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ACÓRDÃO
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ADVOGADOS: Rosângela Dias Guerreiro, Cláudia V. N. Montenegro e outros.
EMBARGADOS: José Freitas de Oliveira e outros.
ADVOGADO: Marcos Souto Maior Filho e outro.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  RETIDO  E
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONJUNTO HABITACIONAL.
VÍCIO  DE  CONSTRUÇÃO.  RISCO  DE  DESMORONAMENTO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. DECISÃO  MANTIDA.  ACÓRDÃO
SUPOSTAMENTE  OMISSO.  VÍCIO  NÃO  CONFIGURADO.  REDISCUSSÃO
DO  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  PROCRASTINATÓRIOS.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.  Os  embargos  de  declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  omissão,
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida
pelo Acórdão embargado merecem rejeição. 

2. Aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, por serem os Embargos
meramente procrastinatórios.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos  de  Declaração  n.º  0003091-62.2009.815.0011,  em que  figuram como
partes Federal de Seguros S/A. e José de Freitas de Oliveira e outros.

ACORDAM  os  Membros  desta  Colenda  Quarta  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do
Relator, em rejeitar os Embargos Declaratórios com aplicação da multa de 1%
sobre o valor da causa.

VOTO.

Federal Seguros S/A opôs Embargos Declaratórios, f. 976/998, contra o
Acórdão de f. 964/967, que rejeitou o Agravo Retido por ela interposto contra a
Decisão de f. 590/593 que saneou o processo e desproveu o Apelo por ela interposto
para  guerrear  a  Sentença  do  Juízo  da  10ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina
Grande,  nos autos da presente Ação Ordinária de Indenização Securitária ajuizada
por José Freitas de Oliveira e outros, que rejeitou as preliminares de ausência de
impugnação aos fundamentos da sentença, de violação ao princípio da dialeticidade,



de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial  e, no mérito, ao fundamento de que
restaram  comprovados,  por  meio  de  Laudo  Pericial,  os  vícios  constatados  nos
imóveis  decorrentes  da  baixa  qualidade  do  serviço  e  material  utilizado  na  sua
construção, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento, a título de
indenização em favor dos Autores,  do valor pecuniário necessário ao reparo dos
danos nos imóveis identificados na Inicial, corrigidos monetariamente pelo INPC a
partir da data da perícia, com juros de mora de um por cento ao mês, contados da
citação, e ao pagamento da multa decendial, prevista a título de cláusula penal, com
estrita observância do limite previsto no art. 412, do Código Civil, condenando-a,
ainda,  ao pagamento das custas  processuais,  honorários advocatícios fixados em
vinte por cento sobre o valor da condenação e periciais no valor equivalente a um
salário mínimo.

Em suas razões, a Embargante alegou que o Acórdão embargado teria sido
omisso  por  não  se  pronunciar  sobre  as  preliminares  de  carência  da  ação,  de
ilegitimidade passiva  e  ativa,  pugnando pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios,  com
efeitos infringentes, para que o vício apontado fosse sanado, dando-se provimento
ao Apelo por ele manejado, anteriormente desprovido por este Colegiado.

Contrarrazoando, f. 1400/1415, os Embargados requereram a rejeição dos
embargos, sustentando a inexistência das omissões apontadas.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos  Embargos  de
Declaração.

Rinaldo  Mouzalas1 resume  o  conceito  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  requisitos  legais  para  ensejar  a  interposição  dos  embargos
declaratórios,  escrevendo:  “A  omissão  ocorre  quando  o  pronunciamento
jurisdicional há de ser complementado (o pronunciamento é omisso quando não se
manifestar  sobre  um pedido,  causa  de  pedir,  ou  questões  de  ordem pública),  a
obscuridade  é  o  defeito  consistente  na  difícil  compreensão  do  pronunciamento
jurisdicional  (o  pronunciamento  é  obscuro  quando  for  incompreensível).  A
contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a
fundamentação  e  a  conclusão  (o  pronunciamento  é  contraditório  quando  traz
proposições inconciliáveis entre si).”

As  preliminares  de  carência  da  ação  e  de  ilegitimidade passiva  e  ativa
foram expressamente enfrentadas pelo Aresto embargado, consoante se percebe do
seguinte excerto, f. 974V/977, in verbis:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Retido e da Apelação,
iniciando com a análise da preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos
da sentença, violação ao princípio da dialeticidade, arguida nas Contrarrazões. 

1 Souza  e  Silva,  Rinaldo  Mouzalas  de,  Processo  Civil,  Série  Concursos,  Coordenação  George
Salomão Leite, Editora PODIVM, Salvador-BA, 2009, p.493.



Os fundamentos da Sentença foram objeto de ataque no Apelo, embora de maneira
sucinta, e as razões trazidas pela Apelante não estão dissociadas dos fundamentos da
Decisão, razão pela qual rejeito referida preliminar.

