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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002404-55.2012.815.0181.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Guarabira.
Apelante : Cagepa – Cia de Água e Esgotos da Paraíba.
Advogado : Fernanda Alves Rabelo.
Apelado : Francisco de Assis Angelo.
Advogado : Anaximandro de A. Siqueira Sousa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS C/C  OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚ-
BLICO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. FALTA DE ÁGUA REITERADA. FI-
XAÇÃO DE PRAZO CERTO PARA REGULA-
RIZAÇÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBI-
LIDADE. IMPLEMENTAÇÃO  DE  MEDIDAS
PARA  SOLUÇÃO  DO  PROBLEMA.  DANOS
MORAIS.  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL. MERO DIS-
SABOR.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DO  DEVER
DE INDENIZAR. PROVIMENTO DO APELO.

- Vislumbrando-se,  no  caso  concreto,  que  a
concessionária implementou medidas para solução do
problema  de intermitência no fornecimento de água,
resta  incabível  a  fixação  de  prazo  certo  para
regularização da prestação do serviço.

-  A falta  contínua  de  água  qualifica-se  como
incômodo  ou  dissabor  natural  da  rotina  diária,  que
não implica abalo moral passível de indenização.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela Cagepa  Cia  de
Água e Esgotos da Paraíba contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da
Comarca de  Guarabira, que, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer c/c
Reparação  por  Danos  Morais aforada  por  Francisco  de  Assis, julgou
parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo procedente, em parte, o
pedido  requerido  na  inicial  e,  em  consequência,
consolido  a tutela  antecipada de forma parcial  na
decisão  de  fls.  50/51  e,  ato  seguinte,  condeno  a
primeira promovida – CAGEPA – a pagar ao autor a
quantia  de R$ 2.000,00 (dos mil  reais), a título de
danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a
contar da publicação desta sentença na escrivania
judicial.”

Retroagindo à exordial, narrou o autor que a parte requerida não
vem assegurando o abastecimento de água em sua residência, mesmo estando
adimplente  com  o  pagamento  das  faturas.  Assevera  que  a  interrupção  na
prestação do serviço se deu sem prévia comunicação e que a ré não tomou
qualquer providência para solucionar o problema.

Sentenciou o Magistrado de base pela procedência em parte do
pedido inicial, nos termos acima declinados.

 
Inconformada com o  decisum,  a  empresa  ré  interpôs  recurso

apelatório  (fls.  170/186),  sustentando,  em  síntese,  “que  não  houve
interrupção  indevida  e  sem  comunicação  prévia,  mas  a  intermitência  no
fornecimento,  alternando os dias e  horários de abastecimento para que o
volume ainda existente pudesse atender toda a cidade,  evitando assim um
colapso total, e a falta de água absoluta” (fls. 173).

Afirma  que  após  a  realização  de  estudos  técnicos,  alterou  a
saída da adutora, o que ocasionou o aumento da vazão de 10m3/h para 17,12
m3/h  e  que,  em  30/05/2012,  o  sistema  Araçagi/Guarabira  foi  inaugurado,
solucionando  o  problema  nas  cidades  de  Guarabira,  Araçagi,  Cuitegi  e
Pilõezinhos. 

Pontuou que  a  interrupção  causada  por  problemas de  ordem
elétrica, mecânica ou hidráulica é sempre divulgada pela empresa  nos meios
oficiais  e  que  cancela  as  contas  dos  consumidores  no  caso  de
desabastecimento prolongado.

Aduz  que  a  deficiência  do  serviço  de  água  não  atinge  a
dignidade do consumidor, sendo inábil para ensejar reparação por dano moral.

Defende  que  a  imposição  de  regularização  do  serviço  de
abastecimento  de  água,  sob  pena  de  multa  diária, malfere  os  princípios
constitucionais da separação dos poderes, da autonomia administrativa e da
reserva orçamentária.
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Por  fim,  consigna  que  no  caso  em  epígrafe  evidencia-se  a
existência  de duas  excludentes  de  ilicitude:  força  maior  – de  corrente  dos
baixos  índices  pluviométricos  na  região  afetada – e  a  culpa  exclusiva  de
terceiros  – ocasionada  pela  omissão  do  Município  em  cumprir  seu  dever
constitucional  de  promover  as  medidas  necessárias  para  a  adequação  e
ordenamento do solo urbano.

Pugna pelo acolhimento do recurso,  a fim de que a demanda
seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões às fls. 191/199.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu  parecer
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção (fls.
204/208).  

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interpostos devem ser conhecidos.

