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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. 
CONSTATAÇÃO.  REFORMA  DO  DECISUM. DIREITOS 
AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM  SITE DE 
INTERNET SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.DANOS 
MORAIS.  RECONHECIMENTO. DANOS  MATERIAIS. 
NÃO  COMPROVAÇÃO.  ACOLHIMENTO  DOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS 
INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO APELATÓRIO.

- Constatado  in  casu que  o  julgado  ora  embargado  adotou 
premissa fática equivocada e configurar-se  em agravamento 
da situação dos embargantes, o que viola o princípio do non 
reformation in pejus, configurado está o erro de fato apto a 
justificar  o  acolhimento  parcial  dos  aclaratórios,  aplicando 
efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para sanar tal 
equívoco.

-  Evidenciada  a  violação  ao  direito  autoral,  consistente  na 
divulgação da imagem sem autorização do autor ou menção 
ao  seu  nome,  os  danos  que  daí  advêm  dispensam 
comprovação  específica,  sendo  presumidos.  O  direito  à 
reparação moral, em tal caso, decorre da própria lei que regula 
a matéria, nos arts. 24, inc. I, e 108, caput, da Lei nº 9.610/98.



-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante 
prudente  arbítrio  do  Juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da 
razoabilidade. O valor não pode ensejar enriquecimento sem 
causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a 
reincidência em conduta negligente.

− Diferentemente dos danos morais, os quais prescindem 
de  prova  para  demonstrar  a  violação  do  moral  humano,  os 
danos  materiais  não  se  presumem,  não  sendo  lícito  ao 
magistrado supor a quantidade de trabalho que o autor teria 
“perdido” por não constar  a autoria das fotografias exposta 
pela ré no indigitado site.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher  os  embargos  com  efeitos 
infringentes, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula 
de julgamento de fl. 278.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos  de declaração opostos por José Pereira 
Marques  Filho contra  decisão  que negou  provimento  ao  agravo  interno  por  ele 
interposto,  mantendo  a  decisão  monocrática  que  negou  seguimento  ao  recurso 
apelatório, também por ele interposto. 

Inconformado  com  o  provimento  jurisdicional  proferido  nos 
autos do processo em deslinde,  o  ora embargante interpôs o presente recurso de 
integração, pugnando pela reforma do decisum impugnado, arguindo, em síntese: o 
nulidade do acórdão, uma vez que a decisão de primeiro grau reconhecer a autoria 
das fotos pelo recorrente e a utilização da obra pela recorrida, ao passo que o acórdão 
negou  a  autoria  das  todos,  evidenciando  uma  reforma  in  pejus,  inadmissível  no 
direito brasileiro.

Assevera  que  operou a  coisa  formal  da  decisão  de  primeiro 
grau, que reconheceu a autoria das fotos do embargante e que o recurso apelatório 
poderia  apenas  reformar a  sentença para  beneficiá-lo,  nunca  para desconstituir  o 
julgado de primeiro grau no que lhe foi benéfico.

Prequestiona os arts.  128 e 460 do Código de Processo Civil, 
uma vez que a nova decisão não pode extrapolar os limites do que foi pedido no 
recurso, bem como o princípio da dialeticidade recursal.



Pugna, outrossim, pelo rejulgamento do pedido, alegando, para 
tanto: a comprovação inequívoca da autoria da fotografia e a inteligência da Lei dos 
Direitos  Autorais,  segundo  a  qual  a  autoria  da  obra  seria  presumida;  a  falta  de 
autorização ou cessão de uso da foto pela empresa demandada; a configuração de 
sérios prejuízos materiais e morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para corrigir a 
contradição e a nulidade existente no acórdão, bem como para dar provimento à 
apelação  anteriormente  interposta,  além  de  prequestionar  os  arts.  128  e  460  do 
Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Inicialmente,  destaco  que  segundo  as  razões  ventiladas  no 
presente recurso de integração, o mesmo ataca  decisum  que  negou provimento ao 
agravo  interno  por  ele  interposto,  mantendo  a  decisão  monocrática  que  negou 
seguimento ao recurso apelatório, também por ele interposto. 