Em sede de Agravo Retido foram arguidas as seguintes preliminares:  

A arguição de ilegitimidade passiva da Recorrente por não ter sido ela a emitente dos
Termos de Negativa de Seguro, não tem como prosperar, porquanto a Seguradora
integra  a  relação  contratual  dos  financiamientos  firmados  entre  os  mutuários  do
Sistema Financeiro de Habitação.

Quanto à arguição  de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa
Econômica  Federal  e  a  União,  argumentou  a  Recorrente  que,  com  a  edição  da
Medida Provisória 513/2010, transformada na Lei n.º 12.409, de 25 de maio de 2011,
o Fundo de Compensação e Variação Salarial – FVCS ficou autorizado a assumir
todos os  direitos  e  obrigações  do  Seguro  Habitacional  do Sistema Financeiro  de
Habitação,  e  como referido fundo fica a  encargo da  Caixa Econômica  Federal  e
gestão  da  União,  seria  necessária  a  formação  de  um  litisconsórcio  passivo,
deslocando a competência para a Justiça Federal.

A jurisprudência  dos  tribunais  já  enfrentou  a  matéria  e  firmou entendimento  no
sentido de que as modificações trazidas pela MP 513/2010, convertida para a Lei n.º
12.409/2010, não consubstancia interesse público direto da União ou da CEF para
figurar no polo passivo de defesa que se reclama pagamento de obrigação securitária,
não  deslocando  a  competência  anteriormente  firmada  na  Justiça  Estadual2 e  no

2 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  SEGUROS.  SEGURO
HABITACIONAL.  SISTEMA FINANCEIRO  DA HABITAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA  DA   SEGURADORA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR,  AFASTADA.
DENUNCIAÇÕES  DA  LIDE,  INDEFERIDAS.   (…).  DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.

Compete  à  Justiça  Estadual  processar  e  julgar  as  ações  nas  quais  se  discute  acerca  da
responsabilidade indenizatória decorrente do seguro adjeto a contrato de mútuo hipotecário.

Caráter  eminentemente  privado  dos  recursos  que  compõem  o  fundo  FESA,  o  qual  é  o
garantidor da indenização.

Eventual solidariedade entre FCVS e FESA (ou entre CEF/UNIÃO e Seguradora privada), no
pagamento da indenização securitária, não resulta na fixação da competência da Justiça Federal se a
ação  é ajuizada  apenas  em desfavor  da  entidade  privada,  pois  solidariedade não  é  sinônimo de
litisconsórcio passivo necessário.

Se ausente real interesse de ordem pública para ingresso da CEF/UNIÃO, não estamos diante
de competência absoluta a ser reconhecida.

Não alteração da Competência Estadual após a edição da MP 513/2010, pois se o próprio STJ
definiu  que  nas  demandas  indenizatórias  por  vícios  na  construção  ajuizadas  em  desfavor  da
Seguradora não seria  atingido o FCVS, as  previsões  da referida Medida Provisória  não altera a
questão  sobre o não  comprometimento do FCVS nos contratos  firmados anteriormente a  edição
dessa Medida Provisória, pois Lei nova não atingirá contrato anteriormente firmado.

(...)
NEGADO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  DECISÃO

MONOCRÁTICA  (TJRS,  Quinta  Câmara  Cível.  Des.  Rel.  Gelson  Rolim  Stocker. Data  do
julgamento: 20/06/2011). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. MP 478/2009. MP 513/2010, CONVERTIDA NA LEI 12.409 DE 25/05/2011.
I- Nos feitos em que se discute seguro habitacional adjeto a contrato de mútuo, por envolver 
discussão entre seguradora e mutuário e afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações 
Salariais), nos termos da Lei 12.409/2011, existe interesse da Caixa Econômica Federal e da União a 



Superior Tribunal de Justiça 3.

Não se vislumbrando, portanto, interesse da Caixa Econômica Federal ou da União
para atuarem no processo como litisconsórcio passivo necessário, rejeito a preliminar
de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência da Justiça Estadual.

A arguição  de  inépcia  na  inicial  por  ausência  de  indicação  das  datas  em  que
ocorreram os  danos  mencionados  na  Inicial,  também não há  como ser  acolhida,
porquanto não é o caso de ausência de quaisquer das situações previstas no Parágrafo
Único do art.  295 do Código de Processo Civil,  restando atendidos os requisitos
legais.

justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Federal a 
competência para o seu julgamento, nos termos do art. 109, I da CRFB/88. 
II- A Medida Provisória nº. 478/2009 teve seu prazo de vigência exaurido, conforme Ato 
Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº. 18 (Diário Oficial da União de 
15/06/2010), visto que não foi convertida em lei no prazo constitucional de 60 dias. 
III - A MP 513/2010, de 26/11/2010, praticamente revigorou a MP 478/2009 e, além disso, foi 
convertida na Lei 12.409 em 25/05/2011, ratificando a modificação de competência para as ações de 
cobrança de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. 
VV. Nas ações em que se discute contrato de seguro firmado entre o mutuário e a seguradora, a 
competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Estadual (TJMG, Rel. Des. 
Antônio Bispo, Data do julgamento: 13/10/2011).

