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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. DETRAN. INTERPOSIÇÃO DE DOIS 

APELOS.  IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA 

UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO 

DAQUELE  PROTOCOLADO  POSTERIORMENTE. 

PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUÍZO.  TRAMITAÇÃO  DO  FEITO.  VARA ÚNICA. 

AUSÊNCIA  DE  VARA  DE  FAZENDA  PÚBLICA. 

IRRELEVÂNCIA.  REJEIÇÃO. MÉRITO. 

RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO. 

AUTARQUIA ESTADUAL. DETRAN/PB. OMISSÃO. 

MODALIDADE  SUBJETIVA.  ARREMATAÇÃO  DE 
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AUTOMÓVEL  EM  AÇÃO  PENAL.  BAIXA  DE 

GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL. 

INÉRCIA.  CIENTIFICAÇÃO.  COMPROVAÇÃO. 

DEMONSTRAÇÃO DE DANO, CONDUTA, NEXO 

DE  CAUSALIDADE  E  ELEMENTO.  CULPA. 

NEGLIGÊNCIA.  REQUISITOS.  COMPROVAÇÃO. 

PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  RESSARCIMENTO. 

MINORAÇÃO  DO  VALOR  FIXADO. 

ACOLHIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 

RECURSO.

-  Ao  interpor  dois  recursos  de  apelação  contra  a 

mesma sentença,  o  recorrente  fere  os  princípios  da 

unirrecorribilidade  e  da  preclusão  consumativa, 

devendo  ser  recebido  somente  o  primeiro  recurso 

protocolado.

-  Não há  que  se  confundir  vara  especializada  com 

foro privativo,  motivo pelo qual,  não existindo,  em 

determinada  comarca  as  varas  especializadas,  os 

processos deverão tramitar em varas comuns. 

- Uma vez pretendido o ressarcimento em razão de 

conduta omissiva, imputada a autarquia estadual, as 

regras  aplicáveis  são  as  da  responsabilidade  civil 

subjetiva do estado.
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-  Nas  demandas  envolvendo  responsabilidade 

subjetiva do Estado, em razão de conduta omissiva, 

deverá a vítima comprovar, além do dano, a culpa em 

sentido estrito. 

-Demonstrado que o DETRAN foi cientificado para 

fins  de  cumprimento  de  baixa  no  gravame  e 

transferência  de  propriedade  de  automóvel,  não 

tendo  adotado  as  providências  cabíveis  por  longos 

meses,  apesar  de  realizar,  inclusive,  vistoria  no 

veículo,  resta caracterizada a responsabilidade civil, 

por conduta negligente.

-  Para  fins  de  fixação  de  valores,  a  título  de 

ressarcimento  por  danos  morais,  deverá  ser  levado 

em  consideração  (a)  a  extensão  dos  danos,  (b)  as 

condições  socioeconômicas  e  culturais  dos 

envolvidos, (c) as condições psicológicas das partes e 

(d) o grau de culpa do agente.

- O  quantum não deverá ser estabelecido como meio 

de  propiciar  enriquecimento  indevido,  e  sim 

desestimular a prática de outros ilícitos similares.

V I S T O S,  relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.
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A  C  O  R  D  A  a  egrégia   Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de  Justiça da Paraíba, à unanimidade, 
em  rejeitar  a  preliminar,  conhecer  do  recurso  e  dar-lhe  provimento 
parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DETRAN 

–  departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  da  Paraíba contra 

sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Alagoa Nova, fls. 131/135, 

que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por 

Danos  Morais  e  Materiais ajuizada  por  Flávio  Alves  Diniz,  julgou 

parcialmente procedente a demanda, para:

“(...)  CONDENAR  como  de  fato  CONDENO  o 

DETRAN/PB  a  pagar  a  título  de  indenização  por 

danos morais o valor de 10 (dez) salários mínimos, 

correspondente a R$ 7.888,06 (sete  mil  oitocentos  e 

oitenta  e  oito  reais  e  seis  centavos),  valor  este  que 

deverá  ser  devidamente  atualizado e  corrigido  nos 

termos do INPC, a partir da data da citação. Condeno 

ainda a empresa ré na pena de multa prevista no art. 

475,  letra  “J”,  do  Código  de  Processo  Civil,  caso  a 

indenização não seja paga, no prazo de 15 (quinze) 

dias, após o trânsito em julgado da presente decisão. 

Transformo  a  tutela  antecipada  em  definitiva. 

Indefiro o pedido de condenação em danos materiais 
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por  entender  que  estes  não  restaram comprovados 

nos autos. Condeno o réu em honorários advocatícios 

que  fixo  em  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  da 

condenação”.