As decisões ora atacadas  foram fundamentadas  com base na 
ausência  de  prova  quanto  à  autoria  das  fotos,  uma  vez  que  o  apelante,  ora 
embargante,  não  trouxe  indícios  concretos  acerca  da  autoria  da  fotografia 
alegadamente  contrafeita,  sobretudo  porque  não  veiculara  referências  concretas  e 
inequívocas a esse respeito, mas sim, limitara-se a trazer postagens da foto em sítios 
eletrônicos e declarações sem maiores valores probantes, o que inviabiliza totalmente 
a pretensão.

Contudo,  analisando  cuidadosamente  a  casuística  posta  em 
deslinde, entendo que o presente recurso merece ser parcialmente acolhido ante a 
manifesta  contradição  no  julgado,  uma  vez  que  se  utilizou  de  fundamentos 
contrários  à  sentença  de  primeiro  grau,  configurando,  claramente,  reformation  in  
pejus.

Para tanto, afigura-se fundamental asseverar que, por meio da 
via recursal em deslinde, o embargante suscita a imperiosa coisa julgada formal, já 
que o Juízo monocrático de primeiro grau reconheceu a autoria das fotos, contudo 
julgou improcedente a pretensão autoral formulada, ao entender que a utilização das 
fotografias  não  causou prejuízos  ao  promovente,  visto  a  obrar  estar  disponível  a 
todos pela internet.

Com efeito, tal entendimento se revela mandamental, eis que, 
analisando-se de modo acurado o caderno processual em apreço, vislumbra-se um 
evidente erro  de premissa  fática,  tendo em mente,  sobretudo,  que,  o  Juízo  a  quo  
reconheceu a autoria das fotos, apesar de ter julgado improcedente o pedido, por ter 



o autor disponibilizado a foto, por meio da internet, a todos os usuários. 

In casu, revendo melhor a matéria posta nos autos, verifico que 
a decisão recorrida inelutavelmente foi equivocada, ao adentrar no ponto relativo à 
ausência de prova acerca das fotos , posto que, a matéria não foi ventilada nas razões 
do apelo e, por não ter natureza de ordem pública, afasta a manifestação de ofício do 
magistrado.

Assim, não se mostra cabível manter a decisão a quo  em virtude 
do princípio do non reformation in pejus, visto que apenas o autor apresentou recurso 
apelatório, não podendo a decisão na instância superior ser prejudicial ao recorrente. 

Sob  tal  prisma,  evidente  o  erro  de  premissa  fática  no 
julgamento do recurso apelatório, o que deve ser retificado no presente momento, 
dado que, como é sabido, o Colendo STJ tem admitido o acolhimento dos embargos 
para correção do julgado, nas linhas dos seguintes julgados:

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL  - 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  CONSTATAÇÃO  DE 
ERRO DE PREMISSA FÁTICA - EMBARGOS ACOLHIDOS 
- POLICIAL FEDERAL "SUB-JUDICE" - APOSTILAMENTO - 
ATENDIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO  DESPACHO 
MINISTERIAL  Nº  312/2003  -  PRINCÍPIOS  DA 
RAZOABILIDADE  E  DA  BOA-FÉ  -  "VENIRE  CONTRA 
FACTUM  PROPRIUM"  -  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  1. 
Constatado que o julgado embargado adotou premissa fática 
equivocada,  configurado  está  o  erro  de  fato  a  justificar  o 
acolhimento dos aclaratórios. [...]  5. Embargos de declaração 
acolhidos  para,  reconhecendo  o  erro  de  premissa  fática, 
conceder a segurança para os fins especificados. (STJ - EDcl 
MS  14649,  Rel.  Min.  MOURA  RIBEIRO,  26/02/2014,  S3  - 
TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2014).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
ERRO  DE  PREMISSA  FÁTICA.  ACOLHIMENTO  PARA 
ANULAR  JULGAMENTO  ANTERIOR.  POSTERIOR 
INCLUSÃO EM PAUTA. 1. Verificada a ocorrência de erro de 
premissa fática no julgamento do recurso especial, consistente 
no  julgamento  de  matéria  diversa  da  constante  nos  autos, 
acolhem-se os embargos de declaração para anular o acórdão 
exarado  e,  posteriormente,  reincluir  o  feito  em  pauta.  2. 
Embargos  de  declaração  acolhidos.  (STJ  -  EDcl  no  REsp: 
1237176  SP  2011/0031420-0,  Relator:  Ministra  ELIANA 
CALMON, Data de Julgamento: 20/08/2013, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2013)



DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO  - 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  ERRO  DE  PREMISSA 
FÁTICA  -  RECONHECIMENTO  -  EMBARGOS 
ACOLHIDOS PARA APRECIAR O RECURSO ESPECIAL - 
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS  FIXADOS  EM  SENTENÇA 
TRANSITADA EM JULGADO - ALTERAÇÃO EM FASE DE 
EXECUÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  OFENSA  À  COISA 
JULGADA  -  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  1.  Os 
embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis  para  sanar 
omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, ou 
para  corrigir  eventuais  erros  materiais.  2.  Na  hipótese  dos 
autos,  a  agravante demonstra  a  ocorrência  de erro  material 
com relação à decisão que julgou o Recurso Especial. 3. Nos 
termos  da  Jurisprudência  desta  Corte,  é  descabida  a 
modificação  do  índice  de  correção  monetária  definida  em 
sentença  já  transitada  em  julgado,  sob  pena  de  ofensa  ao 
instituto  da  coisa  julgada.  Precedentes.  4.  Embargos  de 
declaração  acolhidos  para  conhecer  e  dar  provimento  ao 
recurso  especial,  determinando  a  estrita  observância  do 
direito  reconhecido  na  sentença  exequenda  transitada  em 
julgado. (STJ -  EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 
1141121  SP  2009/0096024-5,  Relator:  Ministro  MOURA 
RIBEIRO,  Data  de  Julgamento:  10/06/2014,  T5  -  QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)

Assim, em se tratando de evidente erro de premissa fática, uma 
vez  que  não  era  caso  ausência  de  prova  quanto  à  autoria  das  fotos,  impõe-se  o 
acolhimento  dos  presentes  embargos  de  declaração,  aplicando-se-lhe  efeito 
modificativo.

Neste norte, afastada a questão, resta analisar a casuística em 
apreço, adiantando que o recurso apelatório merece provimento parcial. 

A esse  respeito,  fundamental  aduzir  que  o ponto  central  da 
discussão prende-se à ilegalidade na publicação de foto tirada pelo autor em  sítio 
eletrônico,  sem que houvesse qualquer autorização legal de utilização ou, sequer, 
identificação de sua autoria, o que configuraria violação ao direito autoral, gerando 
ao autor da obra direito a reparação.

Sob  tal  prisma,  destarte,  há  de  se  destacar  que  não  reside 
qualquer dúvida acerca da autoria da foto divulgada. Dessa feita, a obra fotográfica 
produzida pelo autor faz jus à proteção conferida pela Lei da Propriedade Intelectual 
(Lei n. 9.610/98), que independe de registro, consoante preveem os seus artigos 7º, 



VII, e 18, in verbis:

Art.  7º  São  obras  intelectuais  protegidas  as  criações  do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 
no futuro, tais como:
VII  -  as  obras  fotográficas  e  as  produzidas  por  qualquer 
processo análogo ao da fotografia;

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe 
de registro.

Quanto ao mais, restou incontroverso que a requerida utilizou, 
sem prévia autorização, a imagem produzida pelo autor na divulgação de seu  site,  
nos termos do que comprova as provas juntadas ao longo dos autos.

Desta feita, consoante prevê o art. 28, da Lei n. 9.610/98, “Cabe 
ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 
científica” e, de acordo com o art. 29, I, da mesma Lei,  “Depende de autorização 
prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais 
como: I - a reprodução parcial ou integral”.

