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PRELIMINAR  SUSCITADA  PELA  APELADA.
REQUERIMENTO PARA NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO  DA  CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.
IMPERTINÊNCIA DOS ARGUMENTOS. APELO QUE
ATACOU  DEVIDAMENTE  O  COMANDO
SENTENCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  APRESENTADA
DENTRO DO PRAZO RESPECTIVO. REJEIÇÃO DA
PREFACIAL.

-  “Inexiste  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade  recursal,
quando, ainda que de forma sucinta, o Recorrente impugnou
os  fundamentos  da  Sentença,  aduzindo  argumentos  para
reformá-la.  (…).”  (TJPB; APL 0010214-87.2004.815.0011;
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos
Santos; DJPB 03/04/2017; Pág. 8)

- Não há que se falar em extemporaneidade do apelo quando
o mesmo foi apresentado dentro do prazo legal respectivo.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  ENERGIA  ELÉTRICA.  TROCA  DE
MEDIDOR.  FRAUDE  DO  CONSUMIDOR  NÃO
PROVADA.  PERÍCIA  REALIZADA  SEM  A
PARTICIPAÇÃO  DA  CLIENTE.  NÃO
ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS
PELA  RESOLUÇÃO  Nº  414/2010  DA  ANEEL.
AUSÊNCIA  DE  AMPLA  DEFESA  E
CONTRADITÓRIO.  PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
RECONHECIMENTO  DE  INEXISTÊNCIA  DE



DÉBITO  E  CONDENAÇÃO  EM  DANOS  MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO.           IRREGULARIDADE            DA
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FISCALIZAÇÃO.  CONCESSIONÁRIA  QUE  PROCEDEU
AO  CORTE  E  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DA
CONSUMIDORA.  EXISTÊNCIA  PRÉVIA  DE  DECISÃO
LIMINAR  PROIBINDO  A  CONDUTA.  DEVER  DE
REPARAÇÃO EVIDENCIADO. IMPUTAÇÃO FIXADA EM
PATAMAR RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

-Deixando  a  concessionária  de  provar  conduta  irregular  do
consumidor,  consubstanciada  em  fraude  do  medidor  de  energia
elétrica,  a  cobrança,  intitulada  recuperação de consumo,  apurada
unilateralmente  pela  demandada,  sem  observância  aos
procedimentos constantes no art. 129 da Resolução nº 414/2010, da
ANATEL é indevida, conforme precedentes da nossa Corte.

-  “A  inspeção  da  unidade  consumidora,  realizada  pela
concessionária de fornecimento de energia elétrica, na hipótese em
que é imputado débito de forma irregular, enseja reparação por
danos morais, mormente quando ocorre a inscrição do nome do
consumidor  no  cadastro  de  inadimplentes  e  suspensão  dos
serviços.” (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000759820168151161, 3ª  Câmara  Especializada Cível,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 19-12-
2017) 

-  “A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante
prudente arbítrio do juiz, dentro da razoabilidade, observados a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a  extensão  do  dano
experimentado pelo autor. Ainda, tal importância não pode ensejar
enriquecimento ilícito para o demandante, mas também não pode
ser  ínfima,  a  ponto  de  não  coibir  a  ré  de  reincidir  em  sua
conduta.”. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005670920158150391, 2ª  Câmara  Especializada Cível,  Relator
DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 08-08-
2017) 

- Não padece de minoração o quantum indenizatório estipulado de
acordo com as peculiaridades do fato indenizável. 

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, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

RELATÓRIO
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Maria do Socorro de Oliveira e Silva ajuizou “Ação de Indenização por Reparação
de Danos Morais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada” contra a Energisa Paraíba
– Distribuidora de Energia S/A.

Alega que funcionários da promovida compareceram em sua residência sem aviso
prévio e realizaram uma inspeção nas instalações elétricas, levando consigo o medidor de consumo
e instalando um novo em seu lugar.

Aduz que recebeu um comunicado informando que fora constatado um procedimento
irregular  no  contador,  no  período  entre  08/2010  e  07/2012,  gerando  um  suposto  consumo  a
recuperar de 3.365 KW, totalizando uma dívida de R$ 957,09 (novecentos e cinquenta e sete reais e
nove centavos – vide fls. 11).

Assim,  requer a condenação da empresa no pagamento de cem vezes a cobrança
indevida,  ou indenização a título de danos morais ao critério do Julgador, o recálculo da fatura
objeto da lide e a abstenção de cobranças do montante questionado. 