3  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 
CAUSA DE PEDIR. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. 
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ADMISSÃO DA CAIXA 
ECONÔMICA NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Consoante adverte a jurisprudência desta Corte, constitui julgamento extra-petita a prolação de 
decisão com fundamento em causa de pedir (fundamentos de fato) diversa daquela alegada pela 
parte.
II - Por outro lado, considerando-se a causa de pedir suscitada nas Razões do Recurso Especial, é 
preciso observar que a Segunda Seção desta Corte, em 11/03/09, no julgamento do REsp nº 
1.091.363/SC, representativo de causas repetitivas, Relator o Juiz Federal Convocado do TRF da 1ª 
Região, CARLOS FERNANDO MATHIAS, decidiu, que nos feitos em que se discute a cobertura 
securitária dos seguros adjetos aos contratos de financiamento contraídos pelo Sistema Financeiro da
Habitação, não há interesse da Caixa Econômica Federal ou da União a justificar a formação de 
litisconsórcio passivo com esses entes.
Ante o exposto, dá-se provimento aos Embargos de Declaração manejados pela segunda embargante,
julgando-se prejudicados aqueles interpostos pelos primeiros embargantes (STJ, EDcl no AgRg no 
AgRg no Ag 1037904/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/05/2009, DJe 
19/06/2009).

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE 
CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO 
HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA
SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. 
APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por 
envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de 
Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de 
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu 
julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ
n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos ((STJ, REsp 1091363/SC,
Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª região), Segunda Seção, 



No que diz respeito à preliminar de falta de legitimidade ativa dos Recorridos, por
terem celebrado “contrato de gaveta”, é entendimento pacífico na jurisprudência de
que  a  aquisição  dos  imóveis  por  meio  desses  contratos  também  não  afasta  a
legitimidade  dos  adquirentes,  considerando  que  o  seguro  recai  sobre  o  bem
transferido, ou seja, a cobertura se transfere por força do pacto.

Importante  consignar,  ainda,  que  o  adquirente  de  imóvel  por  meio  do  contrato
conhecido  como  "contrato  de  gaveta",  sub-roga-se  aos  direitos  e  obrigações  do
contratante primitivo, não ocorrendo a ilegitimidade ativa alegada.

A arguição  de  ilegitimidade  ativa  dos  Recorridos  por  não  terem  comprovado  o
vínculo contratual com a Seguradora, e, por não possuírem vínculo com o Sistema
Financeiro  de  Habitação,  não  merece  respaldo,  porquanto,  além  do  contrato  de
seguro  ser  acessório  ao  contrato  de  financiamento  imobiliário,  e  de  adesão
obrigatória pelos contratantes, aquela legitimidade ativa se justifica, ante a existência
de financiamento pelo Sistema de Financiamento Habitacional. 

A arguição de ilegitimidade ativa de Heraldo Aguiar Silva, Edineuza dos Reis Souza,
Irenilda Gonçalves dos Santos e Maria Santana Marinho da Silva para pleitearem a
indenização  securitária  por  serem possuidores  de  mais  de  um imóvel  pelo  SFH
também não prospera, porquanto a Súmula 31 do STJ preconiza que a aquisição,
pelo Segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro não exime
a Seguradora da obrigação do pagamento dos seguros. 

No que diz respeito à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir dos
Autores  em  decorrência  da  quitação  do  financiamento  com  o  levantamento  da
hipoteca, ou por já terem os seus imóveis liquidados em decorrência de sinistro de
MIP, quando se trata de sinistro nas estruturas dos imóveis financiados na vigência
do  seguro  habitacional,  permanece  a  obrigação  da  Seguradora  em  ressarcir
independentemente de adimplemento do contrato. 

Por fim, quanto à alegação de que o direito dos Recorridos foram atingidos pelo
prazo  prescricional,  que  no  caso  seria  de  um  ano  contado  da  data  em  que  o
interessado tiver tomado ciência do fato, não merece acolhimento o pleito.

A norma jurídica aplicável ao caso é a prevista no art. 178, § 6º, inc. II, do Código
Civil  de  1916,  em  razão  dos  negócios  jurídicos  terem  sido  entabulados  na  sua
vigência, que determinava, como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o
dia da ciência do fato gerador da pretensão.

