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ACÓRDÃO
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Apelante : SAG – Serviços Eletrônicos Ltda. 
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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE
CONSUMO.  EMPRESA  DE  VIGILÂNCIA  E
MONITORAMENTO  DE  SEGURANÇA  ELE-
TRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO  MORAL.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA
AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  RESCISÃO  CON-
TRATUAL.  DÉBITO  INDEVIDO.  MANUTEN-
ÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

– A relação contratual estabelecida entre as partes
se configura típica relação de consumo, aplicando-se,
por  conseguinte,  a  responsabilidade  civil  objetiva,
configurada  independentemente  da  existência  de
culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do
Código Consumerista

- Considerando que o serviço de segurança eletrônica
não foi  prestado a  contento,  é  direito  da  apelada  a
rescisão contratual,  bem como ser  indenizada  pelos
danos  morais  sofridos  pela  falha  na  prestação  de
serviços de segurança. 
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-  Após  vivenciarmos  o  fenômeno  da  “indústria  do
dano  moral”,  em  que  qualquer  transtorno  era
facilmente  recompensado  com  verba  indenizatória,
não se pode admitir o inverso, ou seja, a banalização
do descumprimento contratual, relegando as agruras
vivenciadas  pelos  consumidores  desrespeitados  a
meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos.

– No  que  se  refere  ao  quantum indenizatório,
tenho que 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.

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

Trata-se de  Apelação Cível,  interposta pela  SAG – Serviços
Eletrônicos Ltda., hostilizando a sentença oriunda do Juízo da 4ª Vara Cível
da Capital, prolatada nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por  Carmem Célia
Fernandes. 

Na peça de ingresso, narra a autora ter firmado, em 28.10.2010,
contrato  de  prestação  de  serviços  com  a  empresa  promovida,  cujo  objeto
consistia  “nos  serviços  de  monitoramento  e  unidades  volantes  de
atendimento”. Afirma que recebeu os equipamentos de segurança necessários
sob o regime de comodato, pagando  pelos serviços a quantia mensal de R$
300,00  (trezentos  reais),  tendo  realizado  posteriormente  um  Aditivo,
ampliando o sistema de segurança eletrônica, acrescendo ao valor a quantia de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Informa que, de acordo com a cláusula sexta, a carência mínima
seria de 12 (doze) meses, sob pena de multa no valor de três mensalidades.
Assevera  ter,  em  maio  de  2011,  constatado  a  inoperância  e  falha  no
funcionamento  do  sistema  de  câmaras,  contudo,  apesar  de  ter  efetuado
diversas ligações e solicitações, a empresa promovida não efetuou os reparos
devidos.

Relata,  ainda,  que  o  estabelecimento  comercial  que  lhe
pertence, localizado vizinho a sua residência, o qual também estava amparado
pelo  serviço  de  segurança,  foi  furtado,  tendo  o  alarme  disparado,  porém,
devido à falha no sistema de câmaras, não foi possível identificar o individuo
que cometeu o delito, causando-lhe uma sensação de impotência, insegurança
e indignação, sobretudo por pagar e não usufruir do referido serviço. 
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Aduz que, diante da inequívoca falha na prestação dos serviços,
ingressou,  em  junho  de  2011,  com um  processo  administrativo  perante  o
Procon Estadual,  objetivando a rescisão consensual  do contrato,  entretanto,
não  houve  acordo  e  o  referido  Órgão,  ao  apreciar  o  caso,  imputou  ao
demandado multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Pontua,  ainda,  que,  embora  ciente  das  transgressões
processuais, da sua intenção de rescindir o contrato, bem como da decisão do
Procon, a parte promovida emitiu comunicado informando que a vigência do
contrato  teria  expirado  e  que  já  havia  tentado  por  diversas  oportunidades
retirar os equipamentos fornecidos em regime de comodato, sem sucesso.  

Afirma que não se recursou a restituir os equipamentos e que a
promovida, mesmo depois dos citados acontecimentos, emitiu boleto no valor
de  R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos  reais),  cuja  origem  desconhece.
Pugna, por fim, pela rescisão do contrato, declaração de inexistência do débito
e, ainda, por indenização a título de danos morais. 

Contestação apresentada (fls. 76/85), impugnando, inicialmente
a gratuidade judiciária concedida à autora. No mérito, sustentou ter realizado
o conserto do equipamento.  Quanto ao alegado furto,  afirmou que não foi
acionada  em  virtude  da  promovente  não  ter  contratado  por  completo  a
cobertura de sensores, abrangendo apenas parte do imóvel,  bem como pelo
fato  de  a  cerca  elétrica  não  ter  sido  violada.  Asseverou,  ainda,  que,  não
obstante o funcionamento da câmara em sua normalidade, o computador da
autora, por ter configurações retrógradas, não suportava o programa destinado
à visualização da mesma de maneira correta. 