Em  suas  razões,  fls.  137/147,  o  apelante  argui 

preliminar de incompetência territorial absoluta, nos termos do art. 301, 

II do CPC, aduzindo que o Detran sequer possui posto de atendimento 

no Município de Alagoa Nova, comarca onde também não existe Vara da 

Fazenda Pública. Pugna, assim, pela declaração de nulidade do processo, 

a  fim  que  sejam  remetidos  e  distribuídos  na  Comarca  de  Campina 

Grande ou da Capital.

Afirma que os documentos juntados por ocasião do 

apelo se encontram dentro das situações previstas pelo STJ,  ao aduzir 

que o Detran não teria sido devidamente informado sobre a Carta de 

Arrematação.

Aduz  a  inexistência  de  danos  morais  e  materiais, 

alegando não ter praticado qualquer conduta ilícita e ter atuado dentro 

dos  limites  delineados  pelo  ordenamento  jurídico,  acostando 

documentos  que  comprovam  o  não  cadastramento  de  pedido  de 

transferência e a inexistência de processo administrativo.

Argumenta  que  para  a  efetiva  transferência  de 

propriedade do veículo, basta que o arrematante apresente o auto e,  se 
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houver dívidas de IPVA e multas, o juiz determinará o cancelamento.

Acrescenta  ser  necessário  o  protocolo  do  Auto  no 

Detran, com a formalização de processo, o que não teria ocorrido no caso 

concreto,  onde  consta  apenas  um  ofício  endereçado  ao  Diretor  de 

Operações, em Campina Grande, quando ele reside em João Pessoa.

Assevera  inexistir  nexo  de  causalidade  entre  sua 

conduta e o dano alegado pelo autor, notadamente porque o Detran não 

teria sido notificado formalmente pelo autor acerca da transferência de 

propriedade para seu nome.

Informa  que  o  promovente  estava  na  posse  do 

veículo e com os documentos deste, não havendo falar em dano moral, 

mas mero dissabor.

Alega  não  serem  devidos  os  danos  materiais 

pleiteados pelo apelante, os quais sequer foram comprovados.

Se  insurge,  ainda,  no  tocante  ao  quantum 

indenizatório arbitrado, o qual teria sido desproporcional ante o valor 

que o promovente teria adquirido o veículo.

Por  fim,  requer  a  juntada  dos  documentos,  o 

acolhimento  da  preliminar  e  a  cassação  da  sentença,  em  razão  da 

incompetência absoluta do Juízo. No mérito, pugna pela improcedência 
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da ação e,  subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Interposto segundo apelo às fls. 154/165.

Contrarrazões  pela  manutenção  da  sentença,  fls. 

168/174.

Parecer  Ministerial  pelo  não  conhecimento  da 

segunda  apelação  e  pela  rejeição  da  preliminar,  sem  manifestação 

meritória, fls. 180/185.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Do não conhecimento do segundo apelo interposto

O apelante interpôs dois recursos (fls.  137/147 e fls. 
154/165).

Contudo,  o  segundo  apelo  é  manifestamente 

inadmissível,  em  razão  de  consubstanciar  inconformismo  posterior  à 

interposição  do  primeiro  recurso  contra  o  mesmo  decisum,  não 

ultrapassando, pois, o juízo de admissibilidade recursal.

Nestas circunstâncias, protocolando dois recursos de 

apelação contra a mesma sentença, o ora recorrente feriu os princípios da 
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unirrecorribilidade e  da  preclusão  consumativa,  devendo  ser  recebido 

somente o primeiro recurso interposto.

Nesse sentido:

APELO  PROTOCOLADO  POSTERIORMENTE. 

INTERPOSIÇÃO  DE  DUAS  APELAÇÕES  PELA 

MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO 

DA  UNIRRECORRIBILIDADE.  PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA.  NÃO  CONHECIMENTO  DO 

RECURSO. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 

Processo  Nº  00838574420128152001,  2ª  Câmara 

Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO 

TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 03-02-2015) 

Com essas considerações,  não conheço do segundo 
apelo.

Da preliminar de incompetência absoluta do juízo

Argui  o  apelante  preliminar  de  incompetência 

territorial absoluta, nos termos do art. 301, II do CPC, aduzindo que o 

Detran  sequer  possui  posto  de  atendimento  no  Município  de  Alagoa 

Nova, comarca onde também não há Vara da Fazenda Pública. 

