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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL – nº. 0044241-67.2009.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: TNL PCS S/A – Adv.: Wilson Sales Belchior

Apelada: Graciele Gomes Farias de Oliveira – Adv. Priscila Marsicano 
Soares

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
PRELIMINAR:  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD 
CAUSAM:  REJEIÇÃO.  CONTRATO  PARA 
OBTENÇÃO  DE  LINHA  TELEFÔNICA  MÓVEL: 
LONGO PERÍODO DE USO E ADIMPLEMENTO 
DAS  FATURAS.  COMPROVAÇÃO.  MIGRAÇÃO 
NÃO AUTORIZADA DA LINHA PARA TERCEIRO. 
POSTERIOR  CANCELAMENTO.  EMPRESA 
TELEFÔNICA NÃO DESCONSTITUIU OS FATOS 
COMPROVADOS PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 333, II DO CPC. DANOS MORAIS. 
CARACTERIZAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao 
apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  179/193)  interposta 
pela  TNL PCS S/A hostilizando a sentença (fls.  149/162) do Juízo de 
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital-PB que, nos autos da Ação 
de  Indenização  por  Danos  Morais proposta  por  Graciele  Gomes 
Farias de Oliveira, ora Apelada, julgou procedente o pedido contido na 
inicial.

A Magistrada a quo julgou procedente a demanda para 
condenar a Empresa promovida ao pagamento de indenização a título de 
danos  morais  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  acrescida  de 
correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a.m 
a partir da citação, nos termos do artigo 269, I do CPC c/c artigos 6º, 
inciso VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186 e 927 do 
Código Civil.

Em suas  razões  recursais  (fls.  179/193),  a  Empresa 
promovida insurgiu-se contra referida decisão, pugnando pela reforma da 
mesma,  no  sentido  de  julgar  completamente  improcedente  o  pleito 
indenizatório pelos danos morais alegados. 

E  ainda,  em  caso  de  manutenção  da  condenação, 
pugnou pela fixação dos danos morais em patamar condizente com as 
peculiaridades  do  caso  concreto,  observando-se  os  princípios  da 
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, 
minorando-se o valor da indenização, atentando-se para fixação de juros e 
correção em conformidade com entendimento do STJ.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (fls. 197/201).

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça 
opinou  (fls. 208/210) pela rejeição da preliminar e, quanto ao mérito, 
indicou que o feito retomasse o seu caminho natural.

É o relatório.
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VOTO

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

A  Empresa  promovida  aduziu  como  preliminar  a 
ilegitimidade ativa da Autora, uma vez que a linha reclamada foi migrada 
e  passou  à  titularidade  do  Sr.  José  Martins  da  Silva,  sendo  a  Autora 
apenas  usuária.  Entretanto,  ao  analisarmos  a  peça  exordial,  podemos 
verificar que a Autora da ação é a titular do direito material pleiteado, 
uma vez que celebrou contrato com a Empresa de telefonia, comprovando 
a aquisição da linha móvel.

Depreende-se  também  que,  às  fls.  17/18,  a  Autora 
comprova a titularidade da linha nº 8804-0033, tendo em vista a presença 
de seu nome na fatura mensal de pagamento. 

Desta  feita,  a  fornecedora  do  serviço  de  telefonia 
recebia a devida remuneração, não havendo que se falar em ilegitimidade 
ativa  da  Autora,  uma vez  que  resta  configurada  a  relação  jurídica  de 
consumo havida entre as partes litigantes.

