
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL – 0010197-46.2014.815.2001 – Capital 
RELATOR          :Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado  
APELANTES 1º  :CVC – Brasil, Operadora e Agência de Viagens e outra
ADVOGADO       :Gustavo Viseu  - OAB/SP 117.417
APELANTE   2º  :Clio Robispierre Camargo Luconi 
ADVOGADO       :Wilson Furtado Roberto - OAB/PB 12.189
APELADOS         :Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  PROMOVIDO.
FOTOGRAFIA  DIVULGADA  EM  SITE  DO
DEMANDADO SEM AUTORIZAÇÃO OU MENÇÃO
AO  AUTOR.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA.
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
ENQUADRAMENTO  NA  MÉDIA  DAS
CONDENAÇÕES  FIXADAS  EM  CASOS
SEMELHANTES  NESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.

-  Provada a  autoria  intelectual  da obra  fotográfica,  bem
como o  seu  uso,  sem autorização,  a  reparação  moral  é
medida que se impõe.

- “A simples publicação de fotografias, sem indicação da
autoria, como se fossem obra artística de outrem, é sufici-
ente à caracterização do dano moral e a proteção dos di-
reitos autorais sobre fotografias está expressamente asse-
gurada,  nos  termos  do  inciso  VII,  do  art.  7º,  da  Lei
9.610/98.” (STJ. AgRg no AREsp 624698 / SP. Rel. Min.
Luis Felipe Salomão. J. em 04/08/2015).

- Na fixação de indenização por dano moral,  o julgador
deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da
condenação, para que não haja o lucro fácil do ofendido,
nem seja reduzido o montante indenizatório a um valor ir-
risório.
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- Quando o julgador de primeiro grau não estabelece a reparação
com razoabilidade, de acordo com casos semelhantes anterior-
mente julgados na Corte, impõe-se a modificação do montante
arbitrado.

APELO  DO  PROMOVENTE.  ALEGADA  EXISTÊNCIA
DE  ABALO  MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  NOS  AUTOS.  REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE  DA  PARTE
PROMOVIDA. AUTOR DECAIU EM PARTE MÍNIMA DA
AÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-  Os  danos  materiais  devem ser  comprovados  nos  autos,  sob
pena de indeferimento.

-  “APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE
FOTOGRAFIA SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR. DANO
MORAL  CARACTERIZADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.  DANO  MATERIAL NÃO  CARACTERIZA-
DO.  AUSÊNCIA DE DANO EMERGENTE E LUCROS CES-
SANTES.  REFORMA DA SENTENÇA.  JULGAMENTO PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS  DA  EXORDIAL.
PROVIMENTO  AO  APELO.  (…)  Diferentemente  dos  danos
morais, aqueles de ordem material não se presumem, não sen-
do lícito ao magistrado supor os prejuízos patrimoniais supor-
tados.” (TJPB. AC nº 040259-45.2009.815.2001. Rel. Dr. Ricar-
do Vital de Almeida. J. em 30/08/2016). Grifei.

- Os honorários advocatícios devem ser arbitrados considerando
o trabalho desempenhado, além do tempo do trâmite processual
e o lapso que ainda transcorrerá até o efetivo auferimento da ver-
ba.

- Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido,
bem  como  em  decorrência  da  modificação  do  valor  da
condenação,  fixo  os  honorários  advocatícios  em R$  1.000,00
(mil  reais),  devendo  ser  suportado  exclusivamente  pela  parte
promovida.
 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.
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RELATÓRIO 

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
e Materiais” movida por  Clio Robispierre Camargo Luconi  em face da  CVC Viagens e
Turismo e da Platinum 3C.

Narrou o autor em sua exordial (fls. 02/20) que, sendo fotógrafo profissional, teve
suas  fotografias  indevidamente  utilizadas,  publicadas  no  site  www.parceiroscvc.com.br,  que
pertence a CVC - Turismo, sem a devida autorização ou qualquer remuneração, o que carateriza a
prática de contrafação, ocasionando-lhe danos de ordem moral e material, pugnando, também, pelo
dever  de  retirar  as  fotos  do  referido site e  de  recolher  todo  o  material  que  contiver  a  obra
contrafeita, sob pena de multa diária.

