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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049129-40.2013.815.2001.
Origem : 5ª Vara da Família da Comarca da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Apelante : Carlos Antônio de Sousa Pires.
Advogado : Conceição Honório.
Apelados : Ana Luísa Ribeiro Pires e João Carlos Ribeiro Pires, 

  representados pela sua genitora Andréa Larissa Ribeiro Pires.
Advogado : Antônio Teodósio da Costa Júnior.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE ALIMENTOS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.  CONEXÃO
COM  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO.  OBJETOS  E
CAUSA  DE  PEDIR  DIVERSOS.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PENSÃO  ALIMENTÍCIA.  FILHOS
MENORES.  NECESSIDADE  PRESUMIDA
DECORRENTE  DO  PODER  FAMILIAR.
OBRIGAÇÃO  DE  AMBOS  OS  GENITORES.
POSSIBILIDADE  DO  ALIMENTANTE
COMPROVADA.  VALOR  FIXADO  EM
PRIMEIRO  GRAU  PROPORCIONAL.
REDUÇÃO.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO  DO  DECRETO  JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

− A Ação de alimentos e a demanda de divórcio
possuem objetos e causa de pedir diversos, de modo
que  incabível  a  reunião  das  ações  por  conexão.
Ademais,  in  casu,  não  existe  a  possibilidade de
decisões conflitantes.

− Sabe-se  que  o  encargo  alimentar  é  recíproco
entre cônjuges e companheiros, assim como entre pais
e filhos, de acordo com os arts. 1.694 e 1.696, ambos
do Código Civil.

− Com efeito, destaco que os filhos menores são
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alimentados  por  força  de  obrigação  decorrente  do
dever de sustento, inerente ao poder familiar, em que
se presumem as necessidades daqueles.

− De outra banda, é cediço que é dever de ambos
os  genitores  a  subsistência  digna  dos  filhos  e,
enquanto  a  guardiã  presta  alimentos  in  natura aos
filhos  que  com  ela  residem,  cabe  ao  outro  genitor
prestar-lhes  pensão  in  pecunia,  em  valor  suficiente
para atender-lhes as necessidades, com padrão de vida
assemelhado àquele que desfruta. Em outras palavras,
os  alimentos  devem  ser  fixados  para  atender  as
necessidades do filho,  propiciando-lhe condições de
vida  assemelhadas  às  do  genitor,  mas  sem
sobrecarregá-lo em demasia, ou seja, de acordo com
as suas condições pessoais.

− Entendo  que  restou  demonstrada  a  situação
financeira confortável do demandado para arcar com
o montante fixado no édito judicial combatido, uma
vez que é servidor público federal.

− Logo,  dentro  do  critério  capacidade,  concebo
que  tem  como  honrar  com  o  montante  fixado  na
sentença,  uma vez  que  não  irá  comprometer  a  sua
subsistência  tampouco  prejudicar seus  demais
compromissos  com  a  sua  nova  vida.  Por  isso,  em
atenção  ao  binômio  necessidade-possibilidade,
analisando  acuradamente  a  situação  dos  autos,
entendo que a pensão alimentícia fixada na sentença
deve ser mantida em 30% dos rendimentos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar a preliminar,  à unanimidade. No mérito, por igual votação,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Carlos Antonio de
Sousa Pires contra a sentença proferida pelo Juízo da  5ª Vara de Família da
Comarca da Capital (fls. 45/47), nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
Ana Luísa Ribeiro Farias  e João Carlos Ribeiro Pires, representados por
sua genitora Andréa Larissa Ribeiro Pires.

Na peça inaugural (fls. 02/09),  os demandantes relataram são
filhos  do  promovido  e,  após,  a  falência  matrimonial,  a  manutenção  dos
mesmos passou a ser arcada exclusivamente pela sua genitora.

Ainda defenderam que o dever de sustentou cabe aos pais, não
podendo ser atribuído exclusivamente a mãe. Asseveram que o demandado

Apelação Cível nº 0049129-40.2013.815.2001.        2



tem condições financeiras de arcar com pensão alimentícia, já que é professor
da UFPB e estável.

Requereram, liminarmente,  a fixação de verba alimentícia de
40% sobre os vencimentos e vantagens auferidas pelo promovido. Ao final,
pugnaram pela procedência do pedido com a confirmação da medida liminar.

Juntaram procuração e documentos (fls. 10/22).

