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Acórdão
Apelação Cível – nº. 0025739-17.2008.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Construtora Bom Sucesso S/A – Advs.: Alexandre de Almeida 
Ramos – OAB/PI nº 3271 e Tarik Gomes Pereira – OAB/PB nº 16775 

APELADO: ALEX SOUSA COSTA – ADV.: DEORGE ARAGÃO DE ALMEIDA – OAB/PB 
Nº 10902 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  REPARATÓRIA  DE
DANOS.  PRELIMINARES:  INCOMPETÊNCIA  DO
JUÍZO,  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM,
INÉPCIA DA INICIAL E GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
REJEITADAS.  MÉRITO.  CONTRATO  VERBAL.
RETIRADA  DE  BARRO  PARA  CONSTRUÇÃO  DE
ESTRADA.  PAGAMENTO  ACORDADO  NÃO
REALIZADO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
HARMÔNICO.  PREJUÍZO  CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: MEDIDA
QUE  SE  IMPÕE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
- Art. 927 - CC. Aquele que, por ato ilícito (arts.
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.
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Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  rejeitar  as
preliminares. No mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Construtora Bom
Sucesso S/A hostilizando a sentença (fls. 244/258) do Juízo de Direito da 8ª Vara
Cível desta Capital que nos autos da Ação de Reparação de Danos promovida por
Alex Sousa Costa julgou procedente em parte o pedido contido na inicial para
condenar a empresa promovida “ao pagamento de danos materiais referentes a
12.464,00m³ de barro, pelo valor de mercado, tudo a ser apurado em liquidação
de sentença”, bem assim, rateando as custas e honorários advocatícios entre as
partes litigantes ante o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Embargos  declaratórios  manejados  pela  parte  promovida
(fls. 259/265) e amplamente rejeitados (fls. 271/272).

Nas  suas  razões  recursais  (fls.  275/288),  o  Apelante
levantou preliminares relativas à incompetência, ilegitimidade ativa e inépcia da
inicial,  apresentando ainda irresignação quanto  ao  deferimento  da gratuidade
judicial.

No  mérito,  o  recorrente  defendeu  que  a  magistrada
sentenciante teria incorrido em equívoco, haja vista que o valor arbitrado a título
de danos materiais não poderia ser calculado sobre o valor de mercado do m³,
mas  sobre  o  percentual  da  área  (de  barro  para  construção)  efetivamente
retirada.  Sustentou  ainda  que  as  provas  dos  autos  não  confirmam os  fatos
narrados na inicial, especialmente, a quantidade do material extraído.

Contrarrazões ofertadas (fls. 292/293) refuta as alegações
da empresa apelante, requerendo o desprovimento do recurso interposto por ela.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, atuando
na  defesa  da  ordem jurídica  (custos  juris),  se  pronunciou  pela  rejeição  das
preliminares levantadas e, relativamente ao mérito, indicou que o feito retome o
seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da Egrégia Câmara (fls.
300/304).

É o relatório.
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V O T O

PRELIMINARES

Antes de discorrer sobre as preliminares levantadas no caso
em disceptação, faz-se necessário mencionar que a legislação processual tem
aplicação  imediata  no  tempo,  respeitados  os  atos  praticados  e  as  situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, como dispõe o artigo
14, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e
as  situações  jurídicas  consolidadas  sob  a
vigência da norma revogada.”

O  dispositivo  legal  acima  transcrito  é  bem  claro  ao
determinar  que  a  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente aos processos em curso.  Todavia,  o Novo Código de Processo
Civil, na segunda parte da redação do artigo 14, cuidou de resguardar os atos
processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.

Isso porque, cada ato processual é também um ato jurídico
perfeitamente realizado no tempo e merece proteção ao direito que foi conferido,
nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, garantindo que
“a  lei  não  prejudicará  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico  perfeito  e  a  coisa
julgada”. O Novo CPC não pode, portanto, atingir o direito da parte praticar um
ato cujo termo inicial se deu na vigência da norma antiga. Já os atos havidos na
vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  deverão  obedecer  o  regramento
hodierno.

Em sendo assim,  na hipótese  dos autos,  visualiza-se  que
atos foram praticados sob a égide do Código de Processo Civil/1973, devendo,
portanto,  ser  analisados  em  conformidade  com  os  dispositivos  da  norma
revogada.

1) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A empresa ré arguiu a incompetência do juízo, em sede de
contestação (fls. 113/136) juntada aos autos antes da vigência do Novo Código
Processo  Civil,  devendo  a  mesma  ser  analisada  em  conformidade  com  o
CPC/1973.
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Neste  caso,  a  arguição  de  incompetência  do  juízo  restou
preclusa, uma vez que a questão não foi suscitada no momento oportuno nem
pela via indicada (exceção), tendo em vista que, a competência para processar e
julgar o presente feito,  de natureza relativa fixada em razão do território, foi
prorrogada, como preceitua o artigo 114 do CPC:

Art. 114: Prorrogar-se-á a competência se dela o
juiz não declinar na forma do parágrafo único do
artigo 112 desta lei ou o réu não opuser exceção
declinatória nos casos e prazos legais.

Sobre o tema colhe-se o seguinte julgado:

COMPETÊNCIA.  RELATIVA.  EXCEÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. DOMICÍLIO DO
AUTOR.  1. A incompetência relativa deve ser
arguida por meio de exceção, processada em
autos  apartados  e  em  apenso,  em  petição
fundamentada  e  devidamente  instruída.
Inteligência dos artigos 112, 299 e 307 do CPC. 2.
A  alegação  de  incompetência  relativa  de  forma
inadequada  acarreta  a  prorrogação  da
competência. 3. Ademais, a autora é consumidora
e  alegou  manter  domicílio na  comarca  em que
ajuizou o feito. O domicílio do consumidor é local
adequado  para  a  propositura  do  feito,  não
havendo  que  se  falar  em  incompetência.  4.
Recurso  provido.  (TJSP,  AI
20527903920148260000 SP, Órgão Julgador: 14ª
Câmara  de  Direito  Privado,  Relator:  Des.  Melo
Colombi, Publicação: 26/05/2014.

 
Desta feita, tal preliminar deve ser rejeitada.

2) ILEGITIMIDADE ATIVA  AD CAUSAM

É cediço que as ações reparatórias devem ser direcionadas
entre a parte que sofreu o dano e aquele que o causou. Portanto, se de um
contrato verbal realizado entre a ré e o antigo proprietário do imóvel descrito na
exordial  resultaram  danos  que  foram  suportados  pelo  atual  detentor  da
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propriedade, cabe a este pleitear o que lhe é de direito, como se observou nos
autos,  haja  vista  que o promovente  tanto  possui  o  interesse  jurídico  quanto
legitimidade  ativa  nos  termos  da  legislação  e  da  jurisprudência  aplicáveis  à
espécie.

A  título  de  ilustração,  vejamos  o  entendimento
jurisprudencial colacionado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE
VIZINHANÇA.  AÇÃO  DE  DANO  CONCRETO.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  ENTE  PÚBLICO
MUNICIPAL.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.
LEGITIMIDADE  DO  PROPRIETÁRIO  OU
POSSUIDOR  PREJUDICADO  PELO  USO
INADEQUADO DA  PROPRIEDADE.  RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO NOS MOLDES
DO  ARTIGO  485,  VI  DO  CPC.  1.  No  caso  em
espécie, o Município de Parnaíba-PI, ora apelado,
propôs  Ação  de  Dano  Infecto  em  desfavor  da
apelante,  objetivando  paralisar  o  despejo  de
esgoto  doméstico,  prejudicial  ao  sossego  e  à
saúde dos que habitam em imóveis vizinhos.  2.
Contudo, como a matéria versa sobre direitos
de  vizinhança,  somente  o  proprietário  ou
possuidor  prejudicado pelo  uso  inadequado
da  propriedade,  é  que  detém  legitimidade
para  ajuizar  demanda  judicial  visando
afastar  o  uso  anormal  da  propriedade,
conforme disposto no artigo 1277 do Código
Civil. 3.  A  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  ad
causam  suscitada  pela  apelante  acolhida.  4.  A
extinção do processo sem resolução do mérito nos
termos do artigo 485, inciso VI do CPC (TJPI, AC
00018771620148180031,  PI  201500010043300,
Órgão  Julgador:  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator:  Des.  Fernando  Lopes  e  Silva  Neto,
publicação 31/03/2016).