Contudo,  não  merecem  prosperar  as  alegações  do 

recorrente, pois, como bem salientou o representante do Parquet em seu 

parecer, fl. 182:
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“Com  efeito,  não  há  que  se  confundir  vara 
especializada  com  foro  privilegiado.  De  fato,  a 
Fazenda tem foro privativo em Varas especializadas 
em  razão  da  matéria  onde  essas  estão  instaladas, 
sendo  que  nas  Comarcas  onde  não  existam,  os 
processos devem tramitar pelas Varas comuns.”

E continua:

“Destarte,  havendo  na  comarca  vara  privativa  da 
Fazenda Pública, esta será competente para processar 
e julgar as causas onde figurem como parte o Estado, 
suas autarquias etc. No entanto, caso não haja Juízo 
privativo  da  Fazenda  Pública,  como  é  o  caso  da 
Comarca  de  Alagoa  Nova,  não  haverá  atração  do 
Foro da capital para o julgamento dessas ações”.

Desse  modo,  não  merece  acolhida  as  alegações  do 

apelante, motivo pelo qual adoto as razões acima esposadas para rejeitar 

a preliminar suscitada.

Do mérito

Extrai-se dos autos que Flávio Alves Diniz ajuizou a 

presente ação,  aduzindo que,  no dia  10/07/2013,  adquiriu um veículo, 

modelo  Ford/Ka  Flex,  ano  2008/2009,  placa  MNT 8992/PB,  através  de 

leilão  proveniente  de  Ação Penal  nº  0027126-52.2010.815.0011,  movida 

pelo  Ministério  Público,  que  tramitou  perante  o  Juízo  da  Vara  de 

Entorpecentes da Comarca de Campina Grande.

Afirmou que, após lavrado o auto de arrematação, o 
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Termo de Entrega  do  Veículo e  homologada a  sentença,  foi  expedido 

ofício  ao  Detran/CG  para  providenciar  a  baixa  do  gravame  e 

transferência do veículo, conforme documento datado de 19/07/2013.

Alegou  ter  comparecido  ao  Detran  em  09/08/2013, 

ocasião em que o veículo foi submetido à vistoria. Se dirigiu ao local, 

ainda,  nas  datas  de  09 e  10  de  setembro  de  2013,  a  fim de efetuar  a 

transferência,  sem  sucesso,  todavia,  razão  pela  qual  recorreu  ao 

Judiciário, pleiteando a retirada do gravame e transferência do veículo.

Buscou, ainda, reparação por danos materiais, sob a 

alegação de que “a manutenção ilegal do gravame, por parte do promovido, ora  

demandado, acarretou desvalorização do veículo automotor”.

Pretendeu, de igual modo, ressarcimento pelos danos 

morais suportados, que estariam representados pela impossibilidade do 

pleno uso e fruição do veículo gravado:

(...)  que  assim procedendo,  a  conduta  omissiva  do 
DETRAN/CG,  ora  demandada,  impediu o  exercício 
do pleno direito de propriedade constitucionalmente 
previsto,  não  havendo  justificativas  para  a  inércia 
dela  quanto  à  liberação  do  gravame,  impedindo  o 
exercício  pleno  do  direito  de  propriedade  do  ora 
demandante.

Em antecipação de tutela, o magistrado determinou a 

retirada do gravame e a transferência do veículo (fls. 44/45).
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Ao  proferir  a  sentença,  o  magistrado  singular 

reconheceu que os danos morais restaram devidamente caracterizados, 

pela conduta do demandado que, sem qualquer justificativa, deixou de 

cumprir determinação judicial pretérita.

Insatisfeito,  o  ente  demandado  pontua  não  restar 

verificada responsabilidade civil apta a possibilitar o reconhecimento dos 

danos morais e materiais pretendidos.

Neste contexto, cumpre, inicialmente, esclarecer que 

o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito foi criado em 1976, pela 

Lei Estadual nº 3.848, como uma autarquia estadual. E, por se tratar de 

uma autarquia,  possui  personalidade jurídica de direito público,  cujas 

matérias relativas à responsabilidade civil deverão ser apreciadas sob o 

prisma do art. 37, §6º da Constituição Federal:

(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos 
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa.

Registre-se, no entanto, que, no presente caso, tendo 

em vista a alegada omissão da autarquia, inclusive destacada pelo autor, 

as  regras  aplicáveis  ao  caso  serão  as  dirigidas  à  responsabilidade 

subjetiva:
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RECURSO  ESPECIAL.  DNER.  UNIÃO. 

SUCESSORA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  POR 

ACIDENTE CAUSADO EM RODOVIA FEDERAL. 

