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INTERPOSTOS  PELO  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA
GRANDE  E  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
INTERLIGAÇÃO  DAS  TEMÁTICAS.  ANÁLISE
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AFASTAMENTO.  TERMO  A  QUO.
CONHECIMENTO  DA  PROBLEMÁTICA  NA
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ATRIBUIÇÃO  AO  ÓRGÃO  DE  TRÂNSITO.
AUTARQUIA ESTADUAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS
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DOS  SERVIDORES.  VINCULAÇÃO  AO  ENTE
ESTATAL.  REJEIÇÃO  DAS  PREFACIAS.  MÉRITO.
COMPRA  DE  AUTOMÓVEL  ADQUIRIDO
ANTERIORMENTE EM LEILÃO REALIZADO PELA
EDILIDADE. NOTA FISCAL EMITIDA COM CHASSI
DIFERENTE  DO  APRESENTADO  NO  MOTOR.
REMARCAÇÃO  EQUIVOCADA  DO  CHASSI.
LAUDO PERICIAL. CERTIFICAÇÃO. APREENSÕES
DO  VEÍCULO  PELAS  AUTORIDADES  DE
FISCALIZAÇÃO  E  DE  TRÂNSITO  DIANTE  DA
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DOS
PROMOVIDOS.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
TEORIA  DO  RISCO  ADMINISTRATIVO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  37,  §6º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CONDUTA  E  DANO
EVIDENCIADOS.  NEXO  CAUSAL  EXISTENTE.
PREJUÍZOS  COMPROVADOS.  DEVER  DE
INDENIZAR  EXISTENTE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DOS
RECURSOS.

- Deve ser afastada a prescrição quinquenal suscitada
pelo Município de Campina Grande, haja vista que a
contagem do prazo prescricional  teve início a partir
da  ciência  dos  efeitos  decorrentes  da
incompatibilidade do documento com o número do
chassi.

- Não se afasta a responsabilidade solidária do Estado
da Paraíba no episódio, conquanto confirmada a falha
na  prestação  de  serviços  na  regularização  da
documentação necessária à utilização do automóvel,
refutando-se, assim, a obrigação do DETRAN/PB, na
condição de autarquia estadual.
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- Conforme enunciado no art. 37, §6º, da Constituição
Federal, a responsabilidade da Administração Pública
é objetiva, respondendo civilmente o ente público em
caso de dano causado a terceiro, independentemente
da existência de culpa dos seus agentes.

- A existência de incombatibilidade da documentação
com o número do chassi, e dos vários acontecimentos
advindos desse fato, como a apreensão do automóvel
pelos  órgãos  estatais  de  fiscalização,  enseja  a
indenização por dano moral.

- A configuração do dano material está condicionada a
existência de prova concreta dos prejuízos suportados
e,  uma  vez  caracterizada  a  ocorrência  de  ofensa
patrimonial alegada na inicial, deve se impor o deve
de indenizar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a prejudicial e a preliminar e desprover à
remessa oficial e os apelos.

João Pedro de Macedo ajuizou  Ação de Indenização
por Danos Morais e Reparação de Danos c/c Danos Materiais, em face do Estado da
Paraíba  e do  Município de Campina Grande, sob o argumento de que adquiriu de
Maria Lúcia Barbosa de Araújo, por compra, o veículo caminhão Mercedes Benz, ano
1981, Chassi 34404112561950, o qual foi arrematado por esta, no ano de 1991, em leilão
levado  a  efeito  pelo  Município  de  Campina  Grande,  sendo-lhe,  posteriormente,
vendido em 1992.

Relata, outrossim, que ao obter o citado bem, alterou a
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carroceria  de  aberta  para  tanque,  conforme  certificado  do  INMETRO  e  inspeção
veicular, com o objetivo de trabalhar no transporte de água, agregado pelo Município
de  Amparo  –  PB.  Contudo,  o  automóvel  foi  apreendido  pela  Polícia  Civil  sob  a
alegação  de  existir  irregularidade  no  seu  chassi,  mesmo  sabendo  que  o  bem  foi
adquirido em leilão promovido pelo Município de Campina Grande. Posteriormente,
a Polícia Rodoviária Federal também o capturou, sustentando que os confiscos estão
ocorrendo porque o Município acima mencionado mantém um veículo com a placa
“clonada”, igual a placa do seu caminhão. 