Este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ILEGITIMIDADE  ATIVA. 
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  QUANTUM. 
INDENIZATÓRIO.  TELEFONIA  MÓVEL. 
PORTABILIDADE.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO.  1.  Preliminar  de  ilegitimidade  ativa.  
Desacolhimento.  O fato  de  a  linha  telefônica 
objeto da discutida portabilidade estar, hoje, 
habilitada  em  nome  de  terceiro  apenas 
reforça a  legitimidade do  autor,  na medida 
em que justamente se discute a legalidade do 
procedimento. 2. Responsabilidade pelo fato do 
serviço. Caso em que a linha telefônica do autor 
foi objeto de portabilidade a terceira pessoa, sem 
requerimento ou autorização do consumidor nesse 
sentido.  Caracterizada  a  falha  do  serviço,  pela 
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migração indevida da linha da qual era titular o 
autor.  Vulnerabilidade  do  sistema.  Risco  do 
negócio cujo ônus deve ser atribuído à operadora. 
3.  Dano  moral  caracterizado.  Quantum 
indenizatório. Montante fixado (R$ 6.000,00) que 
se mostra razoável no caso concreto e dentro dos 
parâmetros  da  Câmara  para  casos  análogos.  
Astreintes  ratificadas  em  tendo  havido 
descumprimento da medida liminar, limitada esta 
ao máximo de 50 (cinquenta) dias multa. APELO E 
RECURSO  ADESIVO  DESPROVIDOS.  (Apelação 
Cível Nº 70054680293, Décima Segunda Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  José 
Aquino  Flôres  de  Camargo,  Julgado  em 
15/08/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL  E  DO 
CONSUMIDOR.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
ATIVA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  DESCUMPRIMENTO 
CONTRATUAL.  DANOS  QUE  ULTRAPASSAM  A 
ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO 
POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM. VALOR 
EXCESSIVO.  REDUÇÃO.  RECURSO  PROVIDO  EM 
PARTE.  
-  Verificado  que  o  autor,  independente  de 
não ser o titular do terminal telefônico objeto 
da  discussão  judicial,  porém,  reside  no 
mesmo endereço onde está instalada a linha 
e,  como  tal,  figura  como  usuários  dos 
serviços fornecidos pela apelante, é ele parte 
legítima  para  discutir  em  juízo  eventual 
descumprimento contratual  e  ressarcimento 
por  danos  morais  daí  decorrentes.  
- A empresa de telefonia que presta serviços que 
não  atende  as  expectativas  do  consumidor, 
responde objetivamente pelos danos que o serviço 
defeituoso  ocasionou.  
-  A  indenização  por  danos  morais  deve  ser 
arbitrada  com  base  no  princípio  do  livre 
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convencimento, alcançando quantia que sirva para 
exemplificar o ofensor, mas, por outro lado, não 
deve de implicar enriquecimento indevido para a 
vítima.  (Apelação  Cível  1.0105.10.004270-1/001, 
Relator(a):  Des.(a)  José  Flávio  de  Almeida  ,  12ª 
CÂMARA  CÍVEL,  TJMG,  julgamento  em  12/06/2013, 
publicação da súmula em 21/06/2013).

Neste sentido, rejeito tal preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão consiste na sentença da Magistrada 
monocrática  que  condenou  a  Empresa  promovida  ao  pagamento  da 
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados à 
Autora, acrescida de correção monetária a partir do evento danoso e juros 
de mora de 1% a.m a partir da citação.

A  promovente  alega  que  ajuizou  uma  Ação  de 
Indenização por Danos Morais contra a Empresa promovida, em virtude do 
inativamento da sua linha telefônica, sem que tenha havido sua solicitação 
para  tal  cancelamento,  mesmo  após  longo  período  de  uso  com  o 
adimplemento  de  todas  as  mensalidades  cobradas  pela  Empresa  em 
questão.

Em contrapartida,  a  Empresa promovida rebateu  tais 
alegações,  sustentando que a  transferência  de  titularidade do  terminal 
ocorrera  por  solicitação  da  própria  demandante  e  que  o  posterior 
cancelamento da citada linha não lhe causou prejuízos de comunicação, 
tendo em vista ser a Autora titular de outras cinco linhas.

Em  razão  disso,  depreende-se  que  o  deslinde  desta 
causa  atrela-se  ao  acervo  probatório  disponibilizado  nos  autos  pelos 
litigantes.