Pelas  razões  expostas,  pretende  a  recorrente  a  reforma  da
sentença de primeiro grau que a condenou a  regularizar  o fornecimento de
água na residência  do demandante, sob pena de multa diária,  bem como ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).

De início, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes possui inquestionável caráter consumerista, razão pela qual se admite a
inversão do ônus da prova, desde que haja verossimilhança nas alegações do
consumidor  e  de  que este  esteja  em posição  de  hipossuficiência  diante  da
relação jurídica estabelecida, como ocorre no caso em disceptação.

A situação enfocada nos autos deve ser analisada sob o aspecto
da responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviços públicos.

Em regra, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço  público  respondem  objetivamente  pelos  atos  praticados  por  seus
agentes, sendo necessária para a sua responsabilização apenas a demonstração
do nexo de causalidade entre o ato e o dano, segundo decorre do artigo 37,
§6º, da Constituição Federal. Confira-se: 

“Art. 37. Omissis
(...)
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
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direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”

Importa acrescentar que a responsabilidade da empresa ré, da
mesma forma, encontra-se delimitada na regra disposta no artigo 6º da Lei n.
8.987/95, que assim preceitua:

"Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários,  conforme estabelecido nesta Lei,  nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas."

Destarte,  pode-se  inferir  que  o  serviço  público  deve  ser
prestado de  forma eficiente  e  seguro pelas  concessionárias  de serviço,  sob
pena  de  responderem  objetivamente  pela  ocorrência  de  eventuais  danos
causados.  Significa  dizer  que  o  pagamento  da  indenização  prescindirá  de
comprovação de culpa ou dolo por parte da empresa.

Apesar  da  mencionada  previsão  constitucional,  no
entendimento  da  doutrina  e  da  jurisprudência  mais  abalizada,  há  ainda  a
possibilidade de ocorrer a responsabilização subjetiva dos entes públicos. Tal
hipótese  é  possível  de  ser  auferida  nos  casos  em  que  haja  omissão  da
Administração Pública. 

Nesses  casos,  o  ônus  da  comprovação  dos  fatos,  nexo  de
causalidade  e  do  dano  recai  ao  particular.  Em  geral,  o  particular  deve
comprovar que se a Administração tivesse tido o zelo, agido com cautela e
prestado adequadamente o serviço público, a inexistência do serviço público
ou mau funcionamento não teria ocorrido, consequentemente o dano.

Sobre essa responsabilidade subjetiva, preleciona Maria Sylvia
Zanella de Pietro que:

“(...) neste caso, entende-se que a responsabilidade
não  é  objetiva,  porque  decorrente  do  mau
funcionamento  do  serviço  público;  a  omissão  na
prestação  do  serviço  tem  levado  à  aplicação  da
teoria da culpa do serviço público (faute du service);
é a culpa anônima, não individualizada; o dano não
decorreu  de  atuação  de  agente  público,  mas  de
omissão do poder público. (in Direito Administrativo.
São Paulo: Atlas, 2007, p. 603). 

Ainda de acordo com a eminente jurista: 
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...  essa culpa do serviço público ocorre quando: o
serviço público não funcionou (omissão), funcionou
atrasado ou funcionou mal. Em qualquer dessas três
hipóteses,  ocorre  a  culpa  (faute)  do  serviço  ou
acidente  administrativo,  incidindo  a
responsabilidade  do  Estado  independentemente  de
qualquer apreciação da culpa do funcionário.  (op.
cit., p. 599).

In casu, segundo alega a demandante, o dano adveio de uma
omissão da prestadora de serviço público, consubstanciada na descontinuidade
do fornecimento de água, sendo cogente, portanto, a comprovação da conduta
culposa  da  concessionária.  Desta  maneira,  o  deslinde  da  questão  reclama
verificar se houve inércia por parte da ré, quando estava obrigada a agir, para
que, dessa forma, seja responsabilizada pelos danos daí advindos.

A meu sentir, a prova dos autos é suficiente para concluir pela
ausência de desídia por parte da apelante.

Isso porque os documentos anexados aos autos evidenciam que
a ré cumpriu seu dever legal, porquanto foi diligente ao buscar a solução dos
problemas apresentados na área afetada,  através da realização de obras  com
vistas à melhora do abastecimento de água na localidade. 

Não fosse isso, no que diz respeito à ocorrência de dano moral,
em que pese o dever da concessionária  ré  de prestar o serviço público de
forma satisfatória, não restou configurado, pela narrativa da exordial, o dano
sofrido pelo requerente, decorrente da falta d’água não intencional.

Para que um fato implique em dano moral indenizável,  deve
restar sobejamente demonstrado que os transtornos sofridos causaram aflição,
angústia  e  desequilíbrio  no  bem-estar  da  vítima,  o  que,  efetivamente,  não
ocorreu no caso em testilha.

