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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024788-42.2009.815.0011.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco do Brasil S/A.
Advogados : Celso David Antunes e Luís Carlos Laurenço.
Apelado : José Olímpio da Costa.
Advogado : José Dinart Freire de Lima.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  VÍTIMA  IDOSA  E
ANALFABETA.  VERIFICAÇÃO  DE  FRAUDE
BANCÁRIA.  IMPROCEDÊNCIA  DA
ALEGAÇÃO  DE  CULPA  EXCLUSIVA  DE
TERCEIRO.  RISCO  CRIADO  E  ASSUMIDO
PELO  BANCO  QUE  SE  BENEFICIA  DA
FACILITAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
E  CONSEQUENTE  CAPTAÇÃO  DE
CLIENTELA.  INOBSERVÃNCIA  DO  DEVER
DE PRUDÊNCIA.  DESCONTOS REALIZADOS
INDEVIDAMENTE NO CONTRACHEQUE DO
DEMANDANTE. ABUSIVIDADE NA CONDUTA
PERANTE  O CORRENTISTA. ABALO  DE
ORDEM  MORAL  CARACTERIZADO.
QUANTUM  FIXADO  PELA  SENTENÇA.
VALOR QUE REFLETE A RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE  DA  REPARAÇÃO.
PATAMAR QUE SE ENCONTRA DE ACORDO
COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO
LEGISLADOR  PROCESSUAL  CIVIL.
DESPROVIMENTO.

-Na  hipótese,  verifica-se  claramente  que,  em
decorrência  de  uma  falha  na  prestação  do  serviço
bancário pela instituição financeira demandada – na
forma  manifestamente  insegura  de  concessão  de
empréstimo bancário via terminal de autoatendimento
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–, propiciou  que  seu  cliente,  um  idoso  analfabeto,
fosse  efetivamente  vítima  de  uma  fraude  bancária,
vendo-se  indevidamente  cobrado  por  parcelas
referentes  a  um  empréstimo  consignado do qual
sequer foi minimamente beneficiado.

-  No caso em comento, é patente a presença do ato
ilícito  de  responsabilidade  da  apelante,  do  qual
resultou inegável prejuízo de ordem psíquica  à parte
recorrida. Logo, no que se refere ao dano moral, não é
preciso realizar grande esforço para enxergar que se
encontra manifestamente configurado, tendo em vista
a forma constrangedora e injustificável de atuação da
instituição  recorrente,  provocando  uma  situação
claramente  vexatória  e  desrespeitosa,  cuja  dor  e
sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

- Trata-se de hipótese de falha na prestação do serviço
disponibilizado  pela instituição  bancária que  não
assegurou ao cliente a segurança esperada. O dever de
indenizar se  legitima,  pois, pela  violação  da
expectativa do  consumidor, bem como  pela intenção
de se evitar que novas condutas semelhantes venham
a lesar outros clientes bancários.

- Quando se trata do estabelecimento de indenização
por abalo psíquico, sabe-se que o valor estipulado não
pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,  devendo  ser
proporcional  à  dupla  função  do  instituto  do  dano
moral,  quais sejam: a  reparação do dano, buscando
minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor,
para que não volte  a reincidir.  No caso em apreço,
verifica-se  a  razoabilidade  e  proporcionalidade  da
estipulação da indenização na quantia  arbitrada pelo
magistrado de base, tendo em vista, especialmente, a
condição particular da vítima e do causador do dano.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco  do Brasil
S/A contra sentença (fls.  123/126) proferida pelo Juízo da  5ª Vara  Cível da
Comarca de Campina Grande que,  nos autos da “Ação de Indenização por
Danos  Morais  e  Materiais”  ajuizada  por  José  Olímpio  da  Costa,  julgou
procedente a demanda.
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Na peça de ingresso (fls. 02/09), o autor relata, em síntese, que
percebeu, em seu contracheque, um desconto da importância mensal de R$
65,11  (sessenta  e  cinco  reais  e  onze  centavos).  Aduz  que,  após  buscar
informações junto à Previdência Social, foi informado de que fora realizado
um empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), para o pagamento do qual estava sendo descontada a referida parcela
mensal desde o mês de agosto de 2008. 