Na  sentença  (fls.  109/111),  o  juiz  julgou  procedente  o  pedido  para:  a)  declarar
inexistente a pendência financeira cobrada pela concessionária; b) condenar a promovida – Energisa
Paraíba, a pagar à promovente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais); c) responsabilizar a demandada pelas custas, despesas e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação.

Sobreveio  apelo,  às  fls.  113/136,  no  qual  a  demandada  defende  a  legalidade  do
procedimento  adotado,  tendo  a  inspeção  sido  realizada  na  presença  de  pessoa  regularmente
identificada.

Demais disso, ressalta ter agido com observância aos procedimentos constantes no
art. 129 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela
qual compreende ser devida e regular a cobrança questionada, inexistindo dano moral a indenizar.

Mais  adiante,  questiona  o montante  indenizatório  arbitrado,  além da  correção  do
termo inicial dos juros de mora. 

Ao final, pugna pelo acolhimento da súplica.

Foram ofertadas contrarrazões pela promovente, fls. 140/144, oportunidade em que
suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, contra a qual a Energisa se manifestou às fls.
173/177.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da prefacial e,
no mérito, pelo acolhimento parcial da súplica (fls. 161/169).

VOTO

Primeiramente,  aprecio  a  preambular  suscitada  pela  recorrida  em
contrarrazões.
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DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

A autora, ora apelada, argumenta que a súplica da empresa promovida não merece
ser conhecida, ante o fato de se tratar de mera ratificação do teor da contestação, além de ter sido
protocolada fora do prazo legal.

Em  que  pese  o  raciocínio  esposado,  tenho  que  o  recurso,  na  verdade,  reitera  a
regularidade do procedimento questionado, bem como pugna pela retirada da indenização arbitrada,
ou sua redução.

Com isso, tem-se que houve impugnação específica ao comando sentencial,  posto
haver ataque a determinados capítulos nele constantes, razão pela qual a insurgência em questão
merece ser recepcionada. Nesse sentido:

PRELIMINAR.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE
RECURSAL.  INOCORRÊNCIA.  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA
IMPUGNADOS.  REJEIÇÃO.  Inexiste  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade  recursal,  quando,  ainda  que  de  forma  sucinta,  o
Recorrente  impugnou  os  fundamentos  da  Sentença,  aduzindo
argumentos  para  reformá-la. PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  PROVA  PERICIAL
REALIZADA  NOS  AUTOS.  AUSÊNCIA  DE NULIDADE.  REJEIÇÃO.
Inexiste  cerceamento  de  defesa,  quando  a  prova  pericial  a  que  o
Autor/Recorrente  faz  alusão,  foi  efetivamente  realizada.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  E  RESSARCIMENTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. PECÚLIO. CONTRATO FIRMADO COM
ENTIDADE  DE  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR  ABERTA.
ABUSIVIDADE DE CLÁU- SULAS NÃO DEMONSTRADA. NATUREZA
ALEATÓRIA  E  SECURITÁRIA  TENDO  COMO  FINALIDADE
PRINCIPAL A COBERTURA DO EVENTO MORTE.  NECESSIDADE
DE  OBSERVÂNCIA  DO  “PACTO  SUNT  SERVAN-  DA”.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO. Havendo a
prova  pericial  deixado  claro  que  a  Promovida  é  uma  entidade  de
previdência  complementar  aberta,  em  que  todas  as  contribuições  e
benefícios são estruturados com base nas cláusulas contratuais, não está
ela,  pois,  obrigada  a  conceder  mais  do  que  o  previsto  em  seu
Regulamento. A jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça
pacificou  o  entendimento  de  não  serem  passíveis  de  restituição  os
valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte
ou  renda por  velhice,  por  se  tratar  de  contrato  aleatório,  em que  a
entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de
previdência  privada,  devendo-se,  nessa  hipótese,  dar-se  primazia  à
observância  dos  termos  contratados,  notadamente,  quando  não
demostrada  abusividade  patente.  (TJPB;  APL  0010214-
87.2004.815.0011;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 03/04/2017; Pág. 8)
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Quanto à intempestividade alegada,  a mesma também não merece acolhimento,
uma vez que a sentença foi publicada em 16/10/2015 (vide certidão às fls. 112), sendo o recurso
apresentado em 03/11/2015, portanto, dentro do lapso quinzenal.

Com base no exposto, rejeito a questão prévia levantada.

MÉRITO

A promovente alega, na exordial, que foi surpreendida com a visita de técnicos da
requerida, os quais procederam à substituição do equipamento de medição de energia por outro,
ante a constatação de irregularidade.

Afirma que,  após essa visita,  o antigo  medidor  foi  levado para uma perícia,  que
constatou  “desvio no ramal de entrada”  e,  diante  disso, foi  cobrada uma dívida de R$ 957,09
(novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos – vide fls. 11), referente a recuperação de
consumo.

Pois bem, o cerne da questão é saber se esse débito deve ser pago pelo contribuinte e
se houve dano moral passível de reparação em função do fato descrito.

Analisando os autos, verifica-se que a suposta conduta fraudulenta do consumidor
não restou provada. 

Como se sabe, a Resolução n° 414/2010 da ANEEL, que revogou a de nº 456/2000
da mesma agência reguladora, autoriza a cobrança do que se denomina “recuperação de receita”,
quando houver a caracterização de fraude.

Para  que  esteja  legitimada  a  sua  exigência,  é  necessária  a  observância  de
procedimento próprio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado,
pois, que a formação desta suposta obrigação se dê por ato unilateral da concessionária.

O  art.  129  da  supracitada  norma  elenca  as  providências  a  serem  adotas  pela
distribuidora  de  energia,  quando  constatado  indícios  de  procedimento  irregular  por  parte  do
consumidor, para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
In verbis:

Art.  129.  Na  ocorrência  de  indício  de  procedimento  irregular,  a
distribuidora  deve  adotar  as  providências  necessárias  para  sua  fiel
caracterização  e  apuração  do  consumo  não  faturado  ou  faturado  a
menor.
§  1o  A  distribuidora  deve  compor  conjunto  de  evidências  para  a
caracterização  de  eventual  irregularidade  por  meio  dos  seguintes
procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário
próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo
consumidor ou por seu representante legal;
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III  –  elaborar  relatório  de  avaliação  técnica,  quando  constatada  a
violação  do  medidor  ou  demais  equipamentos  de  medição,  exceto
quando  for  solicitada  a  perícia  técnica  de  que  trata  o  inciso  II;
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e
V  –  implementar,  quando  julgar  necessário,  os  seguintes
procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de
massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta
deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que
permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI,
para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e
demais  equipamentos,  quando  for  o  caso,  desde  que  não  se  tenha
manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela
REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou
demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los
em invólucro  específico,  a  ser  lacrado  no  ato  da  retirada,  mediante
entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele
que acompanhar a inspeção,  e encaminhá-los por meio de transporte
adequado para realização da avaliação técnica.
§  6º  A  avaliação  técnica  dos  equipamentos  de  medição  pode  ser
realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da
distribuidora,  desde  que  com  pessoal  tecnicamente  habilitado  e
equipamentos  calibrados  conforme  padrões  do  órgão  metrológico,
devendo o processo ter  certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que
trata  o  inciso  II  do  §  1º.  (Redação  dada pela  REN ANEEL 479,  de
03.04.2012)
§  7o  Na  hipótese  do  §  6o,  a  distribuidora  deve  comunicar  ao
consumidor,  por  escrito,  mediante  comprovação,  com pelo  menos  10
(dez)  dias  de  antecedência,  o  local,  data  e  hora  da  realização  da
avaliação  técnica,  para  que  ele  possa,  caso  deseje,  acompanhá-la
pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada
pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da
avaliação técnica do equipamento.
§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada,
faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da
avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §
7o.
§  10.  Comprovada a irregularidade  nos  equipamentos  de  medição,  o
consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica,
caso  tenha  optado  por  ela,  devendo  a  distribuidora  informá-lo
previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.
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§ 11.  Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao
disposto no § 10 do art. 137. (Grifei).

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora não foi notificada para a avaliação
técnica do medidor supostamente avariado.

Outrossim, impende observar, fundamentalmente, que a concessionária restringiu-se
a realizar a cobrança pelo consumo recuperado, não tendo sequer informado de que modo havia
considerado determinado período como sendo irregular.

Agir dessa forma, simplesmente atribui aos cidadãos encargo por demais oneroso,
uma  vez  que  resta  praticamente  impossível  realizar  qualquer  tipo  de  defesa  quando  se  está  a
depender do conhecimento técnico exclusivo dos prepostos da concessionária.

A bem da verdade, responsabiliza-se o consumidor pela irregularidade do medidor de
energia, sem ter havido qualquer preocupação em apurar se foi, ou não, o ora apelado o causador da
suposta prática ilegítima.

Note-se que se torna igualmente difícil ao usuário provar fato negativo de seu direito,
isto é, que não realizou nenhum ato indevido que tivesse o intuito de violar o aparelho em questão.

Afinal,  a  responsabilidade em pagar  eventual  diferença de consumo só se mostra
legítima, acaso venha a ser comprovada a atitude ilegal praticada pelo consumidor, o que não se
vislumbra nos presentes autos.