A Autora argumenta, em sua peça exordial, que após 
longo período de contrato de serviço com a Empresa de telefonia, com o 
devido adimplemento de todas as faturas, conforme atestam às fls. 17/18, 
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datadas de 25/12/2008 e 25/02/2009, que indicam também a titularidade 
da sua linha, (83) 8804-0033, a mesma foi surpreendida com a inativação 
de sua linha telefônica sem que tivesse havido qualquer solicitação de sua 
parte.

Por conta disso, a Autora adiciona que procurou lojas 
credenciadas  da  sua  operadora  a  fim  de  esclarecer  tal  fato,  mas  não 
logrou êxito. Desta forma, não teve outra alternativa a não ser ingressar 
com uma Ação de Indenização por Danos Morais, que tramitou junto ao 3º 
Juizado  Especial  Cível  da  Capital,  sob  o  nº  20020099191161  (fls. 
116/117) com o intuito de resolver o problema.

Durante tal feito, a Empresa promovida, em sua defesa, 
alegou que a mesma teria solicitado uma migração para o Plano Oi Conta 
Total 2, sob a titularidade de uma terceira pessoa e que, este terceiro teria 
sido o responsável pelo pedido de cancelamento da citada linha telefônica.

De acordo com a documentação acostada aos autos do 
supracitado  processo  (fls.  116/117),  o  titular  do  Plano  para  o  qual  a 
Autora teria solicitado a migração seria o Sr. José Martins da Silva, cuja 
identidade, até então, era-lhe totalmente desconhecida. 

Em busca de maiores esclarecimentos,  a promovente 
procurou o Sr. José Martins da Silva que esclareceu que, de fato, possui o 
Plano Oi Conta Total 2, com duas linhas: (83) 8770-0032 e (83) 8804-
0032 (fls.  22/24).  Entretanto,  em 11/04/2009,  foi  surpreendido com a 
inclusão de um número estranho, ou seja, o nº (83) 8804-0033, em sua 
fatura (fls. 27/29), mesmo sem ter realizado qualquer solicitação neste 
sentido.

Em  decorrência  disso,  o  Sr.  José  Martins  da  Silva 
procurou  a  Empresa  promovida  a  fim  de  reclamar  a  respeito  da   tal 
inclusão; reclamações estas protocoladas sob os nº  200900034983934, 
20090002858114 e 200900030865461. Foi informado que tais cobranças 
persistiriam a menos que o mesmo solicitasse o cancelamento da linha; 
com isso, o Sr. José Martins da Silva não teve outra alternativa a não ser 
solicitar o referido cancelamento.
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Sobre tais fatos, é válido transcrever a declaração do 
representante legal do Sr. José Martins da Silva(fls. 21) que deixa claro a 
inclusão indevida da referida linha telefônica junto ao Plano contratado 
pelo terceiro em questão:

“...  declaro  para  os  devidos  fins  que  o  mesmo 
firmou contrato com a TNL PCS S/A (OI), pelo qual  
é participante do plano “Promoção Oi Conta Total  
2”  fazendo  parte  deste  os  números  (83)  8770-
0032 e (83) 8804-0032, e que diante da inclusão 
indevida  em  seu  plano  do  número  (83)  8804-
0033,  cuja  titularidade  é  desconhecida,  fiz  
algumas  reclamações  à  Empresa  de  telefonia 
registradas  sob  os  números  de  protocolo 
200900034983934,  20090002858114  e 
200900030865461. Neste contexto, fui informado 
que  apesar  de não  saber  como  o  número  (83) 
8804-0033  foi  vinculado  ao  seu  plano,  as 
cobranças  das  ligações  dele  originadas 
continuariam a ser feitas, a menos que o Sr. José 
solicitasse o cancelamento da linha em questão. 
Esta assim o fez, uma vez que não lhe interessava 
suportar um débito que não havia sido constituído 
por ele próprio”.

Neste sentido, como se infere da conta de telefone com 
vencimento em 11/05/2009 (fls. 30/32), a Empresa promovida cancelou e 
excluiu a linha nº (83) 8804-0033 do Plano Oi Conta Total 2 pertencente 
ao Sr. José Martins da Silva, retornando o número antigo (83) 8804-0032 
para a cobertura do referido plano. 