Réplica Impugnatória (fls. 111/120). 

Audiências realizadas (fls. 198 e 203/206). 

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  do  pedido  (fls.
220/226), cujo dispositivo transcrevo:

“ANTE  O  EXPOSTO,  com  base  nos  argumentos,
dispositivos  e  entendimentos  acima  elencados,
JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  veiculado  na
inicial (art. 269, I, CPC) para declarar a rescisão do
contrato firmado entre as partes; a inexistência do
débito  de  R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos
reais),  constante  de  boleto  emitido  pela  ré;  bem
como para condenar a promovida ao pagamento de
indenização  por  danos  morais,  no  importe  de  R$
7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente
pelo IGP-M a partir desta data (Súmula 362, STJ) e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir
da data da citação.
Condeno  a  parte  promovida  ao  pagamento  das
custas e honorários  advocatícios,  os quais fixo em
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20% sobre  o valor  da condenação,  nos moldes  do
art. 20, §3º, do CPC.”

Inconformada,  a  empresa  promovida interpôs  apelação (fls.
230/241), alegando, em síntese, que o boleto referente a multa foi gerado em
razão da autora ter ficado vários dias na posse dos equipamentos.  Contudo,
como  posteriormente  houve  a  devolução  dos  equipamentos,  nenhum valor
mais  foi  cobrado,  tampouco  houve  a  inscrição  do  nome  da  autora  nos
cadastros de inadimplentes. 

Sustenta que sua responsabilidade é subjetiva e sua obrigação é
de meio e não de resultado, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada
pelo furto no imóvel. Afirma que não teve conhecimento do furto, pois no
local em questão não havia qualquer sensor de alarme e a cerca elétrica não
disparou. 

Com  tais  considerações,  reivindica  a  reforma  da  sentença,
pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente,  pela
redução do montante fixado a título de danos moras. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 226).

É o breve relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,
conheço do  recurso interposto pela parte demandante, passando à análise  de
seus argumentos.

Conforme  relatado,  almeja  a  empresa  apelante,  mediante  a
presente irresignação apelatória, a reforma da sentença combatida, sustentando
que o boleto referente a multa foi gerado em razão da autora ter ficado vários
dias  na  posse  dos  equipamentos.  Contudo,  como  posteriormente  houve  a
devolução  dos  equipamentos,  nenhum  valor  mais  foi  cobrado,  tampouco
houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. 

Alega que sua responsabilidade é subjetiva e sua obrigação é de
meio e não de resultado, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo
furto no imóvel. Afirma que não teve conhecimento do furto, pois no local em
questão não havia qualquer sensor de alarme e a cerca elétrica não disparou. 

Nesse diapasão, verifica-se que o  cerne da questão  é a  análise
se houve falha na prestação do serviço de segurança contratado pela autora a
justificar a rescisão do contrato, a declaração de inexistência do débito, bem
como o cabimento de indenização por danos morais. 

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
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o dever de indenizar. Nesse 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, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o 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”.

Por  outro lado, a responsabilidade objetiva somente pode ser
afastada diante de uma das hipóteses do parágrafo 3º  do mesmo artigo,  in
verbis:

“Art. 14. (…)

§3º.   O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Acerca do tema, colaciono os ensinamentos de Luiz Antônio
Rizzatto Nunes:

"o  CDC  adotou  a  Teoria  da  Responsabilidade
Objetiva, incorporada à Teoria do Risco do Negócio.
Para o Código, a responsabilidade com apuração da
culpa (negligência, imprudência ou imperícia) já não
era mais suficiente para salvaguardar os direitos do
consumidor no mercado de consumo atual. Se, toda
vez que sofresse algum dano, o consumidor tivesse
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que  alegar  culpa  do  fabricante  do  produto  ou  do
prestador do serviço, suas chances de ser indenizado
seriam mínimas, pois a apuração e prova da culpa
são muito difíceis. No mundo atual, de consumo de
massa, o importante é o fato de que mesmo que o
fabricante  ou o prestador  do serviço não aja  com
culpa,  ainda  assim  seus  produtos  e  serviços  têm
defeitos  e  podem  ocasionar  danos.  É  a  chamada
`responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
prestado ou, em outras palavras,  é  a preocupação
com o  dano  que  a  coisa,  o  produto,  bem como o
serviço  em si,  possam causar  ao  consumidor.  É  a
teoria moderna que coloca o próprio objeto e serviço
como causas do evento danoso. São os produtos ou
os serviços  em si  mesmo os  causadores  do evento
danoso. (...) Ocorrido o dano, cabe ao consumidor
apenas  apontar  o  nexo  de  causalidade  entre  ele
(consumidor)  e  o  dano,  bem  como  o  evento  que
ocasionou o dano, o produto ou o serviço que gerou
o  evento  e,  ainda,  apontar  na  ação  judicial  o
fabricante, o produtor, o construtor, o importador ou
o prestador de serviço, que colocaram o produto ou
o serviço no mercado” (Luiz Antonio Rizzatto Nunes
in  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e sua
interpretação jurisprudencial, Saraiva, 1997, pp. 272 e
273).