Tal preliminar deve ser rejeitada.

3) INÉPCIA DA INICIAL

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                             5



Processo nº. 0025739-17.2008.815.2001

Na peça vestibular, o promovente trouxe aos autos todos os
fatos e todos os fundamentos jurídicos ensejadores do direito de forma clara e
inteligível,  permitindo  ao  réu  a  possibilidade  de  se  defender  de  todas  as
alegações proferidas, cumprindo, portanto, com todos os requisitos discriminados
no CPC.

Neste  sentido,  observemos  o  posicionamento  de  nossos
Tribunais:

BEM  MÓVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  PEDIDO
EXPRESSO E INTELIGÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL.
INOCORRÊNCIA.  Se  a  petição  inicial  é  clara  o
bastante  para  permitir  a  defesa,  tem causa  de
pedir,  pedido  e  a  narrativa  dos  fatos  decorre
logicamente  a  conclusão,  não  se  pode falar  em
inépcia.  RECURSO  IMPROVIDO.  TJSP,  AI
990101541319 SP, Órgão Julgador: 34ª Câmara
de  Direito  Privado.  Relator:  Des.  Antonio
Nascimento. Publicação: 06/12/2010.

Desta feita, tal preliminar também deve ser rejeitada.

4) GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Depreende-se que, o promovente pugnou, expressamente,
pela justiça gratuita, tal como determina o artigo 4º da Lei nº 1.060/50:

Art.  4º:  A  parte  gozará  dos  benefícios  da
assistência judiciária, mediante simples afirmação,
na  própria  petição  inicial,  de  que  não  está  em
condições de  pagar  as  custas  do  processo  e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
de sua família.

Desta  maneira,  negar  a  justiça  gratuita  presumindo-se  a
ausência de hipossuficiência, sem qualquer elemento probatório objetivo neste
sentido, além de ferir a própria lei, violaria o amplo acesso à justiça, contribuindo
para a morosidade das ações judiciais.

Por isto, tal preliminar também não deve prosperar.

MÉRITO
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O  cerne  da  questão  consiste  na  sentença  do  Magistrado
monocrático que condenou a empresa apelante, a título de danos materiais, ao
pagamento referente à 12.464,00 m³ de barro, pelo valor de mercado, devendo
tudo ser apurado em liquidação de sentença.

Analisando  os  autos,  depreende-se  que  as  questões
suscitadas  dizem  respeito  à  declaração  de  existência  ou  não  do  débito  da
empresa ré frente ao Autor da ação.

O  Autor,  ora  apelado,  alega  que  a  empresa  promovida
entabulou um contrato verbal para realização da extração de barro do interior de
sua propriedade, Granja Esperança, com o objetivo de construir uma estrada que
ligasse Alhandra/Cupissura/Caaporã. 

Sendo  assim,  obedecendo  ao  que  ficou  acordado,  a
construtora retirou algo em torno de 10 mil  caminhões truck carrregados de
barro da propriedade. Em contrapartida, a empresa apelante ofereceu ao autor a
quantia  irrisória  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais)  pela  quantidade  de  barro
extraída  da propriedade,  apesar  dos buracos  deixados  na propriedade  e  dos
riscos de erosão na granja, valor este sumariamente negado pela parte apelada.

Os  detalhes  do  desenrolar  desta  negociação  foram
elucidados  pelas  testemunhas  arroladas  (fls.  208/215)  que,  em  seus
depoimentos, deixaram claro a efetivação do contrato verbal entre a construtora
e o dono da propriedade Granja Esperança para a realização da extração de
barro, com o pagamento a ser acordado em um momento posterior à retirada. 

É  válido  colacionar  os  depoimentos  que  confirmam  as
afirmações do autor desta ação. Inicialmente, o engenheiro Ricardo César da
Silva (fls. 208) afirmou: “que foi o próprio depoente que fez toda a negociação
para retirada de material da Granja Esperança para a obra que seria feita na
BR/PB Alhandra/Cupiçura/Caaporã; que não chegou a acertar inicialmente uma
quantidade de material, mas acredita que tenha sido retirado cerca de 10.000
m³ de barro (…), que em nenhum momento foi acertado qualquer preço pelo
material retirado; (…) que não foi pago nenhum valor pelo barro retirado.”

