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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE DE FATO C/C PENSÃO
ALIMENTÍCIA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
INCONFORMISMO.  ALTERAÇÃO  DA
DATA  DE  TÉRMINO  DA  UNIÃO
ESTÁVEL.  NÃO  ACOLHIMENTO.
LAPSO TEMPORAL FIXADO PELO JUIZ
DE  ACORDO  COM  AS  PROVAS
CARREADAS  AOS  AUTOS.  PARTILHA
DO  VEÍCULO.  CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO  DE  AQUISIÇÃO  DE
BEM A TÍTULO ONEROSO E DURANTE
A CONVIVÊNCIA DO CASAL.  REGIME
DE  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.
APLICAÇÃO DO ART. 1.725 DO CÓDIGO
CIVIL. DEFERIMENTO DE METADE DO
BEM MÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.

- De acordo com as provas colhidas nos autos,
incabível a modificação da data de término da
convivência  entre  os  ex-companheiros,
mantendo o lapso temporal fixado pelo juiz de
base.

-  Sendo  incontroversa  a  existência  da  união
estável  entre  os  ex-companheiros,  os  bens
adquiridos  por  eles,  a  título  oneroso  e  na
constância  da  vida  em  comum,  deverão  ser
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partilhados,  de  forma  igualitária,  pouco
importando  qual  foi  a  colaboração
individualmente prestada.

-  O  art.  1.725  do  CCB/2002  estipula:  "Na
união estável,  salvo contrato escrito entre os
companheiros,  aplica-se  às  relações
patrimoniais,  no  que  couber,  o  regime  da
comunhão parcial de bens".

- Uma vez cabalmente demonstrado o ânimo de
dono  sobre  o  veículo  como  também  sua
aquisição durante a união estável, é plenamente
possível  partilhá-lo,  cabendo  a  companheira
metade do valor do automóvel vendido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Maria Aparecida
Diniz  Santos,  hostilizando  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da
Comarca de Cuité, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c
Pensão Alimentícia proposta  em face de Jorge da Costa Lima.

Na peça de ingresso, aduziu a autora que manteve relação de
união estável com o promovido desde 1994 até junho de 2007. Em seguida,
afirmou  que,  durante  a  convivência  do  casal,  teve  uma  filha,  conforme
certidão de nascimento.

Asseverou que, desde o rompimento da união, o réu deposita o
valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) para sua filha, contudo o mesmo tem
condições financeiras de pagar quantia maior a título de pensão alimentícia.

Defendeu que, durante a convivência, adquiriram os seguintes
bens: a) uma casa residencial localizada à Rua Guarulhos, quadra 4, lote 13,
Cidade  Osfaia,  Município  de  Luziânia;  b)  os  móveis  que  guarnecem  a
residência, tais como: cozinha completa, televisão, aparelho de som, guarda
roupa, cama, geladeira, fogão, mesa etc; c) veículo automotor.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento e dissolução da união
estável, fixação de pensão alimentícia no valor de 01 (um) salário-mínimo e
partilha de bens adquiridos pelo casal na constância da união na proporção de
50% (cinquenta por cento).

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
23/27), alegando iniciou a união estável com a promovente em 1994, porém
houve o rompimento quando esta foi embora de Brasília em 12 de agosto de
2006, consoante recibo depósito em conta poupança realizado pelo demandado
em 27 de dezembro de 2006.
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Seguindo suas argumentações, defendeu que não tem condições
de pagar pensão alimentícia no valor pleiteado na exordial, tendo em vista que
seu salário base é de R$ 446,00, só vindo a receber R$ 800,00, quando precisa
fazer hora extra.

Aduziu que o imóvel descrito na inicial não pertence ao casal,
mas  sim  ao  irmão  do promovido,  bem como que os  bens  móveis  estão  à
disposição  da  requerente  para,  querendo,  ir  buscá-los.  Com  relação  ao
automóvel, afirmou que o mesmo não foi adquirido na constância da união
estável. 

Ao  final,  requereu  a  procedência  parcial  do  pedido,  com  o
reconhecimento e dissolução da união estável e fixação de pensão alimentícia
equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

Réplica  impugnatória,  concordando  apenas  com  o
pensionamento na quantia descrita na peça de defesa (fls. 41/42).