Na sentença de fls. 282/284-verso, o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido exordial, condenando as empresas demandadas a repararem os danos morais
causados  ao  autor,  no  valor  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  acrescido  de  juros  e  correção
monetária, bem como obrigando as promovidas a se absterem de utilizar as fotos e patrocinarem a
publicação  de  todas  elas  em jornal  de  grande  circulação,  por  três  vezes  consecutivas,  com  a
identificação do promovente como o autor, sob pena de multa diária.

Ademais,  fixou  a  verba  honorária  em 15% (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.

Ambas as partes apelaram.

O  promovido,  às  fls.384/401,  se  insurge  contra  o  decisum singular  afirmando,
preliminarmente,  a  ocorrência  de  litispendência.  No mérito,  sustenta  inexistir  provas  acerca  do
direito autoral do demandante,  bem como que não houve a caracterização dos pretensos danos.
Outrossim,  alternativamente,  pugna  pela  redução  da  indenização  arbitrada  e  dos  honorários
sucumbenciais.

Por sua vez, também insatisfeito, apelou o autor, defendendo a ocorrência dos danos
patrimoniais. Ademais, requer a majoração do valor fixado a título de ofensa psíquica e a exclusão
de sua condenação quanto às verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas respectivamente pelo promovido e pelo promovente, às
fls. 457/465 e 485/493.

Às  fls.  526/527,  a  Procuradoria  de  Justiça  entendeu  que  o  caso  não  enseja  sua
intervenção.

Os autos foram enviados ao Núcleo de Conciliação, contudo as partes não chegaram
a um acordo, consoante se colhe do termo de sessão de fls.536.

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente, cabe reforçar o entendimento já exarado na sentença recorrida,
no sentido de não restar configurada a litispendência invocada pelo demandado.

A despeito de o autor já haver movido outras ações em face da CVC acerca das
mesmas fotos,  importa ressaltar  que as demandas podem conter as mesmas partes e discutir  as
mesmas fotografias, mas cada contrafação cometida ensejaria o direito a reparação, e assim, uma
nova ação.

Portanto,  depreende-se  que,  no  caso  dos  autos,  não  há  o  preenchimento  dos
requisitos  legais  dispostos  no art.  337,  §  2º,  do CPC, motivo  pelo  qual  não merece  censura  o
afastamento da alegação de litispendência firmado na decisão recorrida.

Pois bem.

Tendo em vista a correlação entre os assuntos abordados em ambos os apelos,
passarei a analisá-los de forma conjunta.

O demandado recorreu alegando que não restou demonstrado o direito autoral
do  promovente,  razão  pela  qual  pleiteia  o  afastamento  dos  danos  extrapatrimoniais,  ou,
eventualmente, a redução do quantum arbitrado, bem ainda requer a redução dos honorários
da sucumbência. 

De início, saliente-se que a alegação de inexistência de provas de ser o promovente o
autor da fotografia não merece guarida, porquanto a documentação acostada aos autos é suficiente a
embasar o direito perseguido.

Outrossim,  verifica-se  que  o  promovido  não  nega  a  utilização  da  foto  do
demandante.

Assim, provada a autoria intelectual da obra em comento, bem como o seu uso, sem
autorização, a reparação moral é medida que se impõe.

A propósito, vejamos alguns dispositivos da Lei n.º 9.610/98:

Art. 7.º – São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas  por  qualquer  meio  ou  fixadas  em  qualquer  suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:
(…)
VII – as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo
análogo ao da fotografia.
Art.  29.  Depende de  autorização prévia  e  expressa  do  autor  a
utilização da obra, por qualquer modalidades, tais como:
I- a reprodução parcial ou integral; 
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e
colocá-la  à  venda,  observadas  as  restrições  à  exposição,
reprodução e  venda de  retratos,  e  sem prejuízo  dos  direitos  de
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autor sobre a obra fotográfica, se de artes plásticas protegidas. 
§1.º  A fotografia,  quando  utilizada  por  terceiros,  indicará  de
forma legível o nome do seu autor.”

Ora, tendo o promovido violado direito autoral do promovente, o dano moral restou
caracterizado.

A pretensão  do  promovido  de  redução  do  valor  dos  danos  morais merece
guarida, uma vez que, em julgados como o da espécie, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem
entendendo como patamar razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acerca da questão colaciono pertinentes julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  DIREITOS  AUTORAIS.
UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM SITE DE INTERNET SEM
AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.  REPROVABILIDADE  DA
CONDUTA  DA  RÉ.  DANOS  MORAIS.  RECONHECIMENTO.
RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  FALTA  DE  PROVA  DO  PREJUÍZO
PATRIMONIAL. DIVULGAÇÃO DA AUTORIA EM JORNAL DE
GRANDE  CIRCULAÇÃO.  ARTIGO  108,  II,  DA  LEI  DE
DIREITOS  AUTORAIS.  ABSTENÇÃO  DE  UTILIZAÇÃO  DA
OBRA CONTRAFEITA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
-  Evidenciada  a  violação  ao  direito  autoral,  consistente  na
divulgação da imagem sem autorização do autor ou menção ao seu
nome, os danos que daí advêm dispensam comprovação específica,
sendo  presumidos.  O  direito  à  reparação  moral,  em  tal  caso,
decorre da própria lei que regula a matéria, nos arts. 24, inc. I, e
108,  caput,  da  Lei  nº  9.610/98.  -  Neste  viés,  exsurge  que  a
indenização por  dano moral  deve  ser  fixada mediante  prudente
arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade. O
valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser
ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta
negligente.  -  Diferentemente  dos  danos  morais,  os  quais
prescindem  de  prova  para  demonstrar  a  violação  do  moral
humano, os danos materiais não se presumem, não sendo lícito ao
magistrado supor a quantidade de trabalho que o autor t 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029524120158152003, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 28-11-2017) 

RECURSO APELATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  FOTOGRAFIA.  AUTORIA  COMPROVADA.
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APLICAÇÃO  DO  ART.  5º,  XXVII,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DO ART. 7º, VII, DA LEI Nº 9.610/98. AUSÊNCIA
DE  INDICAÇÃO  E  DE  AUTORIZAÇÃO  DO  RESPONSÁVEL
PELA OBRA.  INFRIGÊNCIA AO DIREITO AUTORAL.  ABALO
PSÍQUICO  CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  PREJUÍZOS
PATRIMONIAIS  NÃO  COMPROVADOS.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  NECESSIDADE  DE  CUMPRIMENTO.  PUBLICAÇÃO
EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULAÇÃO.  DECORRÊNCIA
LÓGICA DO ART. 108, III,  DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  IRRESIGNAÇÃO.  -  Restando
comprovada a utilização, pela promovida, de obra fotográfica de
propriedade do promovente, sem a sua autorização, tampouco a
indicação de créditos autorais, caracterizada está a violação aos
direitos imagem do demandante, o que gera o dever de indenizar
os  prejuízos  morais  causados.  -  "A  simples  publicação  de
fotografias,  sem  indicação  da  autoria,  como  se  fossem  obra
artística de outrem, é suficiente à caracterização do dano moral e
a  proteção  dos  direitos  autorais  sobre  fotografias  está
expressamente assegurada, nos termos do inciso VII, do art. 7º, da
Lei 9.610/98." (STJ. AgRg no AREsp 624698 / SP. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. J. em 04/08/2015). - Para a quantificação da ind
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00031290520158152003, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 10-10-2017) 

Desse modo, quando o julgador de primeiro grau não estabelece a reparação com ra-
zoabilidade, de acordo com casos semelhantes anteriormente julgados na Corte, impõe-se a modifi-
cação do montante arbitrado.

Por  outro  lado,  o  suplicante  (Clio  Robispierre  Camargo  Luconi) defende  a
existência de abalo patrimonial.

Analisando os autos, verifica-se que o autor não colacionou ao caderno processual a
efetiva prova do prejuízo patrimonial que alega ter sofrido, motivo pelo qual o magistrado julgou
improcedente esse pedido.

Conforme cediço, os danos materiais necessitam de efetiva comprovação, sob pena
de não acolhimento da pretensão.

A jurisprudência da nossa Corte também segue essa linha de raciocínio. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
INCONFORMISMO.  FOTOGRAFIA.  AUTORIA
COMPROVADA. PROTEÇÃO LEGAL DA TITULARIDADE E
RESTRIÇÕES AO USO.  ARTS.  7º,  VII,  28  e  28  DA LEI  Nº
9.610/98.  NECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  E  DE
MENÇÃO  AO  NOME  DO  AUTOR  DO  TRABALHO
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FOTOGRÁFICO.  EXPLORAÇÃO  DA  FOTO  SEM
OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO A
DIREITO  AUTORAL.  ATO  ILÍCITO.  NEXO  CAUSAL
PROVADO. OFENSA COM O DESRESPEITO AO DIREITO
EXCLUSIVO  À  IMAGEM.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO.  DEVER
DEINDENIZAR.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR
FIXADO  QUE  INOBSERVOU  A  PROPORCIONALIDADE.
NECESSÁRIA REDUÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL. DANOS
MATERIAIS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  MODIFICAÇÃO  DO
DECISUM  NESTE  PONTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  -  Do  conjunto  probatório  coligido  ao  encarte
processual,  constata-se  que  a  titularidade  da  obra  fotográfica
restou  devidamente  comprovada,  porquanto  a  imagem  está
disponível  em  sítio  virtual,  Apelação  Cível  nº  0110558-
42.2012.815.2001.  1  fazendo  a  indicação  da  origem  da  obra
fotográfica ao mencionar o nome do autor.
-  As  obras  fotográficas  e  as  produzidas  por  qualquer  processo
análogo  ao da fotografia  constituem direitos  autorais,  os  quais
proporcionam ao seu titular a possibilidade de auferir os efeitos
patrimoniais decorrentes de obra que lhe pertence, cabendo-lhe o
direito  exclusivo  de  utilizar,  fruir  e  dispor  dela,  consoante
estabelece o art. 28 da Lei de Direitos Autorais.
-  Não  pode  a  fotografia  ser  divulgada  sem a  concordância  ou
prévia autorização do seu criador,  nem tampouco sem que seja
indicada a autoria correlata, como pode ser visto da redação dos
arts. 29 e 79, §1º, ambos do mesmo Diploma Legal
-  Infere-se  que  o  promovido  cometeu  ato  ilícito,  agindo
contrariamente à lei e, por conseguinte, violou direito autoral ao
publicar fotografia sem fazer alusão ao seu respectivo titular e sem
autorização  deste.  Ora,  constata-se  que,  em momento  algum,  o
recorrente pediu ao titular da fotografia para divulgá-la ou expôla
em seu site, já que não colacionou aos autos qualquer contrato,
devendo responder pelo uso indevido do material fotográfico.
-  Quanto  ao  nexo  causal  entre  a  conduta  perpetrada  pelo
recorrente  e  o  dano  sofrido  pelo  recorrido,  entendo  que  restou
comprovado, posto que a violação ao direito autoral só ocorreu em
virtude da divulgação inadequada, sem autorização e menção ao
nome do titular.
- A ofensa surge do desrespeito ao direito exclusivo à imagem, já
que  apenas  pode  ser  exercido  pelo  titular.  Já  a  obrigação  de
indenizar nasce da utilização da foto sem a devida autorização,
sendo desnecessária a prova da existência do dano.
-  A configuração do dano moral  prescinde  da  comprovação da
perturbação  na  esfera  anímica  do  lesado,  existe  in  re  ipsa,
bastando averiguar se os fatos narrados possuem a potencialidade
de causar  o  prejuízo alegado pelo  autor,  raciocínio  aplicável  a
reprodução de obra fotográfica sem autorização e alusão ao nome
do autor.
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-  Para fixação do valor  devido a  título  de  reparação moral,  o
magistrado  deve  se  guiar  pelo  binômio  Apelação  Cível  nº
0110558-42.2012.815.2001.  2  compensação/punição.  O  valor
tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro
fácil ao lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para servir
de  punição  ao  causador  do  dano,  sobretudo  como  fator  de
desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-lhe como base
a  capacidade  financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o  caráter
pedagógico,  sem  se  revestir  de  enriquecimento  irrazoável  da
vítima.
- O montante arbitrado à título de danos expatrimoniais deve ser
reduzido,  de  modo a  torná-lo  condizente  com as  circunstâncias
fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, bem como
em  observância  aos  critérios  de  proporcionalidade  e
razoabilidade, sem implicar enriquecimento ilícito do beneficiário,
atendendo, ainda, ao objetivo de inibir  o ofensor da prática de
condutas futuras semelhantes.
-  Conforme  cediço,  por  apresentarem  características
essencialmente diversas, a comprovação dos prejuízos materiais e
morais  igualmente  se  revela  diferente,  devendo  os  danos  da
primeira espécie mencionada serem precisamente caracterizados
e delimitados, ao passo que a prova do abalo psíquico se mostra
mais abstrata,  diante da subjetividade intrínseca ao sofrimento
moral.
- Dessa forma, muito embora seja evidente que, com o uso da
obra ilicitamente pela parte apelante, o recorrido tenha deixado
de  obter  ganho,  cessando  um  possível  lucro,  o  autor,  não
demonstrou nos autos o valor comercial de venda e de exploração
de  seu  trabalho,  razão  pela  qual  improcede  o  pedido  de
ressarcimento  pelos  danos  patrimoniais  sofridos.(TJPB,  AC n.º
0110558-42.2012.815.2001, Rel.: Des. Oswaldo Trigueiro do Vale
Filho, D.J.: 09/04/2015) (grifo nosso)

Assim, o pedido de indenização patrimonial não pode ser acolhido.

Quanto aos honorários advocatícios,  considerando que o autor  decaiu em parte
mínima do pedido, bem como em decorrência da modificação do valor da condenação,   fixo a
verba em questão em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser suportado exclusivamente pela parte
promovida.

 
Sobre a matéria, apresento pertinente julgado do Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO.INDENIZAÇÃO.  CADASTRO RESTRITIVO.  ENVIO
INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DE-
VIDO.  MAJORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONO-
RARIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. DIGNIDADE DA
FUNÇÃO. O envio do nome do consumidor ao cadastro restritivo
de crédito indevidamente, por si só gera o dever de indenizar pelo
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fornecedor. Deve o fornecedor comprovar que o envio do nome do
consumidor  ao  cadastro  de  maus  pagadores  foi  por  dívida  não
paga. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagó-
gico. Não pode ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte, e
nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela
outra parte.  Os honorários advocatícios devem ser arbitrados le-
vando em conta o grau de zelo profissional e a complexidade da
causa, obediência ao parágrafo 4º, artigo 20, CPC. Juros de mora
devem incidir a partir da citação, em casos de responsabilidade
contratual. (TJMG; APCV 1.0027.13.009355-5/001; Rel. Des. An-
tônio Bispo; Julg. 10/03/2016; DJEMG 04/04/2016) (grifei)

Ante o exposto,  rejeito a preliminar de litispendência e, no mérito, PROVEJO
PARCIALMENTE O APELO DO PROMOVIDO,  para reduzir o valor da indenização fixada
para R$ 2.000 (dois mil reais), e PROVEJO PARCIALMENTE O APELO DO AUTOR, apenas
para  majorar  os  honorários  advocatícios ao  patamar  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  devendo  ser
suportado  exclusivamente  pela  parte  demandada, mantendo  os  demais  termos  da  sentença  de
primeiro grau.

É como voto .

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
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