Antes  de  analisar  o  conjunto  probatório  coligido  aos  autos,
saliento que é incontroverso que a lide envolve relação de consumo. Portanto,
preenchido  um  dos  requisitos  do  art.  6º,  VIII,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  quais sejam, verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da
autora,  acertada  o  reconhecimento  da  inversão  do  ônus  da  prova  pelo
magistrado de piso.

Nesse  diapasão,  caberia  à  parte  apelante  demonstrar  ou  a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros,
ou, ainda, caso fortuito ou força maior. 

Na hipótese em apreço, restou devidamente provado nos autos
que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de monitoramento
por  sistema  eletrônico  de  segurança  (fls.  24/30  e  33/34).,  cujo  objeto  é
especificado na cláusula primeira:

“Cláusula 1ª. A contratada se compromete a prestar
ao  CONTRATANTE  os  serviços  de  monitoração  e
unidades  volantes  de  atendimento,  doravante
denominado  serviços,  a  serem  realizados  no
endereço  da  CONTRATADA,  24  (vinte  e  quatro)
horas por dia, em constante funcionamento.”
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Compulsando  o  caderno  processual,  verifica-se  que  houve
falha na prestação do serviço de segurança, uma vez que a parte autora alega
que  o  sistema  da  promovida  não  estava  funcionando  corretamente,  tendo,
inclusive feito um Boletim de Ocorrência e ingressado com uma reclamação
junto  ao  PROCON  Estadual,  alegação esta corroborada pelo  documento
encartado pelo  próprio apelante  às  fls.  103,  o  qual  menciona  na descrição
“cliente informa que as câmaras estão fora do ar”, não contendo qualquer
informação relativa ao efetivo conserto do equipamento. 

Por outro lado, a parte promovida, ora apelante, não colacionou
aos  autos  mínimos  indícios  de  prova  de  fatos  extintivos,  modificativos  ou
impeditivos do direito da autora, não comprovando a inexistência de defeito,
tampouco a  culpa exclusiva  da  consumidora.  Ora,  cabia  à  demandada,  ora
apelante,  provar  que  prestou  o  serviço  corretamente,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiu. 

Acrescente-se que todo aquele que se proponha a prestação de
algum  ou  qualquer  serviço  é  pressuposto  que  deve  fazê-lo  com  esmero,
perfeita técnica, proficiência para poder exigir pagamento em contrapartida.
Caso  utilize  de  equipamentos de  má  qualidade,  falta  de  observância  de
técnicas, tornando impróprios os serviços prestados, responde pelos serviços
defeituosos e pela indenização dos prejuízos suportados pela sua ineficiência.

No mais, entendo que houve plena demonstração do dano moral
gerado pelo transtorno causado pela má prestação do serviço, posto que ficou
totalmente vulnerável diante da falha nos serviços de segurança contratados. 

Com efeito,  embora  a  atividade  desempenhada pela  apelante
seja de meio e não de resultado, é indubitável que cercas elétricas, câmaras,
bem  como  o  sistema  de  alarme,  quando  efetivamente  se  encontram  em
funcionamento, dificulta a ação de meliantes.  

Outrossim, importante registrar que um dos imóveis da autora
foi  furtado,  não  tendo  a  apelante  comprovado  sua  alegação  de  que  a
promovente não contratou os serviços para a sala violada. 

Nesse  pensar,  pela  dimensão  dos  fatos,  é  impossível  não
concluir que o dano de ordem moral ocorreu, sobretudo, pela falsa sensação de
segurança vivenciada pela  autora,  fato que ultrapassa o mero incômodo ou
dissabor. 