Desta  feita,  após  todos  os  esclarecimentos  e  os 
documentos  pertencentes  ao  Sr.  José  Martins  da  Silva  que  foram 
acostados aos autos com o intuito de elucidar tal imbróglio, fica evidente 
que a própria Empresa de telefonia vinculou a linha telefônica pertencente 
à  Autora  ao  Plano  de  um  terceiro,  provavelmente  pela  semelhança 
existente entre os números das linhas em questão. Assim, não é forçoso 
concluir que tal Empresa cometeu equívoco, ao unir, irresponsavelmente, 
a linha telefônica nº (83) 8804-0033 da Autora a um Plano que tinha 
como participante o nº (83) 8804-0032.
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Sobre  disso,  a  Empresa  de  telefonia  não  conseguiu 
desconstituir  os  fatos  e  as  provas  colacionados  aos  autos  pela  Autora 
como  também  não  disponibilizou  a  gravação  telefônica  solicitada  pela 
mesma que contivesse pedido de migração da sua linha (83) 8804-0033 
para o Plano de titularidade pertencente a um terceiro, no caso, o Sr. José 
Martins da Silva. Ademais, tal Empresa também não apresentou nenhum 
registro protocolar que contivesse pedido de cancelamento pela Autora ou 
outro documento que corroborasse as suas próprias alegações.

Desta feita, sobre o ônus da prova, o artigo 33, inciso II 
do Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I-  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu 
direito;
II-  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do 
direito do autor.

Assim sendo, a Autora reforça sua tese, na medida em 
que, contrapõe as faturas (fls. 17/18) em seu nome, com vencimentos em 
25/12/2008 e 25/02/2009, com a fatura de fls. 27, em nome de terceiro, 
com vencimento em 11/04/2009, demonstrando que a linha nº (83) 8804-
0033 teve sua titularidade alterada, ou seja, pertencia à Autora e passou a 
constar no Plano contratado pelo terceiro citado. Além disso, na fatura fls. 
31 com vencimento em 11/05/2009, desaparece o número reclamado, o 
que comprova a ocorrência do cancelamento da linha.

Não  há  dúvidas,  portanto,  que  o  caso  em  comento 
possui nítidos contornos consumeristas, ou seja, resta configurada uma 
relação  jurídica  na  qual  uma  das  partes  se  enquadra  no  conceito  de 
consumidor e a outra no de fornecedor, com nexo de causalidade capaz de 
obrigar uma a realizar ou entregar à outra uma prestação ou um serviço. 

Neste caso, é patente a caracterização da Autora como 
consumidora e a Empresa promovida como fornecedora, nos termos do 
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
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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.

E assim, havendo falha na prestação do serviço,  por 
responsabilidade única da Empresa promovida, imperioso que a referida 
Empresa arque com o dever de reparar o erro, ainda que o mesmo tenha 
sido cometido sem dolo. 