A testemunha Valdeci Gomes da Silva asseverou (fls. 210)
“que ouviu  comentários  de que a  empresa promovida retiraria  o barro e  se
responsabilizaria  pelo  pagamento  do material,  não sabendo informar  o  valor
acertado; que pelo que ouviu dizer não foi pago nenhum valor; (…) não sabe
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informar  qual  o  tamanho  da  Granja  Esperança,  pois  reside  lá  desde  os
proprietários  anteriores  ao  autor  Alex;  que  confirma  que  os  proprietários
anteriores eram Geraldo Gomes de Sousa e sua esposa Ilma Vieira Gomes.”

Outra  testemunha,  Iranildo  da Silva,  por  sua  vez,  aduziu
“que compareceu na granja para retirar o barro a ser utilizado na construção da
estrada, que não participou da negociação sobre quanto barro iria ser retirado e
o eventual preço a ser pago; que pela sua experiência foi retirado de 9.000 a
10.000 m³; que não ouviu comentário de que o barro seria pago, nem sabe
dizer se o custo desse material foi computado como custo da obra; que acredita
tenha sido utilizada de 1.400 a 1.500 carradas, cada uma correspondendo a 12
m³, salvo engano do depoente, que todo barro utilizado no solo de base de toda
a estrada foi retirado da Granja Esperança.”

Em  suas  declarações,  João  Antonio  de  Souza  (fls.  214)
alegou “que a negociação sobre a retirada de barro foi feita diretamente entre a
sua pessoa e o representante da empresa ora presente, senhor Ricardo; que não
chegaram a acertar a quantidade de barro que seria retirado, mas tão somente
que seria  pago,  pois  o  senhor Ricardo já  lhe procurou perguntando se teria
interesse em vender o material;  que o depoente respondeu que sim; que o
senhor Ricardo disse que já estava com o maquinário para a retirada e que o
preço seria acertado posteriormente; que o depoente concordou com a retirada
sob  o  preço  do  mercado;  que  não  sabia  quanto  representava  o  preço  de
mercado,  pois  nunca  tinha  negociado  barro;  que  nunca  recebeu  nenhum
pagamento pelo barro; que chegou a cobrar o pagamento ao senhor Ricardo,
mas ele  disse que pagaria  depois (…) que após a finalização da retirada do
barro,  e  da  própria  obra,  procurou  o  senhor  Ricardo  para  cobrar-lhe  o
pagamento, tendo este respondido que o material seria uma doação, com o que
não aceitou o depoente; que só nesse momento o senhor Ricardo ofereceu R$
6.000,00 (seis mil reais), valor este que também não foi aceito pelo depoente
(…) que a construtora sucesso retirou muito mais barro que a Cagepa, chegando
a aproximadamente a 10.000 carradas de barro.”

Em sendo assim, restou incontroverso, portanto, que houve
de fato um contrato verbal entre a construtora apelante (doutor Ricardo) e o
administrador da propriedade Granja Esperança (João de Souza) para retirada de
barro,  ficando comprovado  também que o  acordo  entre  as  partes  foi  que  o
pagamento deveria ser efetuado em momento posterior.

Entretanto,  a  construtora  recorrente  não  efetuou  o
pagamento de nenhum valor pelo referido contrato, oferecendo apenas a quantia
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irrisória de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este não aceito pelo proprietário,
ora apelado.

Além  disso,  corroborando  as  afirmações  fornecidas  pelas
testemunhas em seus depoimentos, o engenheiro fiscal do DER, Sr. Pedro Batista
Sobrinho,  através  de  relatório  oficial  (fls.  219/228),  trouxe  aos  autos
esclarecimentos a respeito da quantidade de barro extraída da propriedade em
questão,  declarando que “  (…) a PB-034,  trecho Alhandra/Cupissura/Caaporã
pavimentada em 2006 pela Construtora Sucesso S/A (…) o material utilizado na
composição solo-areia,  o solo foi  retirado da Jazida J.2, localizada na estaca
98+0,00  lado  direito  sentido  Alhandra/Capissura  e  a  areia  na  Jazida  A.2,
localizada na estaca 46+0,00 lado esquerdo do mesmo sentido (…). O volume
executado 15.979,77 m³, sendo 12.464,00 m³ de material escavado da Jazida
J.2 (…).”