Audiência preliminar  realizada, mas as partes não transigiram,
oportunidade na qual a MM Juíza de base determinou a expedição de ofício à
7ª  Vara  de  Família  da  Capital  para  fins  de  remessa  do  feito  nº  0050963-
78.2013.815.2001 e tramitação em apenso aos presentes autos.

Despacho fixando os alimentos provisórios em 30% sobre os
vencimentos e vantagens do promovido (fls. 29)

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
31/33), alegando que,  após a separação do casal, arcou com as despesas dos
seus filhos, mais especificamente alimentação, educação, saúde e escolinhas
esportivas.  Também  aduziu  que  a  guarda  dos  menores  é  compartilhada,
ficando os mesmos com o genitor durante 02 dias da semana e 03 dias com a
mãe, sendo os finais de semana alternados. 

Seguindo suas argumentações, discorre que todos os dias pega
seus filhos na escola e almoça com eles, bem como que resta indubitável que
as despesas são compartilhadas entre o casal, não havendo que se falar em
fixação de verba alimentícia.

Enfatiza que o imóvel residencial ficou a ex-esposa e, por isso,
passou a ter que arcar com o aluguel de imóvel.

Finalmente, alegou que as despesas ordinária dos filhos devem
ser rateadas entre o casal, de acordo com tabela colacionada no bojo da peça
de defesa.

Audiência  de  instrução e  julgamento realizada,  momento em
que os demandantes ofertaram réplica impugnatória (fls. 41).

Parecer  do  Ministério  Público,  opinando  pela  procedência
parcial do pedido para fixação de alimentos em 30% sobre os vencimentos e
vantagens do promovido, excluídos os descontos obrigatórios,  ante  o dever
dos  genitores  de  sustento  dos  filhos  e  a  comprovação  do  binômio
necessidade/possibilidade (fls. 42/44) 

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido
(fls. 45/47), cuja parte dispositiva passo a transcrever:

“Diante do exposto, com base no artigo 269, inciso I,
do  CPC c/c  Lei  5.478/68,  em consonância  com o
parecer  Ministerial,  JULGO  PROCEDENTE,  EM
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PARTE, O PEDIDO, para que surtam seus jurídicos
e  legais  efeitos,  fixando  alimentos  definitivos  em
favor  de  ANA  LUÍSA  RIBEIRO  PIRES  e  JOÃO
CARLOS RIBEIRO PIRES,  a serem pagos por seu
genitor CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA PIRES, no
percentual  de  30%  (trinta  por  cento)  dos  seus
rendimentos,  excluídos  os  descontos  obrigatórios,
sendo o percentual de 15% (quinze por cento) para
cada  filho,  a  serem  pagos  mediante  desconto  em
folha  de  pagamento  e  repassados  para  conta
bancária em nome da genitora dos menores”.  (fls.
47).

Inconformado, o promovido interpôs Recurso Apelatório (fls.
50/61),  aduzindo, preliminarmente, a anulação da sentença, sob o argumento
de que a presente demanda deveria  ter sido apensada ação de divórcio n º
0050963-78.2013.815.2001  pelo  instituto  da  conexão  e  a  necessidade  de
julgamento simultâneo. 

No mérito,  assevera  que,  no  momento da  fixação da  pensão
alimentícia, o julgador deve se pautar na possibilidade e necessidade, ainda
mais quando se tratar de guarda compartilhada.

Defende  a  exorbitância  do  valor  fixado  no  decreto  judicial,
notadamente por arcar com despesas durante o período em que seus filhos
estão sob sua guarda. 

Seguindo  suas  argumentações,  afirma  que  a  genitora  tem
melhores condições financeiras, já que é médica, professora da UFPB e UFCG
e reside no imóvel do casal, ao passo que o recorrente é apenas professor da
UFPB dedicação exclusiva e não tem residência própria.

Também  alega  que  as  despesas  fixas  dos  filhos  relativa  à
alimentação, educação e saúde chega a R$ 3.000,00 e, ao ser dividido entre os
pais, perfaz a quantia de R$ 1.500,00, porém a sentença fixou em 30% dos
vencimentos  e  vantagens  do  insurgente,  o  que  corresponde  a  R$3.100,00
menais, devendo, por isso, ser reduzido para 15%.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da
sentença para minoração da verba alimentícia para 15% dos seus rendimentos,
excluídos os descontos legais

Contrarrazões apresentadas (fls. 70/74), rogando pela rejeição d
a  questão  prévia  e manutenção  do  decreto  judicial,  ressaltando  que  os  os
alimentos foram fixados na proporção das necessidades dos requerentes, bem
como dos recursos da pessoa obrigada.

