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EMENTA: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMÓVEIS  LINDEIROS.  RUÍDO.  PERTURBAÇÃO  DO  SOSSEGO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DOS  RÉUS.
PRELIMINARES.  INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRAÇÃO DOS FATOS
QUE DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO.  REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL
À PROPOSITURA DA AÇÃO.  REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA LITISCONSORTE PASSIVA. REJEIÇÃO.  MÉRITO. DIREITO DE
VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. MAL USO DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO
ART.  1.277,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  INDENIZATÓRIA.  CONSTATAÇÃO  DE
PRODUÇÃO  DE  SOM  ACIMA  DO  PERMITIDO  LEGAL  NO  RECINTO  DE
EDUCANDÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO COMPROVADA. DIREITO DE
VIZINHANÇA  VIOLADO.  DEVER  DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  PLEITO
DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  VALOR  ARBITRADO  EM
DESCONFORMIDADE  AO  PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DO MONTANTE. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL.  EVENTO  DANOSO.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  N.º  54,  STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
VERBETE 362 DA SÚMULA DO STJ.  REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.  PENA  PECUNIÁRIA
QUE  SÓ  SE  DARÁ  EM  CASO  DE  DESCUMPRIMENTO  DO  ACÓRDÃO.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVIMENTO. 

1.  Quando a petição inicial estiver apta a ser processada, porquanto preenchidos os
requisitos estabelecidos no art. 295, CPC/1973, não há o que falar em inépcia da inicial.

2.  Os  documentos  reputados  essenciais  pelo  art.  282,  do  CPC/73,  são  aqueles  que
dizem  respeito  aos  pressupostos  processuais  e  às  condições  da  ação,  não  os  que
concernem ao próprio mérito da demanda proposta.

3.  "O  proprietário  ou  o  possuidor  de  um prédio  tem  o  direito  de  fazer  cessar  as
interferências  prejudiciais  à  segurança,  ao  sossego  e  à  saúde  dos  que  o  habitam,
provocadas  pela  utilização  da  propriedade  vizinha".  Inteligência  do  art.  1.277,  do
Código Civil de 2002.

4. A perturbação ao sossego é fato suficiente para causar dano moral, prejudicando a
paz  e  o  descanso  do  cidadão  e  resultando  em  aborrecimentos  e  desconforto  à
vizinhança. 



5.  O  quantum dos  prejuízos  morais  deve  obedecer  os  critérios  de  razoabilidade  e
proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos
sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a
condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

6. As astreintes visam a garantir a efetividade das decisões que tenham por objeto uma
obrigação de fazer ou não fazer.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelações
Cíveis  n.º  0023787-89.2011.815.2003,  em  que  figuram  como  partes  Shagri-la
Educacional  Ltda.,  FM  Comércio  de  Material  Didático  Ltda.  e  Antônio  da  Silva
Pinheiro. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  das  Apelações,  rejeitar  as
preliminares  de inépcia  da inicial,  de  ausência  de  documento  indispensável  ao
ajuizamento  da  ação,  e  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  e,  no  mérito,  dou
provimento parcial ao Apelo dos Promovidos para minorar o valor da indenização
por danos morais para R$ 4.000,00, e dou provimento ao Apelo do Autor para
fixar as astreintes no valor diário de R$ 500,00 limitada em R$ 1.000,00, em caso
de descumprimento do Acórdão.

VOTO.

Shangri-la Educacional Ltda. (Colégio e Curso Geo-Sul) e FM Comércio
de Material Didático Ltda. interpuseram conjuntamente Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 13.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 466/470, nos autos
da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face delas
intentada por Antônio da Silva Pinheiro, que rejeitou as preliminares de inépcia da
inicial e de ilegitimidade passiva da segunda Ré, ora Apelante, e, no mérito, julgou
parcialmente procedente o pedido  determinando-lhes que se abstivessem de realizar
eventos, festas ou qualquer atividade produtora de ruídos que ultrapassem os limites
permitidos em lei,  que venham perturbar  o  sossego dos moradores que residem no
imóvel  do Autor,  condenando-as,  solidariamente,  ao pagamento de  indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir
da data da decisão,  e  com juros de mora de 1% ao mês, a  contar da citação,  e  ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 

Em suas razões, f. 472/502, repisaram as preliminares de inépcia da petição
inicial,  ao  argumento  de  que,  embora  os  fatos  nela  narrados  tenham  sido
consubstanciados  apenas  na  defesa  da  existência  de  conflito  de  vizinhança,  sem a
discussão sobre a necessidade de reparação civil, houve o pedido de sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, infringindo, por conseguinte, o disposto
no art. 295, inc. I, do CPC de 1973 (dispositivo vigente à época da interposição do
Recurso),  de  ausência  de  documentos  indispensáveis  à  propositura  da  ação,  e  de
ilegitimidade  passiva  ad  causam da  segunda  Apelante,  FM  Comércio  de  Material
Didático Ltda., ao argumento de ser ela apenas a locadora do prédio onde está instalado
o Colégio  e  Curso  Geo-Sul,  não  sendo  a  responsável  pela  produção  dos  possíveis
barulhos no recinto escolar. 