Audiência  de  instrução  realizada  no  juízo  deprecado  com  a
colheita do depoimento do promovido (fls. 93/94).

Audiência  de  instrução  realizada  no  juízo  de  origem,
oportunidade  na  qual  foi  colhido  o  depoimento  pessoal  da  autora  e  das
testemunhas (fls. 96/99).

Razões finais em memoriais apresentadas pelos litigantes (fls.
102/107 e 122/123).

Parecer do Ministério Público (fls. 124/126).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  sentenciante  julgou
parcialmente procedente o pleito autoral, consignando os seguintes termos na
dispositiva (fls. 127/129):

“ANTE O EXPOSTO, com arrimo no artigo 1º da
Lei  Federal  nº  9.278/96,  c/c  o  art.  1.723  do  CC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
para declarar a existência de sociedade de fato entre
MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS e JORGE DA
COSTA  LIMA,  já  qualificados,  ao  tempo  em  que
promovo sua DISSOLUÇÃO, pela incompatibilidade
de convivência. A pensão alimentícia e a partilha dos
bens  obedecerá  aos  termos  acima  mencionados”.
(negrito no original).

Inconformado,  o  promovido  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
141/146), aduzindo, inicialmente, que a sentença não fixou a data inicial  e
final da união estável. Ainda, afirma que, na verdade, o relacionamento do
casal findou-se em agosto de 2006, quando a apelada foi embora de Brasília, e
não em junho de 2007.
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Assevera que o veículo automotor financiado foi adquirido em
janeiro de 2007, ou seja, após o rompimento da união estável e, por isso, não
há  que  se  falar  em  partilha  da  metade  em  favor  da  recorrida.  A título
argumentativo, sustenta que, no caso de união estável, é razoável que a outra
parte fique apenas com metade dos valores pagos a título de financiamento,
durante o período de convivência, e não a metade do valor total do automóvel.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para fixar a data de
término da união estável e afastar da condenação a partilha de 50% do veículo
automotor ou determinar que seja partilhado apenas metade dos valores pagos
ao banco.

A Escrivania certificou o trânsito em julgado (fls. 155) e, em
seguida, deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Após quase 06 (seis)  anos de fase executiva,  o  MM Juiz de
primeiro  grau  chamou  o  feito  à  sua  boa  ordem,  anulando  toda  execução,
exerceu  o  juízo  de  admissibilidade  recursal  e  determinou  a  intimação  da
promovente para ofertar contraminuta ao recurso apelatório (fls. 254/255).

Contrarrazões apresentadas (fls.  262/265),  argumentando que,
muito embora o recorrente alegue que a união estável terminou em agosto de
2006 em razão de depósito em conta poupança referente à pensão alimentícia
dada a sua filha, verifica-se que o documento colacionado os autos refere-se à
poupança  de  titularidade  de  pessoa  estranha,.  Além  disso,  afirma  que  a
documentação do veículo encartado aos autos não é do automóvel adquirido à
época da constância da união estável e que necessita ser partilhado.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação meritória (fls. 272).

Em decisão monocrática de minha lavra, foi anulada a sentença
de  primeiro  grau,  por  vício  citra  petita,  ante  a  ausência  de  indicação  do
período da união estável do casal (fls. 273/280).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, nova sentença fora
prolatada, julgando parcialmente procedente o pedido contido na exordial (fls.
285/289), cuja parte dispositiva passo a transcrever:

“ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o mais que
dos  autos  consta,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE em parte os pedidos para:

a)  DECLARAR  a  existência  de  união  estável
(reconhecimento  e  dissolução)  entre  MARIA
APARECIDA DINIZ SANTOS e JORGE DA COSTA
LIMA,  no  período  de  início  de  1994  a  agosto  de
2006.

Apelação Cível nº 0001786-95.2017.815.0000. 4



b) CONDENAR o réu a pagar em favor de sua filha
JUSSARA  SANTOS  LIMA  pensão  alimentícia  no
valor de 40% do salário-mínimo.

c)  DETERMINAR a partilha  dos  bens  móveis  que
guarneciam a residência do casal, na proporção de
50%  (cinquenta  por  cento)  para  cada  uma  das
partes.

Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  ni
importe  de  10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
causa  pelas  partes,  considerada  a  sucumbência
recíproca, ficando suspensa a exigibilidade em favor
das  partes,  dada  a  gratuidade  da  justiça  deferida
(art. 98 do NCPC). (fls. 288/289). 

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Apelatório (fls.
293/295), alegando que conviveu com o recorrido no período de 1994 a junho
de 2007. Ainda destaca que tem direito a metade do veículo corsa hatch, ano
2004/2005,  adquirido  pelo  casal  durante  a  união  estável  e,  posteriormente,
vendido pelo apelado para aquisição de outro automóvel sem a devida partilha
do valor com a insurgente. Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença.

Embora  devidamente  intimado,  o  promovido  não  apresentou
contrarrazões (fls. 299).

A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  sem manifestação
sobre o mérito (fls. 305/306).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os pressupostos processuais,  conheço do recurso
apelatório, passando à sua análise.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir o período de união estável entre o casal, como também o direito
da insurgente à metade do veículo corsa hatch, ano 2004/2005. 

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que,  do  conjunto  probatório
colacionado  aos  autos,  infere-se  que  realmente  existiu  uma  convivência
marital  entre  a  apelante  e  o  recorrido com  o  objetivo  de  constituição  de
família, como bem entendeu o magistrado de base.
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Ocorre que a apelante insurge-se quanto à fixação da data de
término  da  união  estável,  afirmando  que  deve  ser  considerado  o  período
compreendido entre 1994 a junho de 2007, e não até agosto de 2006, como
restou decidido pela primeira instância.

Pois  bem,  da  análise  das  provas  carreadas  ao  caderno
processual, entendo que o lapso temporal do relacionamento do casal fixado
pelo juiz sentenciante foi acertado (início de 1994 a agosto de 2006).

Ora,  a autora/recorrente não se desincumbiu de provar que a
união estável perdurou até junho de 2007, tendo, inclusive, em seu próprio
depoimento afirmado que o relacionamento do casal durou 12 anos e 10 meses
(fls. 98).

Por isso,  como bem observado pelo juiz  de primeiro grau,  a
recorrente, ao afirmar na inicial, que começou a convivência com o apelado no
início  de  1994  e,  no  momento  do  seu  depoimento,  destaca  que  o
relacionamento perdurou por 12 anos e 10 meses, não há como acolher seu
requerimento de fixação do termo final da relação como sendo junho de 2007,
por  simples  questões  matemáticas,  de  modo  que  a  versão  do  recorrido  se
mostra mais verossímil. Neste caso, vislumbro a existência de contradição nas
próprias alegações e provas produzidas pela recorrente, imperando a teoria dos
atos próprios ou da proibição do venire contra factum proprium, o qual veda
que um agente, em momentos distintos, assuma comportamentos diversos e
contraditórios  entre  si,  de  forma a  frustrar  as  expectativas  geradas  à  parte
adversária, agindo em prejuízo desta. 

 Assim, entendo que não merece reforma a decisão vergastada
quanto à fixação do período de duração da união estável já reconhecida.

Quanto ao requerimento de 50% do automóvel adquirido pelo
casal durante a união estável, qual seja corsa hatch, ano 2004/2005, passo a
tecer as seguintes considerações.

Com efeito, observo que, sendo incontroversa a existência da
união estável entre a recorrente e o apelado,  os bens adquiridos por eles, a
título oneroso e na constância da vida em comum, deverão ser partilhados, de
forma igualitária, pouco importando qual foi a colaboração individualmente
prestada. Basta, pois, que os bens tenham sido adquiridos a título oneroso na
constância do relacionamento marital e que não tenham sido alvo de doação
ou sub-rogação. 

Dispondo acerca do regime de bens entre os conviventes, o art.
1.725 do CCB/2002, aplicável à espécie, assim estipula: 

"Na  união  estável,  salvo  contrato  escrito  entre  os
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens".
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Assim, conclui-se que é perfeitamente possível que a recorrente
tenha  direito  à  meação  dos  bens  adquiridos  por  título  oneroso  durante  o
período de convivência.