OMISSÃO  DO  ESTADO.  RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA 

FEDERAL.  CULPA  DA  AUTARQUIA. 

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E 

MORAIS.  ADEQUAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.  Descabe  análise,  em  sede  de  recurso  especial, 

quanto à indicação do local do acidente e à alegada 

divergência entre os laudos dos órgãos que atuaram 

no  evento,  uma vez  que  ela  demanda  incursão  na 

seara fático-probatória, atraindo, in casu, a incidência 

da Súmula 7/STJ.

2. In casu, a apontada violação a dispositivos legais 

foi  ventilada  apenas  em  sede  de  embargos  de 

declaração  opostos  junto  à  Corte  a  quo,  que  os 

rejeitou sem apreciar os artigos legais ditos violados, 

o que atrai o óbice da Súmula 211/STJ. (...) (STJ. REsp 

763.531/RJ,  Rel.  Ministro  CARLOS  FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 

1ª  REGIÃO),  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 

25/03/2008, DJe 15/04/2008)

Lecionando  sobre  o  tema,  são  as  palavras  de 
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Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito 

administrativo. 26ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. P. 567):

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será 

preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato 

gerador  da  responsabilidade  civil  do  Estado.  Nem 

toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado 

em  cumprir  um  dever  legal;  se  assim  for,  não  se 

configurará  a  responsabilidade  estatal.  Somente 

quando o Estado se omitir diante do dever legal de 

impedir a ocorrência do dano é que será responsável 

civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A  consequência,  dessa  maneira,  reside  em  que  a 

responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta 

omissiva,  só  se  desenhará  quando  presentes 

estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A 

culpa origina-se, na espécie, 

Assim,  por  caracterizar  responsabilidade  subjetiva, 

necessária  a  comprovação  de  um  dos  elementos:  dolo  ou  culpa 

(negligência, imprudência e imperícia).

E, neste contexto, cabe ao autor o ônus de comprovar, 

além do dano,  a  culpa  do  DETRAN no suposto  dano suportado,  em 

razão da ausência de retirada do gravame.
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A respeito do tema:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  RESPONSABILIDADE 

CIVIL  DO  ESTADO.  COMPROVAÇÃO  DAS 

PARCELAS  A  SEREM  INCLUÍDAS  NA 

INDENIZAÇÃO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO 

FUNDAMENTADO  EM  FATOS  E  PROVAS. 

REVISÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1.  Sendo objetiva ou subjetiva a responsabilidade 

civil,  os  danos  sofridos  têm  de  ser  comprovados, 

para  que  possam  ser  incluídos  no  total  da 

indenização.  Assim,  o  Tribunal  de  origem,  ao 

considerar  as  circunstâncias  do  caso  concreto, 

consignou que não restou provado o montante dos 

prejuízos  relativos  a  danos  materiais  e  lucros 

cessantes, não tendo a recorrente se desincumbido de 

seu  ônus  probatório,  sendo  forçoso  concluir  que  a 

pretensão esbarra na vedação contida na Súmula 7 do 

STJ,  por  demandar  a  análise  do  conjunto  fático-

probatório dos autos.

2. Tem-se que a conclusão assumida pelo Tribunal de 

origem de que os valores pagos à família da vítima 
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estão incluídos no seguro do veículo sinistrado,  da 

mesma  forma,  foi  resultante  da  análise  fático-

probatória  dos  autos,  e  só  com  o  reexame  desse 

conteúdo seria possível alcançar provimento judicial 

diverso,  finalidade  a  que  não  se  destina  o  recurso 

especial.  Inteligência  da  Súmula  7/STJ,  litteris:  "A 

pretensão de simples  reexame de prova não enseja 

recurso especial".

3.   Agravo  regimental  não  provido.  (STJ.  AgRg no 

AREsp  90.595/CE,  Rel.  Ministro  BENEDITO 

GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 

12/06/2012,  DJe  18/06/2012)  (SEM  GRIFOS  NO 

ORIGINAL)

No caso dos autos, a questão devolvida à apreciação 

da  Corte  diz  respeito  ao  dano  moral  alegadamente  suportado  pelo 

autor/apelante em virtude da demora na liberação do gravame existente 

sobre o veículo adquirido, depois de realizado o pagamento da dívida. 

Ora, o autor pediu o julgamento antecipado da lide 

(fls. 130), afirmando não ter interesse em produzir qualquer outra prova, 

fazendo presumir que os alegados danos seriam in re ipsa.