Tenciona,  portanto,  além  da  indenização  por  danos
morais,  lucros  cessantes  e  danos  materiais  pela  desvalorização  do  veículo,
comprovando os seus argumentos com a documentação anexada às fls. 08/74.

Citado,  o  Estado  da  Paraíba não  apresentou
contestação, conforme se infere através da certidão de fl. 104.

O  Município  de  Campina  Grande,  fls.  80/86,
contestou o pedido, arguindo, inicialmente, a prejudicial de mérito de prescrição. Com
relação ao mérito, assegura que o autor “não disse que foi o Município que adulterou
o número de chassi e nem muito menos que foi este Município que apreendeu o seu
caminhão  –  este  fato  foi  atribuído  ao  Estado  da  Paraíba  –  ou  mesmo  que  esta
apreensão foi indevida”, fl. 83. Por outro norte, afirma que “se houve uma adulteração
no número do chassi do caminhão de propriedade do demandante, esta foi feita por
outrem que não este Município ou qualquer de seus agentes. E dois fatos provam isto:
o veículo de chassi 34404112561950 pertence ao Município de Campina Grande, logo,
este caminhão especificamente não foi leiloado pela Fazenda Campinense e todos os
fatos ocorridos com o veículo de propriedade do demandante são totalmente alheios à
Administração Campinense”,fl. 84. Por fim, requer a improcedência do pedido.

 
Na  sentença  de  fls.  135/138V,  o  magistrado  julgou

procedente,  em  parte,  o  pedido  exordial,  condenando  os  promovidos  a  pagarem
indenização por danos morais e materiais em favor do autor, restando consignado, fl.
138V:
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Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  concebíveis  na  espécie,
observados o art. 5º, X, e § 6º do art. 37 da CF, e art.
186  do  CC,  JULGO  PROCEDENTE,  EM  PARTE,  A
AÇÃO para condenar o ESTADO DA PARAÍBA  e o
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE,  pagar
indenização ao autor JOÃO PEDRO DE MACEDO, a
título de danos morais, no equivalente a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), de forma pro rata, e, a título de danos
materiais, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
também de forma dividida em partes iguais para cada
promovida, devendo esses valores serem atualizados
monetariamente a partir desta data, e juros de mora a
partir de cada citação.

Inconformado,  o  Município  de  Campina  Grande,
inicialmente, requer o reconhecimento da prescrição, por alegar que “qualquer que
tenha sido a conduta da Municipalidade em relação ao veículo  até  o  ajuizamento
desta demanda, decorreram mais de 05 (cinco) anos”, fl. 145. Com relação ao mérito,
relata todo o ocorrido para demonstrar a total ausência de participação do Município
nos danos reclamados, pois a Edilidade não apreendeu o caminhão e não deu causa  à
captura, fato que segundo o autor,  ocasionou-lhe as lesões moral e material.  Desta
feita, diante da total ausência de conduta danosa por parte da Municipalidade, pugna
pela improcedência dos pedidos.

O Estado da Paraíba, por seu turno, também  interpôs
APELAÇÃO, fls. 177/187, arguindo, a princípio, sua ilegitimidade passiva ad causam,
sob alegação de que “não consta nos autos, qualquer atuação de agente pertencente
aos quadros funcionais do Estado, máxime em razão de que, todo o procedimento
para mudança de características em automóveis é realizado pelo DETRAN, autarquia
estadual, com personalidade jurídica própria, distinta do Estado”, fl. 179. Ademais,
assegura que “durante a instrução probatória não restou demonstrado por qualquer
elemento de  convicção que algum agente  pertencente  aos  quadros  estatais  tivesse
atuado  no  caso  descrito”,  fl.  180,  o  que  a  afasta  a  responsabilidade  do  Estado.
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Alternativamente,  requer,  caso  assim  não  entenda  este  Sodalício,  a  dedução  das
despesas materiais diante da ausência de comprovação e a  minoração dos valores
fixados a título de danos  morais. 

Contrarrazões  ofertadas  pelo  autor,  fls.  153/162  e
193/200,  rebatendo  as  sublevações  articuladas  pelos  apelante,  para,  ato  contínuo,
pugnar pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,  fls. 208/211 opinou pela rejeição da prejudicial de
mérito e da preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, deixou de emitir
parecer opinativo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Subiram os autos, tanto por força da remessa oficial,
quanto dos recursos interpostos pelo  Estado da Paraíba e Município de Campina
Grande, os quais passo a analisar conjuntamente.