O  Ministério  Público,  em  atuação  no  primeiro  grau  de
jurisdição, opinou pela rejeição da preliminar e pela negativa de provimento
ao recurso, por ausência de alegações recursais capazes de modificar o édito
judicial (fls. 75/79).
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A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Tatjana

M.  N.  Lemos  (fls.  86/89),  opinou  pelo  desprovimento  da  irresignação
apelatória,  sob o fundamento de que o valor arbitrado observou o binômio
necessidade/possibilidade, não havendo que se falar em redução.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

Preliminar: anulação da sentença por ausência de conexão:

Aduz o insurgente que a sentença deve ser anulada, porquanto a
presente demanda deveria ter sido apensada a ação de divórcio nº  0050963-
78.2013.815.2001 intentada pelo promovido, ora apelante, e em trâmite na 7ª
Vara de Família da Comarca da Capital, em virtude do instituto da conexão e a
necessidade de julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes.

Com efeito,  o Código de Processo Civil,  em seu art.  103 do
dispõe:

"Art. 103 - Reputam-se conexas duas ou mais ações,
quando  lhes  for  comum  o  objeto  ou  a  causa  de
pedir".

No caso dos autos, não há notícia de que os alimentos devidos
aos menores estejam sendo debatidos na Ação de Divórcio mencionada.

Ademais,  entendo que  as  ações  têm objeto  e  causa  de  pedir
distintos, de modo que impossível a prolação de decisões conflitantes.

Acerca do assunto, já decidiu esta Corte de Justiça:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
DISTRIBUIÇÃO  PARA  UMA  DAS  VARAS  DE
FAMÍLIA.  DECLINAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.
ENVIO PARA UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE FOI
PROCESSADA AÇÃO  DE  DIVÓRCIO.  ALEGADA
CONEXÃO.  INOCORRÊNCIA.  AÇÕES  COM
OBJETOS DISTINTOS. PROCESSO JÁ JULGADO.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  PRECEDENTES
DO TJ/PB. - A competência para processar e julgar
a ação de alimentos é do juízo para o qual a ação
fora  distribuída,  eis  que  não  há  qualquer
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dependência  ou  relação  de  conexão  com  ação  de
homologação  de  divórcio  tramitada  perante  outro
juízo, uma vez que inexiste identidade de pedido e de
causa de pedir. Precedente do TJPB - Não há que se
falar  em  conexão  quando  uma  das  ações  já  se
encontra  julgada.  -  A  conexão  não  determina  a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado .
Súmula 235 do STJ”. (TJPB - Acórdão do processo
nº 00120110150529001,  Relator Dr Ricardo Vital de
Almeida - Juiz Convocado - j. em 17-11-2011)

“CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  —  AÇÃO  DE
ALIMENTOS  INTENTADA  POR  MENOR
DIVÓRCIO  CONSENSUAL  HOMOLOGADO  EM
OUTRA VARA. AÇÕES AUTÔNOMAS. PEDIDO E
CAUSA  DE  PEDIR  DISTINTAS.  PARTES
DIVERSAS.  PREVENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITADO.  -  A  competência  para  processar  e
julgar a ação de alimentos é do juízo para o qual a
ação  fora  distribuída,  eis  que  não  há  qualquer
dependência  ou  relação  de  conexão  com  ação  de
homologação  de  divórcio  tramitada  perante  outro
juízo,  uma vez que inexiste  identidade pedido e de
causa de pedir”. (Contli to Negativo de Competência
Cível  n°  001.2009.013331-3/001,  Rel.:  Miguel  de
Britto  Lyra  Filho,  Juiz  de  Direito  Convocado,  1."
Câmara Cível, D.J.: 18/03/2010. 

Dessa forma, rejeito a questão prévia.

Mérito:

Consoante relatado,   Carlos Antônio de Sousa Pires interpôs
Apelação Cível  hostilizando a sentença do Juízo Singular que, nos autos da
Ação de Alimentos manejada pelos apelados, julgou parcialmente procedente
o pleito, determinando a obrigação alimentar no valor correspondente a  30%
sobre os seus rendimentos, excluídos os descontos obrigatórios.

Sabe-se que o encargo alimentar é recíproco entre cônjuges e
companheiros, assim como entre pais e filhos, de acordo com os arts. 1.694 e
1.696, ambos do Código Civil.

