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                                                   ACÓRDÃO

RESPONSABILIDADE  CIVIL -  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  NEGÓCIO 
COMERCIAL. COMPRA DE VEÍCULO COM CHEQUES. 
ROUBO  DE  MALOTE.  RESPONSABILIDADE  DA 
CONCESSIONÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  EXCLUDENTES. 
CASO  FORTUITO  OU  FORÇA  MAIOR  AFASTADOS. 
DANO  MORAL.  DANO  IN  RE  IPSA.  SENTENÇA  DE 
PARCIAL  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  RÉ. 
ALEGAÇÃO  DE  CULPA  CONCORRENTE  DO  AUTOR 
QUANTO  A  NÃO  SUSTAÇÃO  DO  CHEQUE. 
DESCABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DEVER 
DE  INDENIZAR.  INDENIZAÇÃO  QUE  DEVE  TOMAR 
CONTORNOS  RAZOÁVEIS  DE  MODO  A 
DESISTIMULAR  REINCIDÊNCIA  DO  AGENTE  E  NÃO 
PROVOCAR  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA  DA 
VÍTIMA.  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM. CRITÉRIO  DE 
EQUIDADE  DO  JUÍZO  A  QUO. OBEDIÊNCIA  AOS 
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  Existe  prova  nos  autos  que  corrobora  a  versão 
esposada  na  inicial,  no  sentido  de  que  a  não 
sustação do cheque se deu por culpa exclusiva da 
promovida, tendo em vista que o cheque pré-datado, 
dado  como  parcela  na  compra  do  veículo, fora 
roubado  quando  já  estava  em  poder  da  apelante 
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desde a data de efetivação do negócio, eximindo o 
autor de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

- Sendo consabido que o cheque é uma ordem de 
pagamento à vista, fica o emitente, no caso o autor, 
isento  de  qualquer  responsabilidade  por  eventos 
decorrentes de caso fortuito e força maior, como o do 
presente caso.

-  Verificado  o  nexo  causal  entre  a  conduta  da 
promovida e os prejuízos impingidos ao autor, resta 
configurado o dever de indenizar. 

    VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso 
de Apelação. 

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao 
apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fl. 142.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Declaratória  de Inexistência  de Débito  c/c 
obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada por 
FÁBIO GONÇALVES BRASILEIRO VIANA em face do VEPEL VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA,  alegando o autor que adquiriu um veículo F350-G, ano/mod 
2007/07,  marca  Ford,  placa  MNV2012,  pela  quantia  de  R$  51.000,00 
(cinquenta e um mil reais),  sendo uma entrada com cheque pré-datado no 
valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e o restante em 07 (sete) cheques 
pré-datados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);  que em data de 05/06/2012, 
recebeu um e-mail da suplicada para que sustasse o cheque com vencimento 
para aquela data, pois o malote fora roubado; que o suplicante só abriu o e-
mail em 06/06/2012, por volta das 17:52h, tendo entrado em contato com a 
agencia bancária, onde fora informado que a sustação só seria feita mediante 
apresentação de boletim de ocorrência; que o boletim de ocorrência só foi 
enviado  ao  suplicante  em  14/06/2012,  quando  o  cheque  já  havia  sido 
apresentado e compensado desde 06/06/2012; que não obstante a regular 
quitação  da  dívida,  o  promovente  foi  negativado  junto  ao  SPC/SERASA, 
conforme se infere dos autos da medida cautelar em apenso, sofrendo danos 
morais e materiais, cuja reparação se pretende, bem como a  declaração de 
inexistência de dívida de sua parte.

Juntou documento às fls. 06/23.

Citada,  a  promovida  ofereceu  contestação  às  fls.  27/42, 
suscitando  preliminar  de  denunciação  à  lide  do  Banco  Bradesco  S/A  por 
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entender que este deixou de sustar o cheque do autor quando solicitado e, no 
mérito, bem como suscitou o cumprimento da tutela antecipada e extinção da 
ação cautelar. No mérito, afirma que o boletim de ocorrência, ao contrário do 
que  alega  o  autor,  foi  enviado  em  06/06/2012,  de  sorte  que,  se  houve 
compensação do cheque, toda a responsabilidade cabe ao Banco Bradesco, 
e não à contestante; que em razão do não pagamento do débito, emitiu novo 
título,  com vencimento para 10/08/2012, título esse que, não honrado pelo 
suplicante,  foi  enviado  ao  protesto  e  consequente  negativação  no 
SPC/SERASA. 