Inicialmente, cumpre apreciar a prejudicial de mérito
de prescrição arguida nas razões recursais do Município de Campina Grande.

Aduz  a  Edilidade  que  deve  ser  reconhecida  a
prejudicial  acima  mencionada,  por  asseverar  que  “o  último  contato  que  a
Administração Campinense teve com o veículo em questão teria ocorrido há mais de
20 (vinte) anos, ou seja, o que quer que o Município tenha feito naquele caminhão, se é
fez alguma  coisa, legal ou ilegal, aconteceu há mais de duas décadas”, fl. 144.

Com efeito, observa-se que  Maria Lúcia Barbosa de
Araújo, fls. 14/17, arrematou o veículo objeto de discussão, no leilão realizado pelo
Município de Campina Grande, em novembro de 1991. 
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Por  outro  norte,  verifica-se,  também,  que  o  autor,
atual proprietário do bem, só veio tomar conhecimento da possível adulteração do
chassi do automóvel em janeiro de 2008, de acordo com o laudo de exame pericial de
identificação de chassi de veículo, fls.  21/22, quando, na verdade, começa a fluir o
prazo prescricional.

Desta feita, tendo sido ajuizada a presente demanda
em junho de 2011, impossível se falar em prescrição. 

Não  destoa  o  entendimento  esboçado  pelo
Magistrado, fl. 136.

Assim,  com  relação  a  suscitação  do  contestante  de
ocorrência  da  prescrição  quinquenal,  deve  ser
observado  que  o  prazo  prescricional,  na  hipótese,
começa a contar, considerando-se o princípio da actio
nata, a partir do momento do conhecimento da lesão
do direito e de seus efeitos. Segundo esse princípio, a
ação somente nasce para o titular  do direito lesado
quando este toma conhecimento da ocorrência lesiva.
Ou seja, trata-se de um princípio do Direito, segundo
o qual a prescrição somente começa a correr quando o
titular  do direito  vulnerado fica  sabendo do ato  ou
fato lesivo, até porque, não se pode buscar um direito
em  razão  de  uma  fato  do  qual  não  se  tem
conhecimento.

No mesmo norte, opinou o parquet, fl. 209:

No tocante a prescrição aventada pelo Município de
Campina Grande,  não lhe assiste  razão,  visto que a
parte autora tomou conhecimento da adulteração de
chassi  do  veículo  em  tela  quando  da  apreensão
ocorrida em janeiro de 2008 e ajuizou a ação no ano de
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2011, não tendo transcorrido a prescrição suscitada.

Nesse  sentido,  rejeito a  prejudicial  de  mérito  de
prescrição.

Ainda em preliminar, arguiu o Estado da Paraíba sua
ilegitimidade passiva ad causam, sob alegação de que “não consta nos autos, qualquer
atuação de agente pertencente aos quadros funcionais do Estado, máxime em razão de
que, todo o procedimento para mudança de características em automóveis é realizado
pelo DETRAN, autarquia estadual,  com personalidade jurídica própria,  distinta do
Estado”, fl. 179.

Com efeito,  constata-se,  de  fato,  que  o DETRAN –
Departamento  Estadual  de  Trânsito  do  Estado  da  Paraíba  é  autarquia  estadual,
porém, vinculada a Secretaria do Estado da Segurança e da Defesa Social, motivo pelo
qual o Estado da Paraíba é parte legítima para figurar no polo passivo da presente
lide, como bem dito no parecer do Ministério Público, fls. 209/210:

Em  que  pese  as  razões  aduzidas  pelo  Estado  da
Paraíba de que não é parte legítima para figurar na
lide, não lhe assiste razão, tendo em vista que caso os
seus  agentes  tivessem  agido  diligentemente  no
momento  da  fiscalização  do  veículo  e  consequente
liberação  de  documentos,  teriam  observado  a
adulteração no veículo, bem como poupado o autor
dos constrangimentos e prejuízos sofridos.

Desta feita, sem maiores delongas, rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado da Paraíba.

Com relação ao mérito, o cerne da questão é averiguar
se  houve  dano  material  e  moral  suportado  pelo  autor,  diante  do  veículo  por  ele
adquirido, ter sido apreendido em razão do chassi adulterado.