Nesse  mesmo  sentido,  colaciono  julgado  deste  Tribunal  de
Justiça:

“INDENIZATÓRIO.  Responsabilidade  civil.
Contrato  de  prestação  de  serviço  de  vigilância
eletrônica. Arrombamento  de  estabelecimento
comercial  contratante.  Falha  no  acionamento  de
alarme. Dano  material  previsto  contratualmente.
Manutenção  do  valor  nos  termos  do  acordo
celebrado  com  a  empresa  de  segurança.  Dano
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moral.  Circunstância  que  gera  insegurança  à
vítima. Repercussão negativa em atividade mercantil.
Configuração.  Manutenção  da  sentença.
Desprovimento do apelo. No caso dos autos, basta a
comprovação de arrombamento do estabelecimento
comercial e o furto de objetos para que a empresa de
segurança responsável  arque  com  o  valor
indenizatório  de  12  vezes  a  parcela  contratuais,
conforme  acordo  celebrado,  sendo  irrelevante  o
valor  dos  objetos  furtados.  O  litigante  é  pessoa
jurídica  e  a  incolumidade  dos  seus  produtos  é
essencial  para  a  sua  prática  comercial.  A
insegurança  gerada  para  a  empresa  com  o
arrombamento  de  estabelecimento  comercial  causa
prejuízo a sua imagem e seu nome, configurando a
hipótese  de  dano moral.”  (TJPB;  AC
200.2008.040770-9/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 03/12/2012; Pág. 7). 

Alerto, pois, que após vivenciarmos o fenômeno da “indústria
do  dano  moral”,  em que  qualquer  transtorno era  facilmente  recompensado
com  verba  indenizatória,  hoje  o  que  se  presencia  é  a  banalização  do
descumprimento  contratual,  relegando  as  agruras  vivenciadas  pelos
consumidores  desrespeitados  a meros  dissabores  ou  aborrecimentos
cotidianos.

Ora,  não  deve  o magistrado abnegar  o  principal  objetivo  da
indenização pelo dano moral, qual seja, o de inibir  o ofensor da prática de
condutas  futuras  semelhantes.  Na  esfera  consumerista,  a  penalidade
indenizatória  acentua  o  dever  de  respeito  para  com  o  consumidor  e  a
necessidade de se prestar serviços com qualidade nos termos pactuados.

Assim, evidenciado nos autos o desrespeito e a má prestação do
serviço  da  empresa  de  segurança,  bem  como demonstrado  o  seu  nexo  de
causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela recorrida.

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório,  tenho que  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
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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
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 sentido, trago à baila precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MÁ  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  COBRANÇA
INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANO
MORAL. ELEMENTOS DO DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO - A cobrança de valores excedentes ao do
plano contratado, bem como a interrupção do serviço,
acarretam  situação  de  aborrecimento  que  excede  a
condição de mero dissabor.  Correta, assim, a fixação
de  indenização  por  dano  extrapatrimonial,  uma  vez
evidente  a  falha  na  prestação  do  serviço.  -  Danos
morais configurados em razão da conduta desidiosa e
abusiva demonstrada pela ré para com o consumidor.
A reparação  em  casos  tais  legitima-se  em  face  do
caráter punitivo-dissuasório da medida, aplicando-se a
responsabilidade  civil  com  o  propósito  de  evitar  a
reiteração  de  prática  abusiva.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01098352320128152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
14-04-2015). 

E, 

“PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  Apelação
cível.  Ação  de  indenização  por  danos  morais  e
materiais. Aquisição de roupeiro. Relação de consumo.
Descumprimento  do  prazo  para  montagem.  Sentença
parcialmente  procedente.  Irresignação.  Dano  moral.
Configuração.  Indenização  devida.  Razoabilidade  e
proporcionalidade.  Reforma da sentença. Provimento.
Incumbe  ao  julgador  arbitrar  verba  indenizatória,
observando as peculiaridades  do caso concreto,  bem
como as condições financeiras do agente e a situação
da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento,  tampouco seja  inexpressivo  a  ponto
de não atender aos fins por si propostos. A fixação do
quantum da indenização por dano moral deve ser apta
para  servir  como  elemento  de  coerção  destinado  a
frear o ânimo do agressor; impedindo, desta forma, a

Apelação Cível nº0082049-04.2012.815.2001 9



recidiva.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00700591620128152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ABRAHAM  LINCOLN  DA  C
RAMOS, j. em 14-04-2015). 

Neste contexto, tenho que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é condizente com as
circunstâncias  fáticas,  a  gravidade  objetiva  do dano e  seu  efeito  lesivo.
Observou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem
implicar  em  enriquecimento  ilícito  da beneficiária e  atendendo,  ainda,  ao
objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

Assim, considerando que o serviço não foi prestado a contento,
é  direito  da  apelada  a  rescisão  contratual,  bem como ser  indenizada  pelos
danos  morais  sofridos  decorrentes  da  falha  na  prestação  de  serviços  de
segurança. 

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  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, 13 de junho
de 2016.

    Ricardo Vital de Almeida
    Juiz de Direito Convocado - Relator
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