Sobreveio  réplica  às  fls.  85/86,  rebatendo  as  alegações  da 
defesa, pugnando pela procedência do pedido.

Audiência preliminar realizada sem conciliação entre as partes. 
(fl.91).  

Conclusos, o Magistrado  a quo prolatou sentença nos termos 
finais que transcrevo, in verbis: 

“Ante o exposto, julgo procedentes, em parte, os pedidos 
para: a) Declarar a inexistência da dívida objeto do título 
DM  –  007991/1,  de  03/07/12  e  do  protesto  cartório 
retratado  na  intimação  de  fl.  08,  objetos  da  presente 
demanda; b) Condenar a ré a pagar ao autor, a título de 
indenização  por  danos  morais,  a  quantia  de  R$ 
10.000,00  (dez  mil  reais),  devidamente  corrigida  pelo 
INPC,  a  contar  desta  data,  e  acrescida  de  juros 
moratórios de 1% a.m., estes a partir da citação. Atento 
ao princípio da causalidade e considerando que o autor 
decaiu de parcela mínima do pedido, condeno o réu em 
honorários  advocatícios,  em  favor  do  patrono  do(a) 
autor(a), no equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
da condenação. Custas Processuais pela Ré. [...]”.
 

Inconformada com a r. Sentença, apelou a promovida, às fls. 
100/112, insurgindo-se contra a condenação por danos morais imposta pelo 
juízo a quo, já que os atos praticados por si não vislumbra a ocorrência dos 
danos morais, eis que conforme alegado na inicial os danos ocorridos não 
foram causados pela apelante, sendo o apelado concorrente para com o dano 
sofrido, diante da ausência de sustação do cheque no dia seguinte ao fato. 
Quanto a inexistência do débito, alega que não assiste razão o apelado, pois 
cumpriu o dever legal de informar-lhe sobre o roubo do malote que continha o 
cheque, objeto da lide. Assim, não agindo a apelante de forma, comissiva ou 
omissiva, imprudente e muito menos negligente, não causando qualquer dano 
ao recorrido, não há como imputar ato ilícito que justifique a indenização da 
forma como foi arbitrada e condenada na r.  Sentença, razões pelas quais, 
pleiteia pela insubsistência quanto a declaração de inexistência do débito e 
inexistência de danos morais indenizáveis.
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Intimado,  o recorrido apresentou contrarrazões do recurso às 
fls.  117/120,  rechaçando  a  argumentação  recursal  e  pugnando  pela 
manutenção da sentença.

O Parquet  ofertou cota às fls. 127/130, sem manifestação de 
mérito, porquanto ausente interesse que recomende a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO 
  Conheço do recurso de Apelação Cível por restarem presentes 

todos  os  requisitos  intrínsecos1 e  extrínsecos2 de  admissibilidade  recursal, 
razão pela qual, passo à análise do mérito. 

Inicialmente cabe esclarecer que em sede de responsabilida-
de civil, imprescindível fazer menção à disposição constante do artigo 927 do 
Código Civil, que estabelece a obrigação de indenizar, assim dispondo:

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

Como apontado pelo artigo supra, a definição de ato ilícito en-
contra-se nos artigos 186 e 187:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntá-
ria, negligência ou imprudência, violar direito e cau-
sar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,  
comete ato ilícito."

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um  
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social,  
pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Sobre o assunto entende a doutrina:

"Na responsabilidade subjetiva, o centro de exame é  
o ato ilícito. O dever de indenizar vai repousar justa-
mente no exame de transgressão ao dever de condu-
ta que constitui o ato ilícito." (VENOSA, Sílvio de Sal-
vo.  Responsabilidade Civil, SP: Atlas,  2006,  6a ed.,  p. 
20).

"Negligência se relaciona, principalmente, com desi-
dia; imprudência é conceito ligado, antes que a qual-
quer outro, ao de temeridade; impericia é, originaria-
mente, a falta de habilidade. (...) É preciso, entretan-
to, observar que essas espécies se entrelaçam, e daí  

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade, preparo e regularidade formal.
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verificar-se a negligência revestida de imprevisão, a  
imprudência do desprezo pela diligência  e  pelas re-
gras de habilidade, a imperícia traçada de negligên-
cia"  (DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 
Rio de Janeiro. Forense, 1995, p. 120-121).