Abaixo, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL.  PARTILHA  DE  BENS.  O  patrimônio
adquirido no período em que reconhecida a união
estável  deve  ser  dividido  igualitariamente.  Imóvel
adquirido  na  constância  da  união  que  merece
partilha.  Apelação  desprovida”.  (TJ/RS,  Apelação
Cível  Nº  70056545064,  Sétima  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Luís
Dall'Agnol, J. em 13/11/2013) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIÃO  ESTÁVEL.
EXISTÊNCIA. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO
DE ESFORÇO COMUM. RECURSO CONHECIDO
E  PARCIALMENTE  PROVIDO.
1. O Código Civil manteve a presunção iuris tantum
estabelecida  na  Lei  9.278/96,  ao  dispor  que  "na
união  estável,  salvo  contrato  escrito  entre  os
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens"
(art. 1.725). Estabeleceu, também, que no regime de
comunhão  parcial  comunicam-se  os  bens  que
sobrevierem ao casal na constância do casamento,
excluindo-se  os  adquiridos  anteriormente,  os  sub-
rogados em seu lugar, as doações e heranças (arts.
1.658 e 1.659).  Inexistindo contrato escrito entre as
partes, a questão atinente aos bens será disciplinada
pelo  regime  de  comunhão  parcial,  pelo  qual  se
presume  a  união  de  esforços  para  aquisição  do
patrimônio  enquanto  durar  a  união,  motivo  pelo
qual,  portanto,  os  bens  devem  ser  partilhados  na
proporção  de  50%”.  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0702.11.024898-7/001,  Relator(a):  Des.(a)
Bitencourt  Marcondes  ,  8ª  CÂMARA CÍVEL,  j.  em
05/09/2013)

No caso em exame, constata-se que o próprio apelado, durante
a colheita  do  seu depoimento pessoal,  afirmou que  “(…)  em certa  época,
quando estava com a autora, comprou um carro financiado, sendo que as
prestações eram pagas única e exclusivamente pelo declarante, uma vez que
a autora nunca exerceu qualquer tipo de profissão (...)”. (fls. 94).

Ademais, foram colacionadas aos autos fotos do recorrido do
lado do veículo Corsa Hatch, inclusive lavando o mesmo e com sua filha no
colo, o que demonstra que o bem realmente era do casal (fls. 266/268).
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Logo, é de se aplicar o entendimento pacífico na jurisprudência
segundo o qual, em se verificando cabalmente demonstrado o ânimo de dono
sobre o veículo, é plenamente possível partilhá-lo, ainda que registrado em
nome de terceiro. Sobre o tema, confira-se o julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇAO  DE  DIVÓRCIO
LITIGIOSO  C/C  ALIMENTOS  E  PARTILHA  DE
BENS.  ALIMENTOS  AO  CÔNJUGE  VAROA.
DEDICAÇAO  EXCLUSIVA  AO  LAR  NA
CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. NECESSIDADE
DEMONSTRADA.  FALTA  DE  QUALIFICAÇAO
PROFISSIONAL.  CAPACIDADE  DE  PROVER  O
PRÓPRIO  SUSTENTO  NAO  VISLUMBRADA.
ALIMENTOS DEVIDOS. PARTILHA DE VEÍCULO
REGISTRADO  EM  NOME  DE  TERCEIRO.
CABIMENTO.  PARTILHA  DE  CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.  POSSIBILIDADE.  REGIME
DE  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.  DIREITO
NASCIDO  NA CONSTÂNCIA  DO  MATRIMÔNIO.
MEAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  CONTRARRAZÕES.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE OUTROS BENS NA
PARTILHA  E  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
ALIMENTAR.  IMPOSSIBILIDADE.
CONTRARRAZÕES  NÃO  CONHECIDAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. O ex-cônjuge que
ao  longo  da  relação  conjugal  de  quase  35  anos
nunca  exerceu  atividade  laborativa  remunerada,
dedicando-se aos afazeres do lar e à educação dos
filhos, faz jus à prestação dos alimentos pelo varão,
provedor exclusivo da família, notadamente quando
desprovida de qualificação profissional que autorize
presumir  a  possibilidade  de  inserção  tardia  no
mercado de trabalho.  É viável a partilha de veículo
registrado em nome de terceiro, quando cabalmente
comprovada  a  posse  do  bem com ânimo de  dono
pelo  casal,  pois  a  transmissão  da  propriedade  de
bens móveis se dá com a tradição.  Em relação às
verbas previdenciários, o juízo a quo julgou a lide
nos exatos termos jurisprudência da corte superior, a
qual se orienta no sentido de que, havendo o direito
nascido  na  constância  do  casamento,  faz-se
necessária a partilha das referidas verbas quando da
separação.  Incabível  pretensão  de  reforma  da
sentença  em  sede  de  contrarrazões  recursais,  as
quais visam tão somente à impugnação das razões
formuladas no recurso interposto, não podendo ser
transformadas em recurso adesivo. Conhecimento do
apelo para negar-lhe provimento”. 
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(TJPB;  APL  0041972-16.2013.815.2001;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio
da Cruz; DJPB 19/08/2015; Pág. 18). (grifo nosso).

