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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006609-55.2012.815.0011.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco Bradesco S/A. 
Advogado : Wilson Sales Belchior.
Apelado : Márcio Silva da Lima.
Advogado : João Luis Fernandes Neto.

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  COMPENSAÇÃO  DE  CHEQUE
FURTADO.  NÃO  CONFERÊNCIA  DA
ASSINATURA.  DEVOLUÇÃO DOS  CHEQUES
POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. INSCRIÇÃO DO
NOME  DO  AUTOR  EM  ÓRGÃOS  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  TEORIA  DO
RISCO.  CONDUTA  ILÍCITA.  DANOS
MATERIAIS  NÃO  COMPROVADOS.  DANOS
MORAIS  CARACTERIZADOS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  VEDAÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  REDUÇÃO
DEVIDA.  PROVIMENTO  PARCIAL DO
APELO.

− A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados aos seus clientes na prestação
de serviços, assumindo o risco da atividade a que se
propõe a exercer.

– A negligência  do  banco  em  não  conferir  a
autenticidade  da  assinatura  do  emitente,  antes  de
proceder  à  compensação do  cheque,  enseja  a
responsabilidade  de  indenizar  pelos  danos  morais
sofridos pelo correntista em decorrência da conduta.

-  Em se tratando de  danos materiais,  a  vítima deve
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comprovar  os  elementos  de  responsabilidade,  em
especial  os  prejuízos,  seja  sob  o  título  de  danos
emergentes  ou  lucros  cessantes,  que  efetivamente
sofreu. Em sede de reparação material de atos ilícitos,
não  há  que  se  falar  em  danos  hipotéticos  ou
presumidos.

-  Assim,  não  tendo  sido  minimamente comprovado
que o autor suportou o débito dos valores dos cheques
fraudados  em  sua  conta,  inexiste  o  dever  da
instituição  financeira  de  indenizá-lo por  danos  de
ordem material, refente ao valor das cártulas emitidas
de forma fraudulenta.

-  Os danos morais, no caso, são  in re ipsa, ou seja,
prescindíveis  de  outras  provas.  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 recorrida,
afigura-se patentemente existente  o abalo de ordem
moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.

− O  valor  indenizatório  arbitrado  comporta
redução,  levando-se  em  consideração  as
circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e
seu  efeito  lesivo,  bem  como  os  critérios  de
proporcionalidade e  razoabilidade,  sem implicar em
enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e  atendendo,
ainda,  ao objetivo de inibir  o ofensor da prática de
condutas futuras semelhantes. 

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

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Banco Bradesco
S/A desafiando sentença oriunda do Juízo da  5ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, prolatada nos  autos da  Ação de  indenização por danos
morais e materiais movida por Márcio Silva da Lima.

Na  peça  inaugural,  o  autor  alegou,  em suma,  ser  cliente  da
instituição bancária promovida, sendo titular da Conta n° 15322 da Agência n°
0639.

Asseverou  que  fora  surpreendido  pela  cobrança  de  diversos
credores  em  virtude  de  “cheques  devolvidos  em  seu  nome,  os  quais  não
haviam sido emitidos ou assinados pelo mesmo”. 
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Narrou  que,  neste  contexto,  dirigiu-se  à  instituição  bancária
demandada, oportunidade em que constatou que havia sido vítima de fraude,
uma  vez  que  foram  emitidos  cheques  de  sua  conta  bancária  sem  seu
consentimento. 

Seguindo suas argumentações, aduziu que “tais títulos foram
compensados, tendo sido devolvidos por das ocasiões, em alínea 11 e alínea
12”. E que tais devoluções por insuficiência de fundos causaram a inscrição de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Em razão dos fatos narrados, requereu, ao final, a  condenação
da  parte  demandada  em  indenização  por  dano  material  na  quantia  de  R$
14.202,69 (quatorze mil e duzentos e dois reais e sessenta e nove centavos),
referente  ao  valor  do  somatório  de  todos  os  cheques  emitidos
fraudulosamente, bem como em indenização por danos morais.

Contestando a ação (fls. 41/46), o réu arguiu, preliminarmente,
a falta de interesse processual do autor. No mérito, sustentou, em suma, que “o
pedido de dano material não merece prosperar, tendo em vista que o valor
mencionado pela parte autora sequer foi retirado de sua conta, haja vista a
DEVOLUÇÃO  dos  mencionados  títulos,  conforme  enfatiza  o  autor  na
inicial”.

Ao final, asseverou que não restou comprovado o ato ilícito, ou,
ainda, os dissabores ensejadores de indenização por danos morais. 

Réplica impugnatória (fls. 66/72).

Audiência preliminar realizada, mas as partes não transigiram
(fls. 77).