A respeito do tema Yussef Sahid Cahali leciona:

"A  doutrina,  de  maneira  uniforme,  inclusive  com
respaldo na lei, identifica duas ordens de obrigações
alimentares, distintas, dos pais para com os filhos:
uma resultante do pátrio poder, consubstanciada na
obrigação  de  sustento  da  prole  durante  a
menoridade (CC, art. 231, IV); e outra, mais ampla,
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de caráter geral, fora do pátrio poder e vinculada à
relação  de  parentesco  em  linha  reta."  (CAHALI,
Yussef  Sahid.  Dos  Alimentos,  São  Paulo,  RT,  pg.
401).

Outrossim, a  fixação de verba  alimentar constitui  o conjunto
das prestações necessárias para a vida digna do indivíduo, encontrando assento
nos princípios da dignidade da pessoa humana e no da solidariedade familiar.

 
Com efeito, destaco que os filhos menores são alimentados por

força de obrigação decorrente do dever de sustento, inerente ao poder familiar,
em que se presumem as necessidades daqueles.

De outra banda, é cediço que é dever de ambos os genitores a
subsistência digna dos filhos e, enquanto a guardiã presta alimentos in natura
aos filhos que com ela residem, cabe ao outro genitor prestar-lhes pensão in
pecunia, em valor suficiente para atender-lhes as necessidades, com padrão de
vida  assemelhado  àquele  que  desfruta.  Em  outras  palavras,  os  alimentos
devem  ser  fixados  para  atender  as  necessidades do  filho,  propiciando-lhe
condições de vida assemelhadas às do genitor, mas sem sobrecarregá-lo em
demasia, ou seja, de acordo com as suas condições pessoais.

No mais, em se tratando de fixação de alimentos, o juiz deve se
pautar  sempre  pelo  binômio  necessidade-possibilidade,  utilizando-se,  na
essência, do princípio da razoabilidade e do bom senso.

Ora,  a  lei  não  deseja  o  perecimento  do  alimentando,  mas
também não quer o sacrifício do alimentante. Nesse contexto, o art. 1.694, §
1º, do atual Código Civil verbera:

“Art.  1.694.  Podem  os  parentes,  cônjuges  ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a
sua  condição  social,  inclusive  para  atender  às
necessidades de sua educação.
§ 1º  Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da
pessoa obrigada”.

A necessidade do alimentado, em se tratando de menor, deve
ser  aferida  considerando,  além  dos  recursos  mínimos  necessários  à  sua
sobrevivência,  todos os aspectos relativos  ao seu desenvolvimento digno e
saudável, incluindo-se na espécie as despesas de saúde, vestuário e habitação,
além do acesso ao ensino, como prevê o art. 1920 do Código Civil.

“Art.  1.920.  O  legado  de  alimentos  abrange  o
sustento,  a cura,  o vestuário e a casa,  enquanto o
legatário viver, além da educação, se ele for menor”.

Pois bem, levando em consideração as circunstâncias fáticas da
situação  específica  trazida,  concebo  que  as  necessidades  dos apelados são
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presumidas, porquanto Ana Luísa Ribeiro Pires conta com 10 anos de idade e
seu irmão com 09 anos de idade, conforme certidões de nascimento  de fls.
14/15. Também, verifica-se que,  de acordo com os documentos colacionados
ao encarte processual e as informações prestadas pelas partes, as necessidades
mensais dos infantes são, basicamente: colégio para cada (R$ 700,00),  plano
de  saúde  (R$360,11),  cultura  inglesa  dos  dois (R$700,00),  transporte  do
colégio até a cultura ida e volta  par cada (R$149,07),  esporte  para os dois
(R$240,00),  totalizando  R$  2.998,25.  Contudo,  sabe-se  que  existem outras
despesas  com  filhos,  tais  como  remédios,  vestuário,  material  escolar  e
fardamento, lazer, etc.

Por outro lado, quanto à possibilidade do apelante, infere-se do
acervo  probatório  coligido  ao  encarte  processual  que  é  Professor  da
Universidade  Federal  da  Paraíba,  recebendo  a  quantia  líquida  de  R$
10.338,45.

No caso,  a pensão alimentícia será em torno de R$ 3.101,53
(30% da renda líquida) para os dois filhos, montante este razoável para atender
as despesas dos menores e dentro da capacidade econômica do genitor e sem
sobrecarregá-lo em demasia.