No mérito, afirmaram que o direito à propriedade e a garantia do sossego não



se sobrepõe ao direito da coletividade de crianças à educação e ao lazer, e que o Autor
não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a ocorrência do dano moral.

Requereram  o  provimento  do  Recurso  para  que  as  preliminares  sejam
acolhidas,  ou não  sendo este  o  entendimento,  no mérito,  para  que a  Sentença  seja
reformada, e o pedido julgado improcedente, ou em caso de manutenção da condenação
para  que  o  quantum  indenizatório  seja  reduzido,  e  os  juros  de  mora  e  a  correção
monetária sejam fixados a partir da data do julgamento.

Contrarrazoando,  f.  515/518,  o  Autor  alegou  que  o  Laudo  elaborado  pela
SEMAN comprova o excesso do som acima do permitido legal,  o dano moral  está
sedimentado no fato do desrespeito ao seu direito de sossego, e a impossibilidade de
minoração do valor da indenização, pelo que requereu o desprovimento do Apelo dos
Promovidos. 

O Autor também interpôs Apelação, f. 505/506, insurgindo-se apenas quanto
a não aplicação de astreintes na Sentença, ao argumento de que na Interlocutória que
concedeu a antecipação da tutela  já  houve sua fixação,  razão pela qual  requereu o
provimento do Recurso apenas para que a multa cominatória seja estabelecida neste
grau de jurisdição. 

Nas  Contrarrazões,  f.  519/534,  as  Promovidas  repisaram  os  argumentos
expostos em seu Recuso Apelatório, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo
autoral.

A Procuradoria de Justiça, f. 655/660, opinou pela rejeição da preliminar de
inépcia  da  inicial,  ao  fundamento  de  que  da  narrativa  lógica  dos  fatos  decorreu  o
pedido, e pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva  ad causam da FM
Comércio de Material Didático Ltda., por entender que sendo ela apenas a locadora e
proprietária do imóvel onde está instalado o Colégio não pode ser responsabilizada pela
possível poluição sonora, deixando de se manifestar sobre o mérito da demanda. 

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos  Recursos,
analisando-os conjuntamente.

Inicialmente,  analiso a preliminar  de inépcia  da inicial  consubstanciada na
alegação de que da narrativa fática não decorre logicamente o pedido.

A presente ação foi  intitulada com o nome de Ação de Obrigação de Não
Fazer  com Pedido de  Antecipação de  Tutela  c/c  Danos  Morais,  f.  02,  tendo como
objeto a discussão sobre o desrespeito  ao direito de sossego do Autor,  vizinho dos
Réus, em que requereu não apenas a abstenção de qualquer evento ou festividade na
área interna do Colégio Geo Sul, como sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais decorrentes da possível produção do barulho além do permitido em
lei. 

Ao contrário do alegado pelos Réus, os fatos narrados na Inicial possibilitaram
não apenas a identificação da causa de pedir, como também seu direito de defesa, razão
pela qual rejeito a preliminar.

No  que  diz  respeito  a  preliminar  de  ausência  de  documento  essencial  à
propositura da ação, os documentos reputados essenciais no art. 282, do CPC/1973,



dispositivo vigente à época da interposição do Recurso, são aqueles que dizem respeito
aos pressupostos processuais e às condições da ação, não os que concernem ao próprio
mérito da demanda proposta, consoante entendimento jurisprudencial1. 

No caso dos autos, a Exordial foi instruída, dentre alguns documentos, com
cópia da Certidão do Registro de Ocorrência emitido pela 9.ª Delegacia Distrital da
Capital – Mangabeira, que circunstância o fato de que ele é proprietário de um imóvel
vizinho ao Colégio Geo Sul, e que os eventos realizados pela Instituição de Ensino
ocorrem nas  instalações  da FM Comércio de  Material  Didático  Ltda.,  empresa  que
comercializa  material  escolar,  f.  16,  pelo  que  rejeito  também  a  preliminar  de
ausência de documento indispensável à propositura da ação. 

Quanto  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  extrai-se  do  Instrumento
Particular de Contrato de Locação, f. 97, que o Geo Sul celebrou contrato de locação do
imóvel localizado na Rua Antônio Targino Pessoa da Silveira, n.º 579, Bancários, com
uma outra empresa, CETRA – Centro Educacional Ten. Rivaldo Antônio de Araújo
Ltda., e não com a FM Comércio de Material Didático Ltda.