Percebe-se assim, que para nascer o dever de indenizar é es-
sencial que o dano causado tenha ocorrido e para se apurar a responsabilida-
de civil do agente causador de um dano é necessário que estejam configura-
dos os quatros requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a  ação (ou 
omissão), o dano, a culpa (ou dolo) e o nexo causal entre a ação (ou omis-
são) e a lesão.

Portanto, compulsando os autos, tenho que não assiste razão 
à apelante.

Com efeito, o apelado comprou à apelante um veículo F350-G, 
ano/mod.  2007/07,  marca  Ford,  placa  MNV2012,  pela  quantia  de  R$ 
51.000,00 (cinquenta e um mil reais), sendo uma entrada com cheque pré-da-
tado no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e o restante em 07 (sete) 
cheques pré-datados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, o cheque com 
vencimento para 05/06/2012 fora extraviado em decorrência de roubo de ma-
lote, conforme anunciado pela apelante.

Observa-se, portanto, em suma, que a demandada não teve a 
necessária cautela quanto a guarda do cheque, objeto do roubo, propiciando 
a utilização por terceiros mediante sua compensação em 06/06/2012, geran-
do, posteriormente, a inscrição injusta e indevida do nome do recorrido no 
SPC/Serasa, bem como no Cartório de Protesto, em razão da apelante vis-
lumbrar a existência de débito em nome do autor/recorrido. 

In casu,  é inconteste que o apelado fora exposto à situação 
constrangedora,  ao ser negativado injusta e indevidamente pela promovida 
por um acontecimento que não deu causa, restando, pois, como fatos incon-
troversos, a inexistência de débito em nome do autor diante da compensação 
do referido cheque em favor de terceiro, bem como a falha na prestação do 
serviço pela apelante, tendo em vista que o cheque pré-datado do autor, dado 
como parcela na compra do veículo, fora roubado quando já estava em poder 
da apelante desde a data da efetivação do negócio, eximindo o autor de qual-
quer responsabilidade pelo ocorrido.

Destarte, resta evidente o dano moral puro, pois, por causa de 
defeito na prestação do serviço pela apelante, o recorrido teve o seu nome 
inscrito indevidamente em serviço de proteção ao crédito e no Cartório de 
Protestos. Desse modo, presente está a conduta, o dano e o nexo causal en-
tre estes. impondo-se o dever de reparação, haja vista a caracterização da 
culpa.
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Assim tem decidido o STJ:

"RESPONSABILIDADE CIVIL.  DIREITO DO CONSUMIDOR. 
EXTRAVIO DE MALOTE QUE CONTÉM TALÕES DE CHE-
QUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FI-
NANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PRO-
TEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. I. A instituição financei-
ra é responsável por danos morais causados a correntista que 
tem cheques devolvidos e nome inscrito em cadastro de ina-
dimplentes em decorrência da utilização do talonário por tercei-
ro apác; o extravio de malotes durante o transporte, pois tal si-
tuação revela defeito na prestação de serviços.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 13573471DF, 
Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, QUARTA TUR-
MA, julgado em 03/05/2011, Dje 09/05/2011)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANO MORAL. EXTRAVIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES. 
UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO DO 
NOME  DO  CORRENT1STA EM  CADASTROS  DE  PROTE-
ÇÃO  AO  CRÉDITO.  LEGITIMIDADE  DA  INSTITUIÇÃO  FI-
NANCEIRA.  DANO  MORAL  PRESUMIDO.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA 83/STJ.  QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO EM 
50 (CINQÜENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA 831STJ. PRECEDENTES. I. instituição financeira deve 
ser responsabilizada pelos danos morais quando ocorre extra-
vio de talonário de cheques, com posterior utilização por tercei-
ros, devolução e inclusão do nome do correntista em cadastro 
de inadimplentes, pois tal fato caracteriza defeito na prestação 
do serviço. 2. Em tais casos, o dano é presumido e decorre do 
próprio fato e da experiência comum, sendo desnecessária sua 
comprovação. 2. Excepcionalmente, pela via do recurso espe-
cial, pode ser modificado o quantum da indenização por danos 
morais, desde que o valor tenha sido fixado de forma abusiva 
ou irrisória, circunstâncias inexistentes na espécie. 3. Esta Cor-
te Superior firmou entendimento no sentido de que, em casos 
de indenização por danos morais, decorrente de inscrição in-
devida em cadastros de proteção ao crédito, é razoável a con-
denação em até 50 (cinquenta) salários mínimos. 4. Observa-
se que os valores fixados pelo Tribunal de origem encontram-
se em consonância com os critérios de moderação e razoabili-
dade que informam os parâmetros avaliadores adotados por 
esta Corte, descabendo qualquer reforma no v. acórdão recor-
rido. Tal circunstância atrai, à hipótese dos autos, a incidência 
da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provi-
mento." (AgRg no Ag 1295732/SP, Rel. Ministro VASCO DEL-
LA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO 
TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe 
13/09/2010)