Dessa forma, comprovada a aquisição do bem móvel a título
oneroso e durante o período de convivência do casal, concebo que a recorrente
tem direito à metade dos valores obtidos com a venda do automóvel corsa
hatch, ano 2004/2005, sobretudo pela ausência de provas de que o numerário
foi revertidos em favor do casal. 

Sobre  o  tema,  vejamos  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais
Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA
DE BENS. 1) Via de regra, não há como partilhar ou
indenizar  imóvel  edificado  sobre  terreno  de  quem
não é parte no processo de partilha. Logo, em regra,
não é possível, em uma ação de partilha, estabelecer
valor  a ser  pago pelo réu  à autora  em função da
meação dela sobre a casa edificada no terreno da
sogra.  O  caso  dos  autos,  entretanto,  traz
peculiaridades  que,  a  par  da  questão  processual,
viabiliza  excepcionar  a  regra  e  fixar  a  referida
indenização.  2)  Provado  que  o  automóvel  foi
adquirido  durante  a  vigência  da  união  estável  e
vendido  pelo  réu  após  o  seu  término,  deve  ele
indenizar a autora por metade do valor da venda. 3)
O réu pretende obter a partilha de bens móveis que
guarneceriam a residência sob a alegação de que a
autora os teria levado consigo. Contudo, o réu não
arrolou  tais  bens  e  a  autora  nega  tê-los  levado.
Nesse contexto, ausente indicação dos bens móveis,
tampouco provas de sua existência, não há o que ser
partilhado. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJ/RS,  Apelação  Cível  Nº  70073644882,  Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui
Portanova, Julgado em 17/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - TERMO INICIAL - PARTILHA DE BENS
-  DÍVIDAS  -  ALUGUÉIS  1.  Não  havendo
contestação quanto ao termo inicial da união estável
e  à  míngua  de  provas,  deve  prevalecer  a  data
informada pelo requerente. 2. Reconhecida a união
estável  entre  o casal  e  inexistindo contrato escrito
entre as partes, aplicam-se às relações patrimoniais,
as regras do regime da comunhão parcial de bens,
nos termos do artigo 1.725 do Código Civil. 3. Não
deve  entrar  na  partilha  os  imóveis  adquiridos  em
data  anterior  à  união  estável.   4.  Devem  ser
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partilhadas as dívidas contraídas na constância da
união, quando não comprovado que houve simulação
na  elaboração  das  notas  promissórias,  nem que  o
dinheiro  recebido  teria  se  vertido  em  proveito  da
união  estável.   5.  Permanecendo  a  requerida  na
posse do imóvel após o término da união, assiste ao
requerente o direito de receber aluguéis.  6. Deve ser
mantida a meação de bem adquirido e vendido na
constância  da  união  estável,  quando  não  houver
prova de  que os  valores  não foram revertidos  em
favor  do  casal. (TJMG-  Apelação  Cível
1.0480.13.006126-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério
Coutinho  ,  8ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
16/04/0015,  publicação  da  súmula  em 28/04/2015).
(grifo nosso).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO para modificar parcialmente a sentença vergastada, reconhecendo
o  direito  da  recorrente  a  metade  dos  valores  obtidos  com  a  venda  do
automóvel adquirido pelo casal durante a união estável, com juros de mora de
1%  ao  mês  desde  a  citação  e  correção  monetária  pelo  INPC  a  partir  da
alienação do bem, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante da modificação do julgado, entendo que a parte autora
decaiu de parte mínima do pedido, de sorte que as custas processuais e os
honorários  advocatícios  deverão  ser  arcados  pela  parte  promovida.  Fixo  a
verba honorária sucumbencial e recursal em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

É como VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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