Demais  disso,  não  obstante  a  impertinência  da  cobrança, houve  suspensão  no
fornecimento  de  energia  e  também  negativação  do  nome  da  suplicada  nos  cadastros  de
inadimplentes, mesmo com existência de liminar determinando a abstenção de tais condutas (vide
fls.  20/22,  81  e  95/96),  razão  pela  qual  se  mostrou  correta  a  condenação  da  demandada  ao
pagamento de indenização por danos morais.

Assim, o fato narrado causou ainda mais penúria à situação da autora, posto que,
mesmo  discutindo  a  legitimidade  da  dívida  e  com  decisões  judiciais  que  impediam  condutas
extremas por parte da demandada, sofreu privação de serviço essencial. 

Acerca do tema, seguem alguns precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
IRREGULARIDADE  NA  APURAÇÃO.  DÉBITO  DECLARADO
INEXISTENTE.  DANO  MORAL.  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DO
AUTOR  E  SUSPENSÃO  NO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  A
inspeção  da  unidade  consumidora,  realizada pela  concessionária  de
fornecimento de energia elétrica, na hipótese em que é imputado débito
de  forma  irregular,  enseja  reparação  por  danos  morais,  mormente
quando  ocorre  a  inscrição  do  nome do consumidor  no cadastro  de
inadimplentes e suspensão dos serviços. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00000759820168151161,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 19-12-2017) 
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CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR - Ação de indenização por danos
morais e materiais - Corte no fornecimento de energia - Ilegalidade -
Consumo elevado sendo questionado administrativamente - Dano moral
- Configurado - Quantum indenizatório - Minoração - Não cabimento -
Desprovimento.  -  Este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  já  firmou
entendimento  de  que  subsiste  o  dano  moral  quando  o  serviço  de
prestação de  energia  elétrica  é  interrompido de  forma injustificada,
principalmente,  quando  se  estava  discutindo  o  débito
administrativamente,  como ocorreu no presente  caso.  A indenização
por  dano moral  deve  ser  fixada mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,
dentro  da  razoabilidade,  observados  a  capacidade  patrimonial  do
ofensor,  a  extensão  do  dano  experimentado  pelo  autor.  Ainda,  tal
importância  não  pode  ensejar  enriquecimento  ilícito  para  o
demandante, mas também não pode ser ínfima, a ponto de não coibir a
ré de reincidir em sua conduta. V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos  acima  identificados. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005670920158150391,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 08-08-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL  DA PROMOVIDA.  AÇÃO  DE REPARAÇÃO  DE
DANOS  MORAIS  C/C  CANCELAMENTO  DE  RESTRIÇÃO
CADASTRAL.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA CONSUMIDORA.  DANO
MORAL.  CONFIGURAÇÃO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA
DECORRENTE DA LEI (OPE LEGIS - ART. 14, §3º, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR).  NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS
PROBATÓRIO  DEFINIDO  NO  ART.  373,  II,  DA  LEGISLAÇÃO
ADJETIVA  CIVIL  DE  2015.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA
PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  CONFIGURADA.  REDUÇÃO  DO
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA. - A responsabilidade
pela má prestação de serviços é objetiva e a inversão do ônus da prova
decorre,  in  casu,  da própria lei  (art.  14,  §3º,  do CDC) -  a chamada
inversão ope  legis  -,  de  sorte  que  não é  preciso qualquer  notícia  da
modificação probatória durante a instrução, já que ela (a inversão) se
opera por força normativa. - Segundo o entendimento jurisprudencial,
a inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao
crédito caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde
de comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in
re ipsa. - " O lançamento indevido na SERASA provoca naturalmente
agravos à honra do atingido e prejuízo à sua pessoa, de forma que é
imputável a indenização por danos morais daí decorrentes." (TJPB; AC
001.2008.019115-6/001; Rel.  Juiz Conv. Miguel de Britto Lyra Filho).
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00141007920138150011,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 18-10-2016) 

Desse modo, deve a condenação fixada na instância anterior ser mantida, incluindo o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação extrapatrimonial, ante o fato indenizável
ter sido não apenas uma simples  negativação,  mas sim um protesto que culminou em corte  no
fornecimento, mesmo quando existia decisão liminar impedindo a sua cobrança, razão pela qual o
quantum fixado se mostra apropriado ao caso.
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Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pela apelada e, quanto ao mérito,
desprovejo o apelo.

Sem honorários recursais, posto já ter sido atingido o patamar legal máximo
quando da prolatação da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora 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, 24 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR
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