Não destoa esta E. Corte:
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO 
DE  INOBSERVÂNCIA  À  PROVA  DOS  AUTOS  E  CULPA 
EXCLUSIVA DO APELADO - ACOLHIMENTO - EXATRAVIO 
DE  TALONÁRIO  DE  CHEQUES  -  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA 
POR  TERCEIROS  -  DEVOLUÇÃO  DOS  CHEQUES  - 
INSCRIÇÃO DA AUTORA NO SPC - CONDUTA DO BANCO, 
DANO MORAL E NEXO CAUSAL PRESENTES - DEVER DE 
INDENIZAR - PROVIMENTO.

-  Observando-se  que  o  banco 
não  teve  a  necessária  cautela  quanto  ao  fornecimento  de 
talonário  de  cheques,  propiciando  a  utilização  destes  por 
terceiros  e  a  inserção  do  nome  da  autora  no  SPC  em 
decorrência da devolução de tais  cheques,  resta evidente o 
dever de indenizar.  Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Márcio 
Murilo  da  Cunha  Ramos,  presidente  em  exercício. 
Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de 
Moura,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Desembargador 
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides e o Dr. Aluízio Bezerra Filho, 
Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Genésio Gomes 
Pereira  Filho.  Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel 
Veloso Gouveia, Procurador de Justiça, João Pessoa, 24 de 
janeiro de 2012.

Frise-se  que  não  é  apenas  a  conduta  da  promovida  que 
implicou  desrespeito  à  pessoa  do  consumidor  que  autoriza  a  condenação 
proferida na sentença. São também as consequências negativas daí advindas 
que justificam o pagamento da indenização pleiteada.

Observa-se  ainda,  que  inexiste  nos  autos  prova  inequívoca 
que demonstre a presença de excludente do dever de indenizar por parte da 
apelante. Portanto, comprovada a responsabilidade civil da recorrida, há que 
se discorrer sobre os danos postulados e o  quantum fixado na sentença a 
título de indenização por danos morais.

Postulou o apelado ao pagamento de uma indenização por da-
nos morais, decorrentes de todo o constrangimento a que fora submetido.

Pois bem, os aspectos assumidos pelo dano moral convoca a 
pecúnia em função da sua fungibilidade, de maneira que se torna inviável a 
superação direta e imediata do sofrimento psíquico, recorrendo-se à moeda 
como lenitivo para o prejuízo psíquico.

Nesses termos, o dano moral pode ser conceituado como sen-
do o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma pessoa natural ou ju-
rídica, os direitos da personalidade e os seus cinco ícones principais, quais 
sejam: a) direito à vida e à integridade física; b) direito ao nome; c) direito à  
honra; d) direito à imagem; e) direito à intimidade.

Apelação Cível nº 0025876-13.2012.815.0011 7



Assim, cabe dizer que para que se possa arguir a existência de 
um dano moral passível de ser indenizado, deverá a vítima, mesmo que de 
forma implícita, demonstrar que o ato praticado pelo ofensor lhe causou cons-
trangimentos que ultrapassaram a esfera do dissabor.

Diante dos fatos  narrados  nos autos,  resta  por  irrefutável  a 
conclusão de que a postura da ré/recorrente para com o autor/recorrido, fora 
abusiva e irrazoável, sendo o caso em comento, passível de indenização.