Determinada a intimação do promovido para apresentação da
cártula,  necessária  à  realização  de  perícia  grafotécnica,  manteve-se  inerte,
motivo  pelo  qual  o  juiz  de  base  inverteu  o  ônus  da  prova  e  indeferiu  a
realização de nova perícia (fls. 201v).

Decidindo a querela (fls. 93/95), o juiz de primeiro grau julgou
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Pelo  exposto  e  o  mais  que  dos  autos  constam,
JULGO PROCEDENTE a ação de  indenização de
fls.  02/11,  para  condenar  a  promovida  em  danos
materiais, equivalente aos valores dos cheques de fls.
17, 18, 19, 20, 21, 22, e 23, valores que devem ser
corrigidos e com juros de mora de 1% ao mês desde
a data de cada cheque, e em danos morais, no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido desde a
data da presente sentença e com juros de mora de
1% ao  mês desde  o  evento  danoso (data  primeiro
cheque),  condenando  a  parte  promovida ainda em
honorários advocatícios na base de 20% (vinte por
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cento) sobre o valor da condenação”.

O  Banco Bradesco S/A., irresignado, interpôs Apelação Cível
(fls.99/108), reivindicando a reforma da sentença, ressaltando que não há que
se falar em dano patrimonial, uma vez que o valor dos cheques não foram
retirados da conta do autor, porquanto as cártulas foram devolvidas.

Outrossim,  aduz  a  inexistência  dos  elementos  que
configurariam os danos morais. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para
que seja afastada a condenação, julgando-se improcedentes os pedidos.  Em
atenção ao princípio  da  eventualidade,  requer  a  redução do valor  fixado a
título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 117/123.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls.  127/130), opinou pelo prosseguimento do recurso, sem
emitir pronunciamento a respeito do mérito, em razão da ausência de interesse
público primário a justificar a intervenção Ministerial.

É o relatório. 

VOTO.

1. Da Admissibilidade do Recurso

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nessa perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
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regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Dito isso, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil  de 1973, motivo pelo qual tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

2. Do mérito

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais
em que o autor alega ter sofrido prejuízos decorrentes da emissão de cheques
fraudados em seu nome, que perfizeram a quantia de R$ 14.202,69 (quatorze
mil e duzentos e dois reais e sessenta e nove centavos), bem como da posterior
devolução  dos  mesmos,  que  acarretou  a  inscrição  de  seu  nome junto  aos
órgãos de proteção ao crédito. 

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 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.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, consoante preconiza o enunciado sumular nº
297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” Por conseguinte, a relação contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-
se,  dessa  forma,  a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada
independentemente da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o
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art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Pois bem. É do agente bancário o dever de conferir a correção
da  assinatura  dos  cheques  que  lhe  são  apresentados,  somente  devendo
proceder ao depósito do valor ali constante após certificar-se da autenticidade
do mesmo,  sob pena de, assim não agindo, arcar com os danos advindos ao
correntista decorrentes de uma possível fraude.

Tal ilação decorre diretamente do risco profissional inerente à
atividade  do  apelante.  Como  se  sabe,  a  segurança  dos  serviços  prestados
constitui  ônus  decorrente  do  próprio  empreendimento,  razão  pela  qual  a
instituição financeira deve se cercar de todos os cuidados possíveis para evitar
dissabores como o dos autos ou, ao contrário, deverá responder objetivamente
por eles, em face do disposto no art. 14, do CPC, como visto acima.

Neste norte, ressalto a inconteste falha na prestação de serviço,
consubstanciada no momento da compensação dos cheques com assinaturas
falsas, que conduziu a posterior devolução dos mesmos por ausência de fundos
na conta do autor. 

Destarte, corrobora  este  fundamento  o  fato  de  que,  numa
simples comparação entre a assinatura aposta na cártula (fls. 17/23) e aquela
constante  dos  demais  documentos  que  compõe  os  autos  (fls.  13/14),  a
divergência de grafias é perceptível ictu oculi.

Neste  contexto,  portanto,  a caracterização  da  negligência  na
conduta da parte ré conduz à falha na prestação do serviço e, por conseguinte,
ao dever de indenizar.

Pois  bem.  Conforme  relatado o  apelante  tenta,  inicialmente,
afastar  a condenação de danos materiais, afirmando que não houve prejuízo
patrimonial  para  o  autor,  tendo  em  vista  a  devolução  dos  cheques  e,  em
consequência,  a  ausência  de  débito dos  valores  na  conta-corrente do  ora
apelado. 

 Destarte, entendo que, neste ponto, merece provimento o apelo
da instituição financeira. 

Isso porque, como é cediço, em se tratando de danos materiais,
a vítima deve comprovar os elementos de responsabilidade, em especial os
prejuízos,  seja  sob  o  título  de  danos  emergentes  ou  lucros  cessantes,  que
efetivamente sofreu. Em sede de reparação material de atos ilícitos, não há que
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se falar em danos hipotéticos ou presumidos.