Assim, comprovou ter comparecido ao DETRAN no 

dia 09/08/2013 (fl. 36), para vistoria do automóvel, e que, em 10/09/2013 

(fl.  39) e 09/10/2013 (fl.  40) ainda constava o gravame, assim como em 
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07/11/2013  (fl.  42),  somente  sendo  retirado  e  providenciada  a 

transferência em razão de ordem judicial. 

Ademais,  no  decorrer  da  instrução  processual,  o 

autor demonstrou que o promovido foi cientificado pessoalmente, para 

cumprir a ordem de baixa no gravame do bem adquirido em leilão (fl. 

34), em razão de ofício expedido em 19/07/2013.

Dessa  forma,  a  inércia  (omissão)  do  DETRAN,  em 

adotar as providências, máxime se levado em consideração a data em que 

foi  realizada  a  vistoria  (09/08/2013)  e  a  data  do  cumprimento 

(19/12/2013),  deve  sim,  configurar  danos  morais  indenizáveis,  em 

especial,  se  levado em consideração as diversas  idas  aos setores,  para 

tentar solucionar o problema, sem qualquer resposta satisfatória.

De igual  modo,  como já  destacado,  faz-se  mister  a 

demonstração da culpa/ dolo, a viabilizar o reconhecimento dos danos 

morais  pretendidos.  Não  há  dúvidas  de  que  o  comparecimento  do 

apelado ao setor competente, para a vistoria, e, ainda assim, a ausência 

de  adoção  das  medidas  cabíveis  pelo  recorrente  demonstram a  culpa 

necessária, para a caracterização da responsabilidade. 

Ressalte-se,  que  ainda  que  o  ofício  tenha  sido 

encaminhado  ao  DETRAN  de  Campina  Grande,  e  este  não  fosse  o 

responsável  pela  providência,  o  recorrente  não  demonstrou  a 

impossibilidade  de  cumprimento  da  determinação,  muito  menos  que 
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apenas  o  DETRAN- João  Pessoa  pudesse  fazê-lo,  ou,  ainda,  a  devida 

comunicação  ao  setor  responsável  para  os  devidos  fins.  Ou  seja, 

simplesmente permaneceu inerte, inclusive, com desobediência a ordem 

judicial pretérita.

Outrossim,  ainda  é  de  se  acrescentar  que,  em 

nenhum  momento,  o  apelante  demonstrou  que  teria  solicitado  ao 

recorrido a adoção de alguma providência e que ele teria permanecido 

inerte, o que somente assim afastaria a sua culpa (negligência) na baixa 

do gravame e na transferência.

Em seguida, uma vez reconhecida a responsabilidade 

civil subjetiva do demandado, resta a análise do pedido subsidiário do 

recurso, precisamente de redução do valor dos danos morais fixados.

Isso  porque,  para  a  fixação  do  valor,  a  título  de 

reparação  por  danos  morais,  deverá  ser  levado  em  consideração  (a) 

extensão  dos  danos,  (b)  condições  socioeconômicas  e  culturais  dos 

envolvidos, (c) condições psicológicas das partes e (d) grau de culpa do 

agente.

Logo, é de se atentar para a finalidade pedagógica da 

indenização por dano moral, que tem o intuito de impedir a reiteração de 

prática  de  ato  socialmente  detestável  e  conceder  uma  simbólica 

compensação pelo desconforto e aflição sofridos pela parte. No entanto, o 

montante  arbitrado  pelo  magistrado  a  quo (10  salários  mínimos 
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correspondente a R$ 7.888,06 - sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e 

seis centavos) extrapola o senso de proporcionalidade da indenização em 

tela,  uma  vez  que  o  próprio  veículo  custou  R$  10.600,00  (dez  mil  e 

seiscentos reais).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do 

REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu 

que “não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral.  

Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às  

peculiaridades do caso concreto”.

Dessa forma, observados estes critérios, bem como o 

fato da orientação de que quantum não deverá ser fixado como meio de 

propiciar enriquecimento indevido e sim desestimular a prática de outros 

ilícitos similares, reduzo o valor relativo aos danos morais pretendidos, 

fixando-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR 

E,  NO  MÉRITO,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  APELAÇÃO 

CÍVEL,  tão  somente  para  reduzir  o  valor  relativo  aos  danos  morais 

pretendidos, fixando-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os 

demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 14 de junho de 2016, conforme certidão de julgamento de 
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fl.194, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, dele participando, além desta 
Relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides). Presente à 
sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora  de Justiça.

Gabinete  no TJ/PB,  João Pessoa-PB,  20 de junho de 
2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
           R E L A T O R A
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