Consigne-se  que,  embora  o  apelante  afirme  a  existência  de
guarda compartilhada, não há comprovação nos autos de tal alegação.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o fato de a genitora dos
recorridos ser médica e professora da UFPB e UFCG, não tem o condão de
reduzir  a  verba  alimentícia  fixada no decreto judicial,  uma vez  que  restou
demonstrada a capacidade do apelante de contribuir para o sustento dos seus
filhos,  bem  como,  ao  meu  sentir,  as  despesas  ordinárias  e  extraordinárias
devem  ser  rateadas  entre  os  pais  de  forma  proporcional.  Ainda,  não  há
comprovação  no caderno processual da renda da mãe, de modo a aferir sua
real capacidade de arcar com o sustento mais do que o pai.

Nesse  contexto,  entendo  que  restou  demonstrada  a  situação
financeira confortável do demandado para arcar com o montante de 30% sobre
seus rendimentos fixados no édito judicial combatido.

Logo,  dentro  do critério  capacidade,  concebo que  tem como
honrar com o montante fixado na sentença, uma vez que não irá comprometer
a sua subsistência tampouco prejudicar seus demais compromissos com a sua
nova vida.

Sobre o assunto, já se manifestou a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  DE  ALIMENTOS  -
NECESSIDADE  DA  PROMOVENTE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IRRESIGNAÇÃO -
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  -  DESCABIMENTO  -
MANUTENÇÃO DESPROVIMENTO DO APELO. -
Na fixação da prestação alimentar deve ser atendido
o  binômio  necessidade/possibilidade,  de  forma  a
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sempre se buscar o equilíbrio entre ambas, uma vez
que a lei  não quer o perecimento do alimentando,
tampouco  deseja  o  sacrifício  do  alimentante.
Obedecida  tal  diretriz,  inexiste  razão  para  a
minoração  dos  alimentos”.  (TJPB  -  Acórdão  do
processo  nº  03220110012260001  -  Órgão  (1ª
Câmara cível) - Relator Des Leandro dos Santos - j.
em 13-11-2012).

“APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  ALIMENTOS
PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DO VALOR A PENSÃO ALIMENTÍCIA
AUSÊNCIA DE PROVA 00 RÉU ACERCA DA SUA
IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  0  VALOR
ARBITRADO  A  TÍTULO  DE  ALIMENTOS  ÔNUS
DE PROVA QUE NÃO FOI SATISFEITO ART. 333,
II, CPC DESPROVIMENTO DO APELO. - 0 ônus da
prova  quanto  à  existência  de  fato  modificativo  do
direito do autor cabe ao réu, por força do art. 333,
inciso II, do CPC. Portanto, inexistindo prova efetiva
da hipossuficiência financeira do apelante,  que lhe
impediria de pagar o valor dos alimentos fixado pelo
juízo  a  quo,  a  pretensão  de  redução  do  valor  da
prestação alimentícia merece  denegação”.  (TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  00120110258876001  -
Órgão (3ª Câmara cível) - Relator Dr. João Batista
Barbosa, Juiz convocado - j. em 16-10-2012). 

“APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  ALIMENTOS
FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 30 por
cento  SOBRE  O  SALÁRIO  DO  DEMANDADO
IRRESIGNAÇÃO  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA
PENSÃO ALIMENTÍCIA EM RELAÇÃO A SUA EX-
ESPOSA  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  A
CONDIÇÃO  ECONÔMICA  DE  SUA  EX-
COMPANHEIRA VALOR ESTIPULADO LEVANDO
EM  CONSIDERAÇÃO  AS  CONDIÇÕES  ATUAIS
DO ALIMENTANTE E  ALIMENTANDO PARECER
DO  MP  PELA  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  É  obrigação  do
genitor  ajudar  no  sustento  dos  seus  filhos.  Na
.fixação dos alimentos deve ser constatado o vínculo
parental entre as partes, bem como a necessidade do
alimentando,  possibilidade  econômica  do
alimentante e, por fim, a proporcionalidade, na sua
fixação.  entre as  necessidades  do  alimentário e  os
recursos  econômico  financeiros  do  alimentante”.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020090402641001  -  Órgão  (3ª  Câmara  cível)  -
Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SA
BENEVIDES - j. em 26-06-2012).
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Dito  isso,  tenho  que  o  montante  fixado  no  primeiro  grau  é
razoável  e  atendeu  o  binômio  necessidade/possibilidade,  de  modo  que
incabível  a  redução  para  15%  dos  seus  rendimentos,  visto  que  este  não
representa um percentual adequado para atender às necessidades dos filhos.

Isso posto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO  ao  recurso  apelatório,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, mantendo incólume os termos da decisão combatida.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos).

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

 Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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