evidenciada a conduta antijurídica da
companhia aérea e, por conseguinte, configurado o
dever de indenizar. 

Com efeito, é notório o abalo emocional sofrido pela
consumidora que teve sua passagem aérea cancelada
unilateralmente  pela  companhia  aérea por  suposto
motivo de  força maior  não delineado,  sem que ao
menos  lhe  fosse  informado  acerca  da  sua
reacomodação em outro voo, descurando-se, ainda,
do  seu  dever  legal  de  prestar  assistência  ao
passageiro,  garantido  no  artigo 231  do  Código
Brasileiro de Aeronáutica.

Acerca do reconhecimento de indenização por danos
morais no caso de atraso ou cancelamento de voo,
trago à baila precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE



INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONSUMIDOR.  CANCELAMENTO
DE  VOO.  FALHA  NO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA  DE  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  RISCO  DA  ATIVIDADE.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  OCORRÊNCIA.
VALOR  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL
LEVANDO  EM  CONSIDERAÇÃO  O  CARÁTER
PEDAGÓGICO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS
ENVOLVIDOS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DOS
DANOS  MATERIAIS  A  PARTIR  DO  EFETIVO
PREJUÍZO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.
- O Código de Defesa do Consumidor estabelece a
responsabilidade  objetiva  do  fornecedor  pela
prestação do serviço de forma defeituosa, bastando
para o consumidor comprovar o dano e o nexo de
causalidade. Tal responsabilidade funda-se na teoria
do risco da atividade (risco criado ou risco objetivo),
o  qual  se  justifica  em  razão  do  próprio  tipo  de
relação que o CDC tutela. - A responsabilidade da
companhia aérea, em razão de atraso/cancelamento
de  voos,  funda-se  na  teoria  do  risco  da  atividade
(risco criado ou risco objetivo), o qual se justifica em
razão do próprio tipo de relação que o CDC tutela.
Desse  modo,  problemas  climáticos,  bem  como  os
técnicos,  encontram-se  dentro  do  campo  da
previsibilidade e são inerentes ao serviço prestado,
isto  é,  estão  englobados  na  ideia  de  risco  da
atividade, caracterizando-se como fortuito interno, o
que  não  afasta  a  responsabilidade,  sob  pena  de
privação  dos  lucros  e  socialização  dos  prejuízos,
notadamente quando a empresa aérea sequer prestou
as informações suficientes e adequadas.

-  O  dano  moral  decorrente  de  atraso  de  voo
prescinde  prova,  sendo  que  a  responsabilidade  de
seu  causador  opera-se  in  re  ipsa,  por  força  do
simples  fato  da  sua  violação  em  virtude  do
desconforte, da aflição e dos transtornos suportados
pelo passageiro.

-  Caracterizado o dano moral,  há de ser  fixada a
indenização em valor consentâneo com a gravidade
da  lesão,  observadas  posição  familiar,  cultural,
política, social e econômico-financeira do ofendido e
as  condições  econômicas  e  o  grau  de  culpa  do
lesante, de modo que com a indenização se consiga
trazer  satisfação  para  o  ofendido,  sem  configurar
enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma  sanção
para  o  ofensor.  Observadas  tais  diretrizes  pelo
Magistrado, mantido deve ser o quantum.” (TJPB -



ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00044383820138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j.  em
26-01-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO DE MAIS DE SETE HORAS. PERDA DE
VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. CINZAS NO
AR DECORRENTES DE ERUPÇÃO VULCÂNICA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM.  VALOR  FIXADO
PELO  MAGISTRADO  DE  ACORDO  COM  OS
CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  SENTENÇA
IRRETOCÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO. -
"O  transportador  é  responsável  pelo  dano
ocasionado  por  atrasos  no  transporte  aéreo  de
passageiros,  bagagem  ou  carga.  Não  obstante,  o
transportador  não  será  responsável  pelo  dano
ocasionado  por  atraso  se  prova  que  ele  e  seus
prepostos  adotaram  todas  as  medidas  que  eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes  foi  impossível,  a  um  e  a  outros,  adotar  tais
medidas."  -  Caberia  à  empresa-ré,  ora,  apelante,
comprovar  o  caso  de  força  maior,  na  hipótese,  a
erupção do vulcão Chaitén, no Chile. A prova sobre
esse fenômeno da natureza é praticamente inexistente
e, de acordo com a contestação, seria comprovada
por um anúncio de jornal, prova imprestável a esse
desiderato. - A Promovida assume uma obrigação de
resultado, responsabilizando-se pelo transporte dos
passageiros, com proteção à saúde e a integridade
física  destes,  além  da  observância  dos  horários
previamente estabelecidos. - Não há que se falar em
redução do valor arbitrado a título de danos morais,
se  o  mesmo  foi  cominado  de  modo  ponderado.”
(TJPB-ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00285720820088152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em
01-09-2015). 

“CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA
NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA
AÉREA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC -
NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO NEXO DE
CAUSALIDADE  -  DANOS  MORAIS



CONFIGURADOS  -  DEVER  DE  INDENIZAR  -
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  -
ARBITRAMENTO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO DE EQUIDADE DO
JUIZ - IRRESIGNAÇÃO - PEDIDO DE EXCLUSÃO
OU,  SUCESSIVAMENTE,  DE  REDUÇÃO  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO -
MONTANTE REPARATÓRIO FIXADO NA ORIGEM
EM VALOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO -
VALOR  ARBITRADO  EM  OBSERVÂNCIA  AOS
POSTULADOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  -  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  -  DESPROVIMENTO  DO  APELO.-
Segundo art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,
pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos".- O quantum
compensatório  arbitrado  deve  traduzir-se  em
montante que, por um lado, sirva de lenitivo ao dano
moral sofrido, sem importar em enriquecimento sem
causa  do  ofendido;  e,  por  outro  lado,  represente
advertência ao ofensor e à sociedade de que não se
aceita  a  conduta  assumida,  ou  a  lesão  dela
proveniente.- O quantum deliberado a título de danos
morais na sentença a quo é proporcional e razoável,
leva  conta  a  extensão  do  dano  e  as  demais
indenizações  já  concedidas  por  este  Tribunal,  não
havendo  razão  para  minoração.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00174215920128150011,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ, j.
em 18-08-2015).  

Assim, evidenciado nos autos o desrespeito e a má
prestação do serviço da companhia aérea, bem como
demonstrado  o  nexo  de  causalidade  com  o  nítido
prejuízo de cunho moral sofrido pela apelada, não
merece reparo a sentença que condenou a apelante
ao pagamento  de indenização por  danos morais  à
autora”. (fls. 183/188).

Neste pensar,  a decisão recorrida  negou provimento ao Apelo
interposto  pela  parte  ora  embargante.  Doutro  norte,  deu  promovimento  ao
Recurso  Adesivo  interposto  pela  então  embargada,  por  entender  devida  a
majoração dos danos morais. 

Assim, não há dúvidas acerca da inexistência de contradição ou
omissão da decisão, não havendo que se cogitar em falha que possa ser sanada
por meio de embargos de declaração.



Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas
apresentando argumentos  de rejulgamento  da  causa,  confira-se  o  aresto do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE
DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não
consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição),  mas representam tentativa de obter o
rejulgamento da causa. Precedentes.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional,  não há que se falar em violação dos
arts. 165 e 458 do CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg nos EDcl  no AREsp 749.327/AL, Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer contradição
ou omissão a serem sanadas na decisão combatida, não merecem, neste ponto,
ser acolhidos os presentes embargos.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,  apenas para  corrigir erro  material,  de
forma que,  no último parágrafo das fls. 189, onde se lê: “(...)  tão somente
para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 13.000,00 (dez
mil reais).”, leia-se: “(...) tão somente para majorar a indenização por danos
morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle



Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator