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0013521-05.2011.815.0011                                                                                                                                                   8



Como dito acima, o promovente comprou uma sucata
de um caminhão Mercedes Benz 1113, ano 1981, com chassi 34404112561950, fls. 15/16,
a qual havia sido arrematada em leilão da Prefeitura de Campina Grande por Maria
Lúcia Barbosa de Araújo, em 29 de novembro de 1991, tendo esta,  provavelmente,
recuperado e regularizado o bem antes de vendê-lo ao promovente, adotando como
placa MNV 6693/PB. 

No  ano  de  2007,  descobriu-se  que  existiam  dois
caminhões  com  o  mesmo  chassi,  um  pertencente  ao  demandante  e  o  outro  ao
Município de Campina Grande, sendo ambos levados à perícia, em janeiro de 2008,
quando, através do laudo de fls. 21/22, concluiu-se:

O veículo examinado encontra-se ADULTERADO por
meio de regravação total do seu número VIN.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente
Laudo  que  vai  assinado  e  rubricado  por  ambos  os
Peritos,  ficando  dele  uma  cópia  autenticada  e
arquivada nesta Unidade de Criminalística.

Restou  ainda  consignado  no  Inquérito  Policial  nº
001.2008.015159-8, fls. 32/33:

Observa-se  que  o  veículo  de  propriedade  de  João
Pedro Macedo foi por ele adquirido no ano de 1992 a
Sra. Maria Lúcia Barbosa, que por sua vez o adquiriu,
num  leilão  e  em  estado  de  sucata,  à  Prefeitura
Municipal de Campina Grande (PB). Tudo indica que
ela que recuperou o veículo, fazendo a remarcação do
chassi,  talvez  daí  porque,  após  da  respectiva
numeração conste a sigla REM.
(…)
Ocorre que dita remarcação fora feita no ano de 1992,
data em que Maria  Lúcia Barbosa procedeu,  após a
recuperação,  ao  emplacamento  do  veículo  já  com a

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0013521-05.2011.815.0011                                                                                                                                                   9



numeração  atual  do  chassi  acrescida  do REM (fls.
128/131 e 134).
(…)
Mas,  de  qualquer  forma,  o  caso  precisa  ainda  ser
melhor investigado, pois, se a Prefeitura de Campina
Grande vendeu, no ano de 1991 (fls.  129/131) à Sra.
Maria Lúcia Barbosa o veículo da mesma Prefeitura
com aquele mesmo número de chassi trafegando (ver
fls. 92/97, 105 e 162/163). 

Desta feita, cumpre ainda registrar que o número do
chassi que  consta  no  documento  fornecido  pelo  DETRAN/PB,  fl.  09,  é  o  mesmo
descrito pela agência de leilões, fl. 15, concluindo-se, assim, que houve, de fato, uma
sequência de erros dos servidores púbicos, os quais, além de fornecerem o chassi do
veículo arrematado, que pertencia a outro veículo da Edilidade, emitiram nota fiscal
também  com  o  número  do  chassi errado,  transmitindo-se  o  equívoco  para  o
emplacamento,  ocasionando inúmeros transtornos ao autor, que teve seu veículo por
diversas vezes apreendido.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de fls.
136V/137:

(…)  ficou  evidente  que,  por  sua  Secretaria  das
Finanças,  forneceu  o  número  de  chassi  da  sucata,
arrematada em leilão, que pertencia a outro veículo da
edilidade  com  as  mesmas  características,  erro  dos
agentes da edilidade que contribuiu de forma decisiva
para que a remarcação do chassi ocorresse de forma
equivocada, ficando clara a incúria na realização do
leilão em que o veículo foi arrematado como sucata e
na emissão da referida Nota Fiscal.
(…) 
O  que  se  percebe,  portanto,  nos  presentes  autos,  é
uma série de erros dos entes públicos que culminaram
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por levar o autor a adquirir  um veículo que teve o
número do chassi clonado, sem que, por estar de boa-
fé,  e  acreditando  na  eficiência  dos  entes  públicos,
soubesse da irregularidade, em razão da qual sofreu
enorme prejuízo material, além dos danos morais de
se  ver,  injustamente,  vítima  de  uma  investigação
policial.
(…)
Dessa  incúria  da  Administração  Pública  e  dos  atos
posteriores  causadores  de  constrangimento  anormal
provocados ao autor, decorre a responsabilidade civil
dos dois entes públicos pelos prejuízos advindos para
o  autor,  por  restar  consubstanciada  a  relação  de
causalidade  entre  os  danos  sofridos  e  os  atos  dos
agentes  dos  entes  públicos,  bem  como  ausente
qualquer  causa  excludente  da  responsabilidade
estatal.

Desta  feita,  havendo  prova  de  que  os
constrangimentos  suportados  pelo  autor  foram  decorrentes  de  inúmeros  erros
praticados  por  agentes  pertencentes  aos  órgãos  públicos  dos  entes  municipal  e
estadual,  entendo  cabível  o  dever  de  indenizar  proveniente  do  ato  ilícito,
caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao
respectivo titular, consoante dispõe os arts. 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.

Diante  dessas  considerações,  tem-se  que  os

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0013521-05.2011.815.0011                                                                                                                                                   11



aborrecimentos  sofridos  pelo  promovente  ultrapassam  a  seara  de  mero  dissabor,
tornando-se inquestionável a ocorrência de dano passível de indenização.

Em  sequência,  cabe  analisar  o  assunto  relativo  aos
danos materiais.

Observa-se  que  o  Magistrado  a  quo condenou  os
apelantes a pagarem ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma pro
rata.

Sabe-se que a  reparação por dano material  tem por
fim recompor uma perda financeira, seja esta atual ou eventual, e por esse motivo,
com  os  gastos  a  título  de  recuperação  no  veículo,  o  sentenciante  arbitrou  a
mencionada quantia, utilizando-se da regra inserta no então Código de Processo Civil,
cuja transcrição não se dispensa:

Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o
juiz  aplicará  as  regras  de  experiência  comum
subministradas  pela  observação  do  que
ordinariamente  acontece  e  ainda  as  regras  da
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame
pericial. 

Restando,  pois,  demonstrado  o  dano  sofrido  pelo
promovente,  em  razão  da  preensão,  bem  como  do  montante  para  os  reparos
correlatos, imperioso se torna o dever de indenizar.

De  mais  a  mais,  infere-se  do  processo  que,  em
nenhum  instante,  o  Estado  da  Paraíba  e  o  Município  de  Campina  Grande
colacionaram  prova  capaz  de  elidir  a  sua  responsabilidade  frente  aos  transtornos
propagados.  Não  se  vislumbrando,  pois,  nenhuma  excludente  de  ilicitude,  como
culpa  exclusiva  da  vítima,  que  pudesse  romper  o  dever  de  indenizar ou  mesmo
impugnou os orçamentos encartados pelo demandante.
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Dessa forma, restando comprovada a lesão, cumulada
aos  demais  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  ressoa  como  indispensável  a
reparação,  posto  ser  esta  a  única  forma  de  compensar  o  dispêndio  financeiro  da
vítima.

Não  destoa  a  jurisprudência  desta  Corte,  em  caso
similar:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS.  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  COLISÃO  ENTRE  VEÍCULO  DO
ESTADO  E  AUTOMÓVEL  PARTICULAR
ESTACIONADO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA
CARACTERIZADA. PROVA DO NEXO CAUSAL EM
RELAÇÃO  AO  DANO  DO  VEÍCULO  DE
PROPRIEDADE  DA  AUTORA.  RESSARCIMENTO
DOS  PREJUÍZOS  SOFRIDOS.  CABIMENTO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DANOS
PATRIMONIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO DO RECURSO. -  O sistema jurídico
brasileiro  adota  a  responsabilidade  patrimonial
objetiva  do  estado  sob  a  forma  da  teoria  do  risco
administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal
no art.  37,  § 6º,  da CF/88.  -  Tratando-se de ação de
reparação  de  danos,  decorrentes  de  acidente  de
trânsito, a responsabilidade civil do estado se assenta
no  risco  administrativo  e  independe  de  prova  de
culpa  (art.  37,  §  6º,  da  Constituição  da  República).
Para  obter  a  indenização,  basta  que  o  lesado
demonstre o nexo causal entre o fato e o dano. -  A
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juntada de recibo da concessionária autorizada com a
franquia de  seguro é  suficiente  para demonstrar  os
danos materiais experimentados pela vítima. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00049637320138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO, j. em 01-09-2015) 

Destarte,  por  haver  a  devolutividade  de  análise
processual  na  hipótese  de  remessa  oficial,  tenho  não  merecer  a  decisão  singular
quaisquer reparos, porquanto o Juízo a quo bem apreciou a prova coligida, aplicando a
legislação pertinente ao caso, mantendo-se indene as questões suscitadas e decididas
naquela oportunidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PREJUDICIAL  E  A
PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E
AOS APELOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira  (Presidente),  Gustavo Leite  Urquiza (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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