O sinistro, no caso em exame, se protrai no tempo e de forma progressiva, porquanto
os vícios,  que assolam as unidades habitacionais em comento, são progressivos e
permanentes, por se tratarem de vícios de construção4, sendo o  prazo prescricional

julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).

4 PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRAZO  ÂNUO.  MARCO  INICIAL.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DOS  DEFEITOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  ÔNUS  DA
SEGURADORA.  DEFEITOS  QUE  REMONTAM  À  DATA DA ENTREGA DOS  IMÓWEIS.
PRECEDENTES. PREFACIAL SUPERADA.

A cobrança de indenização por defeitos no imóvel do segurado contra a seguradora prescreve
em  um  ano  (CC,  art.  206,  §  1º,  inciso  II),  contados  de  sua  ciência.  Tratando-se  de  vícios
progressivos,  de difícil  constatação,  compete a  seguradora demonstrar  o momento da ocorrência
desses (CDC, art. 6º, inc. VIII), face a hipossuficiência do proprietário. O decurso de prazo entre o
término do contrato de seguro e a propositura da ação não configura falta de interesse de agir e se
confunde com a preliminar de prescrição, não havendo se falar em carência da ação."  (TJSC, AC
2011.002377-2, Xanxerê, Câmara Especial Regional, Rel. Des. Guilherme Nunes Bom, julg.



renovado, não sendo possível precisar o momento do seu dies ad quo, não ocorrendo
a prescrição alegada.

Por tal razão, rejeito a prejudicial da prescrição.

Superadas as questões trazidas por meio de preliminares e de prejudicial arguidas em
sede de Agravo Retido, passo a analisar a Apelação.

Em sede de Apelação, deixo de analisar as preliminares arguidas e a prejudicial de
prescrição, porquanto foram rejeitadas quando da análise do  Agravo Retido. 

No que tange às alegações de mérito, sustenta a Apelante, que por se tratar de vícios
de construção, os danos apresentados nos imóveis segurados não estariam cobertos
pelo seguro obrigatório, uma vez que tais riscos estariam expressamente excluídos da
apólice, indicando que a exclusão estaria na Cláusula 3ª, item 3.2, que faz ressalvas
de cobertura para as hipóteses eventos de causas externas sobre o prédio, solo ou
subsolo.

Ocorre que, da leitura das disposições da Apólice de Seguro Habitacional do SFH
para  Danos  Físicos,  f.  149/152,  consta  na  Cláusula  Contratual  3ª  –  RISCOS
COBERTOS,  especificamente  3.1.e:  “ameaça  de  desmoronamento,  devidamente
comprovada”.

É importante salientar que na Cláusula Contratual 4ª – RISCOS EXCLUÍDOS,  das
Condições Particulares para Riscos de Danos Físicos, não há qualquer dispositivo
que  exclua  expressamente  a  responsabilidade  da  Seguradora  quanto  aos  riscos
decorrentes dos vícios construtivos, que muitas vezes podem estar ocultos no bem
imóvel objeto do seguro. 

[...]

Pretendem os Embargantes, na verdade, rediscutir o mérito expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal5.

A interposição de embargos declaratórios sem que haja, de fato, a alegada
omissão,  arguida para ensejar  a  rediscussão da matéria,  procedimento que virou
rotina  na  tramitação  dos  recursos  em  todas  as  instâncias,  afastando-se  da  real
finalidade  dos  aclaratórios,  de  máxima  importância  para  a  integralização  dos
julgados, instalando-se uma nova via de discussão da matéria já enfrentada, é de ser
entendida como procrastinatória para os efeitos de aplicação da multa prevista no

21/06/2011, DJSC 19/07/2011, pág. 52.).

5 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.  INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.
1.  Nos  termos  do  art.  535  do  CPC,  os  embargos  de  declaração  apenas  são  cabíveis  quando  constar  no
julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se,
por construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em
relação aos quais está o julgador obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a
presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se constata na
espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/6/2011) 3.
Embargos manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).



parágrafo único do art. 538 do CPC, uma vez que, além de obrigar o órgão julgador
a  se  debruçar  novamente  sobre  o  que  já  foi  decido  para  rebater  a  infundada
alegação,  provoca,  por  força  da  própria  norma  reguladora  dos  embargos,  a
interrupção dos prazos recursais,  retardando, por conseguinte o andar do processo
e, por via de consequência, a efetivação da prestação jurisdicional já efetuada.

Posto  isso,  considerando  que  a  alegada  omissão  foi  arguida  apenas
para  ensejar  a  rediscussão  da  matéria,  rejeito  os  Embargos  Declaratórios,
declarando-os procrastinatórios,  e aplico à Embargante a multa prevista no
art. 538, parágrafo único, do CPC, que fixo em 1% sobre o valor da causa, em
benefício dos Embargados.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