Diante  da  ausência  de  prévia  autorização,  faz  jus  o  autor  à 
reparação  pelos  danos  morais  advindos  da  utilização  indevida  da  obra  de  sua 
autoria.  Evidenciada  a  violação  ao  direito  autoral,  consistente  na  divulgação  da 
imagem sem autorização do autor ou menção ao seu nome, os danos que daí advêm 
dispensam comprovação específica, sendo presumidos. O direito à reparação moral, 
em tal caso, decorre da própria lei que regula a matéria, nos arts. 24, inc. I, e 108, 
caput, ora transcritos:

“Art. 24. São direitos morais do autor:
II  -  o  de  ter  seu  nome,  pseudônimo ou  sinal  convencional 
indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização 
de sua obra;”
Art.  108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de 
obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o 
nome,  pseudônimo  ou  sinal  convencional  do  autor  e  do 
intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado 
a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: 

Nossa jurisprudência não discrepa desse entendimento e, nesse 
sentido,  destaco  precedentes  do  TJPB  e  outros  Tribunais  pátrios  quando  do 
julgamento de casos análogos:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 



INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  E 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO  DO 
PROMOVIDO.  DEMANDANTE  RESPONSÁVEL  PELA 
CONFECÇÃO  DA  OBRA.  ACERVO  PROBATÓRIO. 
CORRESPONDÊNCIA.  DIREITO  AUTORAL.  RESPEITO. 
UTILIZAÇÃO  DE  IMAGEM  FOTOGRÁFICA.  AUSÊNCIA 
DE CONSENTIMENTO. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  79,  DA  LEI  DE  DIREITOS 
AUTORAIS.  FIXAÇÃO  COM  PRUDÊNCIA.  JUROS  DE 
MORA DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO. SÚMULA Nº 54, 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.  DANOS 
MATERIAIS  AFASTAMENTO.  PROVA.  INSUFICIÊNCIA 
NESTE  TÓPICO.  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS. 
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
- A Lei nº 9.610/98, tratando dos direitos autorais, estatuiu a 
forma de utilização de obra fotográfica, determinando, ainda, 
a  indicação  do  nome  do  autor,  quando  a  imagem  for 
empregada  por  terceiro,  nos  termos  do  art.  79,  §  1º  e, 
considerando  ter  a  recorrida  inobservado  esse  regramento, 
impõe  a  indenização  decorrente  do  dano  moral  vivenciado 
pelo autor.
-  Não  se  credencia  ao  acolhimento  do  pedido  referente  ao 
dano  material,  quando  o  conjunto  probatório  carreado  não 
confirma  satisfatoriamente  a  ocorrência  de  ofensa 
patrimonial, não se valendo, para tanto, a mera alegação do 
postulante.
-  O acolhimento parcial  do apelo  não impõe a inversão do 
ônus da sucumbência,  em razão da parte autora ter decaído 
em parte mínima do pedido, com fulcro no art. 21, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil.”1

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. 
DIVULGAÇÃO  DE  FOTO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO 
PROFISSIONAL.  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  AUTORAIS. 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  AUTORAL. 
IRRESIGNAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL. 
RECONHECIMENTO  DO  USO  NÃO  AUTORIZADO. 
DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL 

1  TJPB AC 0068610-23.2012.815.2001 – Des Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho – 23/09/2014.



DO APELO.
- A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza 
e consolidada a legislação sobre direitos autorais confere ao 
autor o direito exclusivo de utilizar e dispor da obra (inclusive 
as  fotografias).  Assim,  o  uso  não  autorizado  de  foto 
pertencente ao autor, enseja indenização por danos morais.
-  Art.  7.°.  São  obras  intelectuais  protegidas  as  criações  do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 
no futuro, tais como:
VIII  –  as  obras  fotográficas  e  as  produzidas  por  qualquer 
processo análogo ao da fotografia.
- Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor da obra literária, artística ou científica.”2