Ressalta  ainda  que  é  analfabeto  e  que,  quando  efetivamente
realizou um empréstimo consignado pelo qual pagava o montante de R$ 53,96
(cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), utilizou-se do auxílio do
gerente  de  sua  Agência  Bancária.  Sustenta,  portanto,  ser  vítima  de  fraude
bancária.  Ao final,  pleiteia  a  condenação  da  demandada  ao  pagamento  de
indenização por danos morais e materiais. 

Contestação apresentada pelo Banco do Brasil S/A (fls. 44/63),
alegando  que,  em  verdade,  o  promovente  se  encontra  em  inadimplência
contratual,  aduzindo  que  tanto  o  empréstimo que  o  autor  reconhece  como
legítimo,  como  aquele  que  sustenta  ser  ilegal  foram  efetivados  perante
Terminais de Autoatendimento, mediante o uso de cartão e senhas pessoais.

Enfatiza  que,  “questionado pelo  gerente  da  sua  agência  de
relacionamento,  o  Autor  confessou ter  fornecido o seu  cartão  bancário  e
senha  a  terceiros,  que  movimentavam a  sua  conta-corrente.  Desse  modo,
ainda  que  não  tenha  anuído  expressamente  para  a  contratação  do
empréstimo, o Autor autorizou, de modo tácito, o aludido contrato”. Enaltece
que não pode ser responsabilizado por não ter  em seus quadros funcionais
perito em reconhecimento de documentação falsa ou adulterada, destacando a
culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de danos morais e materiais.

Réplica impugnatória (fls. 89/93).

Sobreveio,  então,  sentença  condenatória  (fls.  123/126),  nos
seguintes termos:

“Dessa forma, e tendo em vista o que mais dos autos
consta,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
extinguindo o processo com resolução do mérito nos
termos do art.  269, I,  do CPC, CONDENANDO A
PROMOVIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$
5.000,00, a título de danos morais, com juros de 1%
e correção monetária, a partir da inscrição (súmula
43 e 54 do STJ).
Torno em definitiva a tutela antecipada e determino o
pagamento  em  dobro  pela  promovida  dos  valores
indevidamente  debitados  nos  proventos  do  autor  a
teor do art. 42 do CDC.
Condeno,  outrossim,  a  promovida  nas  custas
processuais e honorários advocatícios no percentual
de 15% sobre o valor da condenação com arrimo no
art. 20, parágrafo 3º do CPC”
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Inconformado,  o  Banco  demandado  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  127/132),  em  cujas  razões  defende  a  regularidade  de  sua
conduta contratual, destacando que  “o débito existente em nome do apelado
refere-se aos contratos celebrados livremente”.

Afirma  que  não  existiram  danos  de  ordem  moral,  sob  o
argumento de que “não há nos autos qualquer prova de que o apelante teria
prejudicado  normalidade  da  vida  pessoal  ou  social  do  autor”.  Discorre
acerca da razoabilidade na quantificação dos danos morais.  Por fim, pugna
pelo provimento do apelo e reforma da sentença, julgando-se improcedentes
os pedidos autorais, ou, em assim não se entendendo, reduzindo-se a quantia
arbitrada a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 163/164).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  168/172),  opinando pelo prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Como relatado, a presente demanda gira em torno da seguinte
situação fático-jurídica: José Olímpio da Costa, idoso analfabeto, é correntista
do  Banco  do  Brasil  S/A,  afirmando  ter  sido  vítima  de  fraude  bancária,
perpetrada  por  meio  de  uma  contratação  fraudulenta  de  empréstimo
consignado  que,  de  forma  indevida,  até  a  prolação  da  decisão  liminar  de
primeiro grau, ocasionou o desconto de prestações mensais no valor de  R$
65,11 (sessenta e cinco reais e onze centavos).

Conforme  se  infere  do  caderno  processual,  o  Banco
demandado, dentre suas argumentações defensivas, alegou a culpa exclusiva
de terceiro para justificar a excludente de sua responsabilização no caso dos
autos. 

No  âmbito  de  suas  razões  apelatórias,  insurgiu-se  de  forma
genérica  quanto  à  condenação  material  que  lhe  foi  estabelecida,  não
apresentando qualquer argumentação específica no que se refere a devolução
em  dobro  das  parcelas  indevidamente  descontadas,  restringindo-se  a  tecer
comentários  sobre  a  existência  de  contratação  prévia  entre  as  partes,  o
princípio da  pacta  sunt  servanda e  a  inexistência  de  causa  que  leve  à
discussão judicial da avença.

Pois bem, no caso dos autos,  verifica-se claramente  que,  em
decorrência  de uma falha na prestação do serviço bancário pela  instituição
financeira  demandada  na  forma  manifestamente  insegura  de  concessão  de
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empréstimo  bancário  via  terminal  de  autoatendimento,  propiciou  que  seu
cliente,  um  idoso  analfabeto,  fosse  efetivamente  vítima  de  uma  fraude
bancária,  vendo-se  indevidamente  cobrado  por  parcelas  referentes  a  uma
transação da qual sequer foi minimamente beneficiado.

Ora, pela própria argumentação do Banco do Brasil quanto à
“realidade dos fatos”, observa-se a desídia da instituição, quanto aos mínimos
padrões de segurança para a efetivação da transação bancária em análise, haja
vista que transações mediante “Terminais de Autoatendimento” - através dos
quais  apenas  se  exige o conhecimento da senha e  do cartão magnético do
cliente – propiciam um campo bastante largo para perpetrações fraudulentas,
sendo este espaço criminal criado pela própria conduta da instituição tendente
à facilitação “a qualquer preço” da negociação creditícia.

Assim, ao contrário do que sustentou o apelante em sua peça
contestatória,  é  por  demais  evidente  que  a  conduta  desidiosa,  na  presente
hipótese, é de sua inteira responsabilidade, porque, para a captação de mais
clientela  com um rápido e  desburocrático serviço  de empréstimo bancário,
criou sem sombra de dúvidas um risco financeiro que deve exclusivamente
suportar em caso de sua concretização fática, como se verifica na hipótese dos
autos.

Como bem observou o magistrado de primeiro grau:

“Pelo que se depreende dos autos a promovida fez
transação  mercantil  com  estelionatário,  que  se
utilizou dos documentos do autor.
Pois  bem  firmando  contrato  com  terceira  pessoa
recebendo cártula obtida mediante fraude, passou a
cobrar  do autor  o débito que somente em sede de
antecipação de tutela foi cancelado.
A responsabilidade  pelo  ato  lesivo  ao  autor  é  da
promovida em razão de sua atividade de risco, não
havendo que se falar em culpa in vigilando.
Tanto  que  reconheceu  que  terceira  pessoa  teria
praticado  o  ato,  atribuindo-lhe  a  culpa,  e  sequer
apresentando os contratos firmados.
Houve  no  caso  em espécie  falha  na  prestação  do
serviço, segundo o art. 14 do CDC.
Confeccionou  o  empréstimo  em  nome  do  autor
repassando o valor ao estelionatário, respondendo,
agora, com os consequentes resultados nefastos” (fls.
124).

Na hipótese vertente,  verifica-se inegavelmente que o Banco
apelante  agiu,  no  mínimo,  de  forma  negligente  quanto  à  análise  da
legitimidade da pessoa contratante do serviço de empréstimo bancário, dando
azo à verificação da fraude relatada, repassando, pois, de forma indevida, os
efeitos decorrentes do ilícito ao seu consumidor. 
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Vislumbra-se,  portanto, uma hipótese de falha na prestação do
serviço  disponibilizado  pela instituição  bancária. O  dever  de  indenizar se
legitima, pois, pela violação da expectativa do  consumidor, bem como,  pela
intenção de se evitar que novas condutas semelhantes venham a  lesar outros
clientes bancários.

Dessa forma, verifica-se uma patente hipótese de abusividade e
má  prestação  de  serviço  por  parte  do  Banco  apelante,  afigurando-se  sua
conduta  em  um  ato  ilícito,  a  partir  do  qual  a  observância  do  abalo  à
moralidade da vítima é uma decorrência lógica e intrínseca à própria narrativa
da situação vivenciada pelo autor.

Não há,  portanto,  que  se  falar  em  existência  de  contratação
prévia  entre  as  partes,  ou  mesmo  do  respeito  ao  princípio da  pacta  sunt
servanda e  da inexistência de causa que leve à discussão judicial da avença,
porquanto se está diante de um ato indevido de repasse ao consumidor dos
prejuízos advindos de uma fraude que se encontra dentro dos riscos inerentes à
atividade empresarial da apelante.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil,  cumpre
averiguar a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. Sobre o assunto, dispõem os arts. 186 e 927 do Código
Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

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

Da leitura  conjunta  dos  dispositivos  mencionados,  exsurge  a
conclusão de que, para que se reconheça o cabimento da indenização, revela-
se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere um dano, bem
como o respectivo nexo de causalidade.

Ademais,  para  a  hipótese  vertente,  que  traz  em  si  questão
decorrente de contrato de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva,
para  a  configuração  da  qual  não  se  perquire  acerca  da  culpa  do  agente
causador do prejuízo, conforme prescrição do art. 14 do Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor.

No caso em comento,  é  patente  a  presença  do ato ilícito  de
responsabilidade  da  apelante,  do  qual  resultou  inegável  prejuízo  de  ordem
psíquica à parte recorrida.

Logo, no que se refere ao dano moral, não é preciso realizar
grande esforço para  enxergar  que  se encontra  manifestamente  configurado,
tendo  em  vista  a  forma  constrangedora  e  injustificável  de  atuação  da
instituição  recorrente,  provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e
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desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses  casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato  lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
Por  Danos  Morais,  Editora  RT,  p.  130).  (grifo
nosso).

No mesmo sentido, ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves:

“O dano  moral  salvo  casos  especiais,  como  o  de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se
faz mister a prova da pertubação da esfera anímica
do lesado dispensa prova em concreto, pois se passa
no  interior  da  personalidade  e  existe  in  re  ipsa
(inerente  à  própria  coisa.  Está  inseparavelmente
ligado  à  personalidade  humana.)”  (In
Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 552).

Portanto,  restando  comprovada  a  conduta  ilícita,  culposa  e
comissiva por parte da instituição financeira, bem como demonstrado o seu
nexo  de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pela
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recorrida,  afigura-se  patentemente  existente  o  abalo  de  ordem  moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Em situação semelhante à dos autos, diante de uma restrição
cadastral interna, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  INEXISTENCIA  DE  DÉBITO  C/C
DEVOLUÇÃO  DE  QUANTIAS  PAGAS,  DANOS
MORAIS E PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  -  VÍTIMA  IDOSA  E
ANALFABETA - CONTRATAÇÃO NULA - DEVER
DE  ORIENTAR  E  INFORMAR  A
CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS  -  DESCONTOS  NOS  PROVENTOS
DE  APOSENTADORIA  -  RESTITUIÇÃO  EM
DOBRO  -  DANO  MORAL  CONFIGURAÇÃO  -
INDENIZAÇÃO DEVIDA -  I-  O negócio  jurídico
firmado por pessoa analfabeta há de ser realizado
sob a forma pública ou por procurador constituído
dessa  forma,  sob  pena  de  nulidade.  II-  Restando
incontroverso que a autora era analfabeta e idosa,
não tendo sido observadas as formalidades mínimas
necessárias  à  validade  do  negócio,  e  inexistindo
provas  de  que  foi  prestada  qualquer  assistência  à
autora  pelos  agentes  dos  réus,  a  contratação  de
empréstimo consignado deve ser  considerada nula.
III- Impõe-se às instituições financeiras o dever de
esclarecer,  informar  e  assessorar  seus  clientes  na
contratação de seus  serviços,  sobretudo quando se
trata de pessoa idosa e analfabeta,  vítima fácil  de
estelionatários.  IV-  A  responsabilidade  pelo  fato
danoso deve ser imputada aos recorrentes com base
no art. 14 do CDC, que atribui responsabilidade aos
fornecedores  de  serviços,  independentemente  da
existência  de  culpa.  V-  Tem-se  por  intencional  a
conduta dos réus em autorizar empréstimo com base
em contrato nulo, gerando descontos nos proventos
de aposentadoria da autora, sem qualquer respaldo
legal  para  tanto,  resultando  em  má-fé,  pois  o
consentimento  da  contratante,  no  caso,  inexistiu.
impondo-se  a  restituição  em  dobro  dos  valores
descontados indevidamente, nos termos do parágrafo
único do art. 42, do CDC. VI- A privação do uso de
determinada importância, subtraída da parca pensão
do INSS, recebida mensalmente para o sustento da
autora, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos
da  personalidade,  na  medida  em  que  a
indisponibilidade  do numerário  reduz  ain  da  mais
suas  condições  de  sobrevivência,  não  se
classificando  como  mero  aborrecimento.  VII-  A
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conduta faltosa dos réus enseja reparação por danos
morais, em valor que assegure indenização suficiente
e adequada à compensação da ofensa suportada pela
vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades
do  caso  e  a  extensão  dos  prejuízos  sofridos,
desestimulando-se  a  prática  reiterada  da  conduta
lesiva  pelos  ofensores.  EMENTA:  APELAÇÃO
CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS - DANOS MORAIS E PEDIDO
LIMINAR  -  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  -
VÍTIMA IDOSA E ANALFABETA - CONTRATAÇÃO
NULA -  DEVER DE ORIENTAR E INFORMAR A
CONSUMIDORA -  FALHA NA PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇOS - DESCONTOS NOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
DANO  MORAL  CONFIGURAÇÃO  -
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  I  -  O  ato  jurídico
inexistente  é  o  nada  jurídico,  ou  seja,  o  que  não
chegou a existir no mundo jurídico. Já o ato jurídico
nulo  é  o  que  não  apresenta  todos  os  requisitos
essenciais do negócio jurídico, como agente capaz,
objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei,
nos  termos  do  art.  104  do  Código  Civil.  II  -
Consoante  entendimento  já  sumulado  pelo  STJ,  a
correção monetária sobre a indenização por danos
morais  incide  a  partir  da  data  do  arbitramento
(Súmula 362). II - Quanto aos juros de mora, estes
devem incidir também desde a data do arbitramento,
por  ser  quando  a  obrigação  se  tornou  líquida,
devendo  seguir  a  mesma  sorte  da  obrigação
principal”.
(TJ-MG    ,  Relator:  João  Cancio,  Data  de
Julgamento:  06/05/2014,  Câmaras  Cíveis  /  18ª
CÂMARA CÍVEL).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita da
instituição financeira,  revestindo-se de elevada potencialidade lesiva para o
próprio setor consumerista em que atua, o valor de R$  5.000,00 (cinco mil
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reais),  arbitrado  pelo  Juízo  a  quo,  mostra-se  proporcional  e  razoável  em
relação às circunstâncias dos autos, motivo pelo qual deve ser mantido.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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