Vale ressaltar que, a jazida J.2 citada pelo engenheiro, em
seu  relatório,  corresponde  à  área  pertencente  à  Granja  Esperança,  de
propriedade do autor, conforme documentação juntada pelo citado engenheiro
(fls. 224).

Neste  sentido,  diante  do  conjunto  probatório  trazido  aos
autos e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
entendo que o Autor deve ser ressarcido dos danos materiais sofridos, no valor
referente a 12.464,00 m³ de barro extraído, pelo valor de mercado, devendo tal
valor ser apurado em liquidação de sentença, em conformidade com o parecer
técnico fornecido pelo engenheiro fiscal do DER. 

Sobre  o  tema,  sabe-se  que  a  Constituição  Brasileira  de
1988, expressamente, em seu artigo 5º, incisos V e X, prevê a indenização como
um dos mecanismos de reparação do dano, seja ele material ou moral:

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à
igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos
termos seguintes: 
(...)
V  -  é  assegurado  o  direito  de  resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem; 
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra  e  a  imagem  das  pessoas,  assegurado  o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação; 

No mesmo sentido, o art. 927, do Código Civil brasileiro, foi
concebido no sentido de estabelecer a obrigatoriedade de reparação pelos danos
causados pela conduta ilícita. Isso porque, o dever de indenizar advém de ato
ilícito traduzido em infração à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e
lesão ao respectivo titular. Vejamos:

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

Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

É  válido  colacionar  julgado  da  Egrégia  Corte  de  Justiça
mineiro sobre a questão em comento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO
DE  JUSTIÇA  GRATUITA.  RECOLHIMENTO  DO
PREPARO  RECURSAL.  PRECLUSÃO  LÓGICA.
NEGÓCIO JURÍDICO VULTOSO. INDEFERIMENTO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  AFASTADA.
COMPROVAÇÃO  DE  COMPRA  E  VENDA.
INADIMPLÊNCIA  CONFIGURADA.  CLÁUSULA
PENAL.  ABUSIVIDADE.  INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO  DA  DÍVIDA.  CABIMENTO.  -
Diante do reconhecimento do preparo recursal  e
do  vultoso  valor  que envolve  o  negócio  jurídico
entre as partes, a concessão da aludida benesse
mostra-se  dispensável.  Não  havendo  prévia
comprovação  de  que  a  situação  financeira  da
parte sofreu alteração, de sorte a impossibilitá-lo
de continuar a arcar com as custas processuais e
honorários  advocatícios,  sem  prejuízo  do  seu
próprio sustento ou de sua família, não lhe cabe a
concessão do benefício da justiça gratuita. 
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-  A  prescrição  interrompe-se  pelo  despacho  que
determina  a  citação  que  retroage  à  distribuição,
onde  houver  mais  de  um juízo.   - A  ação  de
cobrança  é  aquela  que  o  credor  promove
judicialmente contra o devedor,  objetivando
reaver seu crédito, chamando-o a juízo para
que  pague  a  obrigação  que  pode  ser
decorrente de contrato, documento assinado,
ou qualquer outro compromisso assumido.
-  Deve  ser  mantida  a  sentença  recorrida  que
reconheceu o débito a favor da parte autora, uma
vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar  a  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos
termos do artigo 333, II do CPC, isto é, o efetivo
pagamento do valor cobrado na inicial.
- Não há que se falar em decote da cláusula penal
se previamente fixada, livre de vícios, estabelecida
de  forma  razoável  e  condizente  com  as
circunstâncias do caso.
-  Provado  o  descumprimento  de  cláusula
contratual,  há  que  se  aplicar  a  multa  penal
prevista para tal  hipótese.  (AC 1002402827852-
1/002,  Relator:  Des.  Evandro  Lopes  da  Costa
Teixieira, TJMG, 17ª Câmara Cível, julgamento em
13/03/2014,  publicação  da  súmula  em
25/03/2014).

Assim, em face de tudo o que foi exposto, em consonância 
com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que a sentença não 
merece reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 
APELATÓRIO, para manter a sentença vergastada incólume em todos os seus 
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  os
desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Relator,  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais Guedes. 
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Presente ao julgamento a Excelentíssima Senhora Doutora
Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da Terceira  Câmara Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                 RELATOR
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