O documento  de  f.  239,  por  sua  vez,  demonstra  que  a  FM Comércio  de
Material Didático Ltda. é proprietária do imóvel localizado na Rua Jornalista Genésio
Gambarra Filho, n.º 586, Bairro Cidade Universitária, nesta Capital, e não locatária,
como sustenta a defesa. 

Não se desincumbindo a FM Comércio de Material Didático Ltda. do ônus de
comprovar sua alegação de que é mera locatária do imóvel onde funciona o Colégio
Geo Sul, rejeito a preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam.

 A questão está pautada em duas premissas de direito: a produção de barulho
possivelmente ultrapassando o permitido em lei, no recinto do Colégio Geo Sul, no
decorrer de suas atividades escolares, e a violação ao direito de personalidade que possa
dar ensejo ao dano moral. 

Passo à análise do mérito. 

O Autor ingressou com a presente ação alegando que sua residência é vizinha
do Colégio Geo Sul, e que a construção de uma área inicialmente destinada ao recreio

1 CONSUMIDOR.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  BANCÁRIO.
PRELIMINARES  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL  E  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONDENÇÃO POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO
DE  DOCUMENTOS  FALSOS.  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.

      1. A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada, se a petição inicial cumpriu os requisitos do 
art. 282, do CPC.

     2. Os documentos reputados essenciais pelo art. 282, do CPC, são aqueles que dizem respeito aos
pressupostos  processuais  e  às  condições  da  ação,  não  os  que  concernem ao  próprio  mérito  da
demanda proposta.

       3. […]. 
       4. […]. 
       5. […]. 
    6. Recursos improvidos. Sentença mantida (TJ/DF, 4.ª Turma Cível, APC 20130110796547, Rel.

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS,  julgado em 12/11/2014). 

 



das  crianças,  passou  a  ser  utilizada  para  a  realização  de  jogos,  quadrilhas  juninas,
reuniões  com  pais  de  alunos,  dissídios  coletivos,  eventos  em  que  são  utilizados
aparelhos sonoros que produzem sons excessivos, que prejudicam o sossego dos que
nela habitam. 

Nos termos do art. 1.2772, do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de
um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao
sossego  e  à  saúde  dos  que  o  habitam,  provocadas  pela  utilização  de  propriedade
vizinha. 

O Colégio e Curso Geo Sul funciona no imóvel localizado na Rua Antônio
Targino Pessoa da Silveira, n.º 579, Bairro Cidade Universitária, nesta Capital, f. 239,
vizinho ao imóvel residencial do Autor, localizado na Rua Jornalista Gambarra Filho,
n.º 574, consoante a Escritura Pública de Compra e Venda de f. 10, consoante se infere
da fotografia de f. 22. 

O Relatório de Fiscalização da SEMAM, f. 422/423, foi enfático ao concluir
que o ruído provocado pelos compressores instalados no Colégio Geo Sul atingiu o
nível de 55,0 dBA, ultrapassando o limite permitido no ordenamento jurídico, que é de
67,  3  dBA,  o  que  demonstra  que  os  ruídos  advindos  do  exercício  da  atividade
desenvolvida pelos Réus estavam em desarmonia com o ordenamento jurídico. 

Comprovado  o  ilícito  civil  surge  o  dever  dos  Réus  de  indenizar  o  Autor,
consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ, que já decidiu que cabe indenização
por dano moral em decorrência da violação ao sossego do imóvel vizinho3.

2 Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de 
propriedade vizinha.

3 PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA
RECORRENTE  DE  POLUIÇÃO  SONORA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE
RECONHECIDA.  DANO  MORAL  COLETIVA.  POLUIÇÃO  SONORA.  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.  Recurso  especial  decorrente  de  ação  civil  pública  em  que  se  discute  danos  morais  coletivos
decorrentes  de  poluição  sonora  e  irregularidade  urbanística  provocadas  por  funcionamento  dos
condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2.   Tratando-se de poluição sonora,  e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a
atuação  do  Ministério  Público  não  se  dirige  à  tutela  de  direitos  individuais  de  vizinhança,  na
acepção civilística  tradicional,  e,  sim,  à  defesa do meio ambiente,  da saúde e da tranquilidade
pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil
Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como
buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro
CASTRO  MEIRA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3.  "Tratando-se de poluição sonora,  e  não de simples  incômodo restrito  aos  lindeiros  de parede,  a
atuação  do  Ministério  Público  não  se  dirige  à  tutela  de  direitos  individuais  de  vizinhança,  na
acepção civilística  tradicional,  e,  sim,  à  defesa do meio ambiente,  da saúde e da tranquilidade
pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/
Acórdão  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  16/10/2008,  DJe
10/09/2010.).