Assim  sendo,  para  a  comprovação  de  danos  materiais,  há  a
necessidade de prova idônea a possibilitar a realização de um juízo cognitivo
de  certeza  acerca  da  exata  extensão  e  efetiva  ocorrência  dos  prejuízos
alegados, situação que entendo não existir no caso concreto. 

Com efeito, por meio dos documentos carreados aos autos, não
é possível vislumbrar que os valores dos cheques fraudados foram debitados
da conta do autor.  Ao revés,  todas as cártulas de crédito apresentadas pelo
autor estão grafadas como “documento devolvido” em virtude do “motivo 11”,
que diz respeito à insuficiência de saldo.

Ademais, corroborando esse raciocínio, o próprio autor relata
na inicial  que “vem sendo publicamente execrado por meio das infindáveis
cobranças que são feitas na porta de sua casa,  em razão da devolução dos
títulos  bancários  emitidos  fraudulentamente”,  e  que  “tais  títulos  foram
compensados, tendo sido devolvidos por das ocasiões, em alínea 11 e alínea
12”. 

Assevera,  ainda,  “que  tais  devoluções  por  insuficiência  de
fundos geram ao devedor a inserção automática de seus dados em Cadastro
Nacional  de  Cheques  sem fundos,  banco de cadastro de  mau pagadores
similar ao SPS/SERASA”.

Logo,  não  tendo sido  minimamente comprovado que  o autor
suportou o débito dos valores dos cheques fraudados em sua conta, inexiste o
dever da instituição financeira de indenizá-lo por danos de ordem material,
refente  ao  valor  das  cártulas  emitidas  de  forma  fraudulenta,  merecendo
reforma a sentença neste ponto. 

Doutro norte,  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 negligente e injustificável de atuação da
instituição  recorrente,  provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e
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:
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“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).

In casu,  como dito, restou  inconteste  a  falha na prestação de
serviço na oportunidade em que a  parte promovida procedeu à compensação
dos cheques com assinatura falsa,  os quais foram posteriormente devolvidos
por ausência de fundos na conta do autor.

Os danos morais,  no caso,  são,  portanto, in re ipsa,  ou seja,
prescindíveis  de  outras  provas.  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 recorrida,  afigura-se  patentemente  existente  o  abalo  de  ordem
moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.

Em  situação  semelhante  à  dos  autos,  confira-se  o  seguinte
julgado:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
CHEQUE.  ASSINATURA  FALSA.  DEVOLUÇÃO
POR  AUSÊNCIA  DE  FUNDOS.  INSCRIÇÃO  EM
CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM
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FUNDOS.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.
VALOR.  DEVER  DE  OBSERVÂNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.  - É dever da
instituição  bancária  a  conferência  da  assinatura
aposta  no  cheque;  se,  visando  dar  celeridade  no
atendimento,  o  Banco  deixa  de  realizar  a
conferência,  deve  arcar  com o  risco  da  atividade
empreendida.  Com efeito,  a  instituição financeira,
no desenvolver de sua atividade econômica, deve se
resguardar de modo que não venha causar prejuízos
a outrem. Em não o fazendo, impõe-se o dever de
indenizar,  que é  imperativo  colocado pela  própria
legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco
da atividade econômica quando regulou acerca da
responsabilidade  por  danos  causados  ao
consumidor. - Verificado o dano moral e os demais
elementos da responsabilidade civil, deve ser fixado
o  "quantum"  indenizatório  prudentemente,
levando-se  em  consideração  a  intensidade  do
sofrimento do ofendido, a gravidade e repercussão
da ofensa e a posição social e política do ofendido, a
capacidade  econômica  do  ofensor,  assim  como  a
cota  de  responsabilidade  de  cada  uma das  partes
pelo  evento.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00011850220128150021,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOAO ALVES DA
SILVA , j. em 13-08-2015).(grifo nosso).

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório,  fixado  pelo  juízo  a quo em R$  20.000,00 (vinte mil  reais),
entendo que deve ser minorado.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo  tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
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indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais)  a  título  de  indenização  por  danos  morais  é  condizente  com  as
circunstâncias  fáticas,  a  gravidade  objetiva  do dano e  seu  efeito  lesivo.
Observa,  outrossim,  os  critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem
implicar  em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e  atendendo,  ainda,  ao
objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

Isso  posto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso
apelatório,  para  reformar,  em  parte,  a  sentença,  julgando improcedente  o
pedido de dano material, bem como para minorar o valor da indenização por
danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em razão da reforma do julgado, e tendo em vista que as partes
foram vencedoras e vencidas, determino que os ônus da sucumbenciais devem
ser reciprocamente suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada
uma, observando-se, contudo, a gratuidade deferida ao demandante. 

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.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição 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, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
           Desembargador Relator                     
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