Acerca  do  quantum arbitrado  na  sentença  vergastada, 
importante  frisar  que  a  indenização  por  danos  morais  será  fixada  por 
equidade pelo Magistrado,  atendendo a dois objetivos:  atenuação do dano 
causado  ao  lesado e reprimenda ao  lesante  pelo  ilícito  cometido.  Importa 
observar o grau de culpabilidade e a condição econômica da parte a quem se 
vai impor a sanção, bem como o dano infligido à parte em favor de quem é 
imposta a indenização. 

A  estipulação  da  verba  reparatória  do  dano  moral  tem  sido 
problema  de  árdua  resolução,  dada  a  dificuldade  de  estabelecer-se  um 
pretium doloris. Assentada a reparabilidade desse tipo de dano, hoje com foro 
constitucional,  longos  embates  doutrinários  ainda  se  travam  no  afã  de 
identificar os critérios para estipulação das cifras devidas. Antônio Jeová dos 
Santos explica: 

“Apesar de imperfeita, essa maneira de indenizar o dano  
extrapatrimonial,  porque  as  consequencias  do  dano  
(menoscabo  espiritual,  vergonha,  humilhação,  
perturbação anímica, perda de equilíbrio emocional), não  
desaparecerão por  mais  dinheiro  que a vítima receba,  
em  nome  de  uma  pureza  conceitual,  não  é  possível  
emprestar  ao  vocábulo  indenização  uma  acepção  
puramente  econômica,  em  que  somente  deve  ser  
medida em casos de lesões patrimoniais”.  (Dano Moral  
Indenizável.  4  ed.  São  Paulo:Editora  Revista  dos  
Tribunais, 2003, p. 156). 

Nessa  circunstância,  observando  os  critérios  alhures 
delineados  para  o  arbitramento  de  danos  morais,  entendo  ser  adequado 
manter  a  decisão  a  quo no  que  concerne  a  condenação  imposta  a 
ré/recorrente, servindo esta de paliativo para o constrangimento sofrido pelo 
autor e, ao mesmo tempo, desencorajar a promovido a reiterar atos como o 
presente.

Nesse sentido, decidiu esta E. Corte:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.  RETENÇÃO  DE 
DOCUMENTO DA ALUNA, ORA APELADA, EM RAZÃO 
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DE  INADIMPLEMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  6°  DA  LEI  9.870/99.  
INDENIZAÇÃO  QUE  DEVE  TOMAR  CONTORNOS 
RAZOÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. -  
Nos termos do art.  6º  da Lei  n°  9.870/99,  é vedada a 
retenção  de  documentos  escolares  de  alunos  de 
instituições  particulares  de  ensino  por  motivo  de  
inadimplemento.  -  Para  que  reste  configurada  a 
responsabilidade  civil  subjetiva,  mister  se  faz  a 
demonstração do ato,  culposo  ou doloso,  do autor,  do 
dano e do nexo de causalidade.  -  Hipótese em que a 
apelada  teve  retida  sua  carteira  escolar  em  razão  de  
inadimplemento relativo a contrato anterior ao qual não  
deu  causa,  necessitando  autorização  diária  para 
frequentar  o  curso.  Dano  moral  configurado.  -  A  
indenização por danos morais deve ser fixada em valores  
razoáveis,  de  forma  que,  mesmo  servindo  como  
desestímulo  à  reincidência  do  agente,  não  leve  ao 
enriquecimento sem causa da vítima”. TJPB - Acórdão do 
processo nº 00120080164658001 - Órgão (4ª CAMARA 
CIVEL) - Relator DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. Em  
14/02/2012.

Assim, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu a negati-
vação do nome do apelado no SPC/Serasa e no Cartório de Protestos e, ten-
do em conta especialmente o caráter inibitório da indenização, a fim de evitar 
reiteradas afrontas aos direitos insculpidos na nossa Constituição Federal, te-
nho que andou bem o juízo a quo ao fixar indenização por danos morais no 
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, entendo como adequada para 
a história narrada e compatível às particularidades apreciadas, restando, pru-
dente, manter incólume a sentença vergastada. 

                          DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo-
se inalterados os termos da sentença de primeiro grau. 

Este é o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

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

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.
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DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR
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