4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não
de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos
indivíduos  enquanto  síntese  das  individualidades  percebidas  como segmento,  derivado  de  uma
mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de
dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas
inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro



Considerando que o Julgado não está tolhendo o Colégio de que exerça suas
atividades  de  ensino,  ou a  recreação  e  lazer  de  seus  alunos,  porquanto  determinou
apenas o ajuste do som produzido ao limite permitido por lei, e restando demonstradas
a prática de atividade poluidora e a efetiva perturbação da tranquilidade e sossego do
Autor, mantenho a Sentença neste ponto. 

Os  Réus  também se  insurgem contra  o montante  arbitrado pelo  Juízo,  R$
10.000,00, a título de danos morais.

Na hipótese, entendo que o valor fixado pelo Juízo merece ser minorado para
uma quantia fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, razão
pela qual considero razoável o  quantum de R$ 4.000,00, de forma que referido valor
pecuniário, embora não possa restabelecer a condição anterior do ofendido, ao menos
lhe sirva como uma forma de compensação. 

Os Réus se insurgem, ainda, quanto a fixação dos juros de mora e da correção
monetária, requerendo que ambas sejam fixadas a partir da data do julgamento. 

No que diz respeito aos juros de mora, o STJ já sumulou o entendimento de
que eles fluem a partir do  evento danoso, Súmula n.º 544,  e a  correção monetária
incide desde a data do arbitramento, Súmula n.º 3625. 

Considerando que o Juízo fixou a correção monetária a partir da data do seu
arbitramento, f. 470, já em consonância com o Enunciado da Súmula n.º 362 acima
invocada, e os juros de mora foram fixados desde a citação, posterior mesmo à data do
evento danoso, termo inicial determinado pela Súmula n.º 362, STJ, para sua contagem,
não sendo possível a reformatio in pejus, mantenho a Sentença neste ponto. 

Quanto as astreintes, o Juízo as fixou quando da prolação da Interlocutória que
concedeu a antecipação da tutela, em caso de seu descumprimento f. 26/28, deixando
de estabelecê-las na Sentença. 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp
1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009,
DJe 26/02/2010.

      5. […]. 
   Agravo  regimental  improvido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  737.887/SE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015).

DIREITO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INFILTRAÇÕES  E  VAZAMENTOS  EM
IMÓVEL.  MAU  USO  E  MÁ  CONSERVAÇÃO  DO  APARTAMENTO  SUPERIOR.
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  LOCATÁRIO.
POSSIBILIDADE.  NATUREZA PESSOAL.  DIREITO  COMUM. ART.  159,  CÓDIGO  CIVIL.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO. I - A indenização por danos
morais, nos termos do art. 159 do Código Civil fundada no direito comum, pode ser exigida contra
qualquer pessoa que, por dolo ou culpa, tenha ocasionado ou contribuído para a ocorrência de uma
dor, seja ela qual for. II - O locatário pode ser responsabilizado pelos danos morais que venha a
causar a proprietário de apartamento vizinho, pelo mau uso do imóvel, causando perturbações, além
de comprometer a segurança, o sossego ou a saúde do vizinho. III -  Assentado, no caso, que a
locatária  não  praticou  qualquer  ato  danoso,  e  que  não  tinha  conhecimento  dos  fatos,  dado que
anteriores à vigência da locação, o recurso especial,  que pretende a sua condenação pelos danos
morais, não prescindiria do revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice no enunciado n. 7
da súmula/STJ. (STJ, REsp. 157580/AM, Min. Rel. Sálvio De Figueiredo Teixeira)

4 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
5 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.



Considerando que nos moldes do art.  461, § 4.º  do CPC/1973, dispositivo
processual vigente à época da prolação da Sentença, o Juízo poderá impor multa diária
ao Réu, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixo a multa cominatória no
valor diário de R$ 500,00 limitada em R$ 1.000,00, em caso de descumprimento do
presente Acórdão. 

Posto isso, conhecidas as Apelações, rejeitadas as preliminares de inépcia
da inicial, de ausência de documento indispensável ao ajuizamento da ação, e de
ilegitimidade passiva da FM Comércio de Material Didático Ltda., no mérito, dou
provimento  parcial  ao  Apelo  dos  Réus  para,  mantendo  a  sua  condenação  à
obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de realização de eventos,
festas  ou  qualquer  atividade  que  produzam ruídos  que  ultrapassem os  limites
permitidos,  reformar  a  Sentença  tão  somente  para  minorar  o  quantum
indenizatório para a quantia de R$ 4.000,00, e dou provimento ao Apelo do Autor
para fixar as astreintes no valor diário de R$ 500,00 limitada em R$ 1.000,00, em
caso  de  descumprimento  do  presente  Acórdão,  mantendo  a  Sentença  em seus
demais termos.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