INDENIZATÓRIA.  UTILIZAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  DE 
AUTORIA DO AUTOR EM DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA 
DE  EVENTO,  SEM  PRÉVIA  AUTORIZAÇÃO,  NEM 
MENÇÃO  AO  NOME  DO  AUTOR  DA  IMAGEM. 
VIOLAÇÃO  A  DIREITO  AUTORAL.  DIREITO  À 
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS ORIUNDOS 
DO  FATO,  CONSISTENTES  NO  VALOR  QUE  O  AUTOR 
DEIXOU DE RECEBER PELA DIVULGAÇÃO COMERCIAL 
DA  FOTO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS  IN  RE 
ISPA. DIREITO À REPARAÇÃO MORAL QUE ADVÉM DA 
PRÓPRIA  LEI  QUE  REGULA  A  MATÉRIA.  Diante  da 
ausência de prévia autorização, tem o autor direito à reparação 
pelos danos morais advindos da utilização indevida da obra 
de  sua  autoria.  Evidenciada  a  violação  ao  direito  autoral, 
consistente  na  divulgação  da  imagem  sem  autorização  do 
autor,  nem  menção  ao  seu  nome,  os  danos  que  daí  advém 
dispensam  comprovação  específica,  sendo  presumidos.  O 
direito à reparação moral, em tal caso, decorre da própria lei 
que regula a matéria (Lei n. 9.610/98), nos arts. 24, inc. I, e 108, 
caput.  Faz  jus  o  autor,  ainda,  à  indenização  dos  prejuízos 
materiais  decorrentes  da  utilização  da  fotografia  sem 
autorização,  para  o  que  deve  ser  levado  em  conta  o  valor 
comercial  de venda ou exploração das imagens fotográficas 
por  ele  captadas.  Na  ausência  de  elementos  concretos  que 
permitam  a  quantificação  dos  valores  devidos  a  título  de 
lucros  cessantes,  é  possível  que  se  proceda  ao  seu 

2  TJPB Ac 0072735-34.2012.815.2001 – Des. José Ricardo Porto – 12/08/2014.



arbitramento,  julgando-se  a  lide  por  equidade,  como 
expressamente autoriza o art.  6º  da Lei  9.099/95,  a partir  do 
critério  da  razoabilidade.  RECURSO  PARCIALMENTE 
PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71002189793,  Terceira  Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini 
Neto, Julgado em 18/12/2009)

Sob  tal  entendimento,  restando  inegável  a  ocorrência  do 
sofrimento e a configuração do dano moral in re ipsa, entendo que o valor correto a 
ser arbitrado a título de danos morais é o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Visto  que  a  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
mediante  prudente  arbítrio  do juiz,  de acordo com o princípio  da  razoabilidade, 
observados a finalidade compensatória, a extensão do dano, bem como o grau de 
culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem 
pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

De outra banda, no que pertine aos danos materiais, é assente a 
impossibilidade  de  concessão,  in  casu.  Tal  é  o  que  se  verifica  uma  vez  que, 
diferentemente dos danos morais, os quais prescindem de prova para demonstrar a 
violação do moral humano, os danos materiais não se presumem, não sendo lícito ao 
magistrado supor a quantidade de trabalho que o autor  teria “perdido” por não 
constar a autoria das fotografias exposta pela ré no indigitado site.

Destaque-se, por oportuno, que o uso indevido da imagem gera 
direito  à  indenização  por  dano  moral,  como  anteriormente  reconhecido,  não  se 
podendo falar  em dano material  advindo da mera utilização,  quando não restou 
comprovado qualquer dano advindo desse fato.

Em  razão  do  exposto,  acolho  os  embargos  de  declaração, 
aplicando efeitos infringentes,  para o fim de dar parcial provimento ao recurso 
apelatório, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização, a título de 
danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela utilização, sem autorização de 
obra pertencente ao autor, acrescido de juros de mora a partir da utilização indevida 
e correção monetária a partir do arbitramento.

Condeno a parte promovida, ainda, ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do 
valor da condenação

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, acolher os embargos com efeitos infringentes, nos termos do voto 



do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