Em relação à responsabilidade objetiva das operadoras 
de telefonia, citamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
TELEFONIA.  FATURAS  PAGAS.  BLOQUEIO 
INDEVIDO.  FALHA  DO  SERVIÇO.  DANO 
EXTRAPATRIMONIAL.  DESNECESSIDADE  DE 
PROVA.  DEVER  DE  INDENIZAR.  LEGITIMIDADE 
ATIVA. As autoras, dependentes do titular da linha 
telefônica, não possuem relação contratual com a 
requerida.  Todavia,  são  consumidoras 
equiparadas,  pois  utilizavam  e  dependiam  dos 
serviços  de  telefonia  e  internet,  bloqueados 
indevidamente  pela  ré.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.  O  fornecedor  de  produtos  e 
serviços  responde,  independente  da 
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos 
danos  causados  por  defeitos  relativos  aos 
produtos  e  prestação  de  serviços  que 
disponibiliza  no  mercado  de  consumo. DA 
CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. A 
empresa  de  telefonia  responde  por  danos 
extrapatrimoniais  quando  disponibiliza  linha 
telefônica  e  serviços  para  o  usuário  e,  mesmo 
diante  do  débito  pago,  bloqueia  o  serviço.  
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  O  valor  a  ser 
arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos 
extrapatrimoniais deve refletir sobre o patrimônio 
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do  réu,  a  fim  de  que  sinta,  efetivamente,  a 
resposta  da  ordem  jurídica  ao  resultado  lesivo 
produzido, sem, contudo, conferir enriquecimento 
ilícito  ao  ofendido.  DANOS  PATRIMONIAIS.  Os 
prejuízos devidamente comprovados pelos autores 
devem ser ressarcidos pelo réu. Artigos 402, 403, 
404  e  944,  todos  do  Código  Civil.  PRELIMINAR 
REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível 
Nº 70050814078, Nona Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Leonel  Pires  Ohlweiler,  
Julgado em 24/10/2012). 
APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL  E  DO 
CONSUMIDOR.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
ATIVA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  DE  TELEFONIA.  DESCUMPRIMENTO 
CONTRATUAL.  DANOS  QUE  ULTRAPASSAM  A 
ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO 
POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM. VALOR 
EXCESSIVO.  REDUÇÃO.  RECURSO  PROVIDO  EM 
PARTE.  
- Verificado que o autor, independente de não ser 
o titular do terminal telefônico objeto da discussão 
judicial, porém, reside no mesmo endereço onde 
está  instalada  a  linha  e,  como tal,  figura  como 
usuários dos serviços fornecidos pela apelante, é 
ele parte legítima para discutir em juízo eventual 
descumprimento  contratual  e  ressarcimento  por 
danos  morais  daí  decorrentes.  

- A empresa de telefonia que presta serviços 
que  não  atende  as  expectativas  do 
consumidor,  responde  objetivamente  pelos 
danos que o serviço defeituoso ocasionou.  
-  A  indenização  por  danos  morais  deve  ser 
arbitrada  com  base  no  princípio  do  livre 
convencimento, alcançando quantia que sirva para 
exemplificar o ofensor, mas, por outro lado, não 
deve de implicar enriquecimento indevido para a 
vítima. (Apelação Cível  1.0105.10.004270-1/001, 
Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 
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CÂMARA  CÍVEL,  TJMG,  julgamento  em 
12/06/2013,  publicação  da  súmula  em 
21/06/2013). 

Desta  feita,  o  dano  moral  ficou  caracterizado,  pelo 
constrangimento, situação vexatória, sofrimento da Autora, que em razão 
de conduta reprovável da Empresa promovida, teve sua linha telefônica 
cancelada sem que houvesse solicitado, deixando-a privada do uso de seu 
aparelho celular, de forma injusta e contrária ao Direito.

  
Com  relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório, 

frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano 
Moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função 
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a 
dor da vítima e a punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na hipótese dos autos,  trata-se de indenização por 
dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante da valoração 
das  provas  realizada  pelo  juízo  “a  quo”,  entendo  que  foi  adequado  o 
“quantum”  fixado,  considerando-se  o  constrangimento  e  a  situação 
vexatória, pelo que passou a Autora, uma vez que, quando da fixação do 
valor indenizatório, deve o Magistrado, por seu prudente arbítrio, levar em 
consideração as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador 
do ato ilícito; as circunstâncias do fato; sem esquecer o caráter punitivo 
da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento 
injustificado.

 
No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 

decidiu que:
“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos 
razoáveis,  não  se  justificando  que  a  reparação 
enseje  enriquecimento  indevido,  com manifestos 
abusos  e  exageros,  devendo  o  arbitramento 
operar-se com moderação, proporcionalmente ao 
grau  de  culpa,  ao  porte  financeiro  das  partes, 
orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos 
pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de 
sua experiência e bom senso, atento à realidade 
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da vida e às peculiaridades de cada caso.”  (REsp 
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. 
Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira.  Quarta 
turma. DJ 13.08.2001) 

Logo,  entendo  que  foi  adequada  a  indenização 
arbitrada.

ISTO POSTO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA 
e  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo  a 
sentença incólume, seguindo o entendimento da douta Procuradoria Geral 
de Justiça. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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