A esse respeito, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os amigos e  até no ambiente familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).
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A corroborar tal  ilação, importa acrescentar que, no caso em
epígrafe, o apelado não especificou sequer quais os períodos em que se deu a
alegada interrupção no fornecimento de água em sua residência, afirmando de
forma genérica, a ausência de abastecimento “desde longa data”.

Assim sendo, no meu modo de ver, em momento algum, neste
caso, configurou-se o dano moral. A situação enfrentada pelo demandante –
falta contínua de água – qualifica-se, em verdade, como incômodo ou dissabor
natural da rotina diária, que não implica abalo moral passível de indenização.

Outra  não  é  a  posição  sinalizada  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS MATERIAIS.
DEFEITO  NO  VEÍCULO.  INDEVIDO
ACIONAMENTO  DE  AIR  BAG.  FATO  DO
PRODUTO. MERO DISSABOR.

- O indevido acionamento de air bag constitui fato
do produto e, portanto, a empresa deve indenizar o
consumidor pelos danos materiais daí advindos.
- Não cabe indenização por dano moral quando os
fatos  narrados  estão  no  contexto  de    meros  
dissabores,  sem  humilhação,  perigo  ou  abalo  à
honra e à dignidade do autor.
- A despeito da existência de frustração, o indevido
acionamento de air bag não é causa ensejadora de
compensação por danos morais.
-  Recurso  especial  parcialmente  provido.”  (STJ,
REsp  1329189  /  RN,  Relatora  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  Julgado  em
13/11/2012, Publicado em 21/11/2012).

Destaco ainda os excertos proferidos por esta Corte, em casos
semelhantes, a seguir ementados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA
DE FORMA DESCONTINUADA. SITUAÇÃO QUE
NÃO  CONFIGUROU  AFETAÇÃO  FÍSICA  OU
PSICOLÓGICA  DA  PARTE.  MERO  DISSABOR.
ABORRECIMENTO  COTIDIANO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

-  A  interrupção  ou  suspensão  do  fornecimento  de
serviços  de  água,  que  não  origina  transtorno  de
ordem moral, mas mero dissabor e incômodo, não dá
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azo à obrigação de indenizar a esse título. - “O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida,  causando fundadas
aflições  ou  angústias  no  espírito  de  quem  ela  se
dirige.”  (Precedente  do  STJ)  […]  ACORDA  a
Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso  apelatório,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando  a  presente  decisão  a  súmula  de
julgamento  de  fl.  153.”  (TJPB,  Apelação  Cível  nº
200.2011.008198-7/001, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Relator Des. João Alves da Silva, DJe 18/10/2011).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS MORAIS.  EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇO PÚBLICO. CAGEPA. ALEGAÇÃO DE
DEFICIÊNCIA DO  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.
LESÃO DE ORDEM IMATERIAL NÃO CARACTE-
RIZADA. DESPROVIMENTO.

- Muito embora deva a promovida, na qualidade de
prestadora de serviço público,  buscar a excelência
do fornecimento de água oferecido aos consumido-
res, tal obrigação não resulta na perfeição do siste-
ma, estando este em constante conflito, o que confi-
gura fator determinante para o seu próprio aprimo-
ramento.
- A deficiência do serviço de água, em que pese seja
passível  de crítica,  não enseja,  por  si  só,  situação
apta a ensejar indenização por danos morais, visto
que é imperiosa a delineação de situação fática que
permita ao julgador visualizar uma grave lesão de
ordem  imaterial  experimentada  pelo  consumidor.
(TJPB, AC 200.2010.012873-9/001, Rel. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, Jugado em 06/09/11).

Destarte, não se verificando o dano, pressuposto necessário à
percepção  de  indenização,  não  há  razão  para  que  a  simples  irritação  ou
aborrecimento sejam compensados pecuniariamente, sob pena de banalização
do instituto.

Quanto à  obrigação de  fazer,  considerando que  o  defeito  na
prestação do serviço vem sendo sanado pela recorrente, incabível a estipulação
de prazo para  regularização do abastecimento de água, providência esta que
conforme decidiu reiteradas vezes esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  RELAÇÃO  DE
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CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, VIII, DO
I  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
DEMONSTRAÇÃO  DA  IMPOSSIBILIDADE  DA
CONTINUIDADE  DO  SERVIÇO.  RELATÓRIO
EMITIDO  PELA  AESA.  DANO  MORAL.
INEXISTÊNCIA.  DEMONSTRAÇÃO  DE  QUE  O
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO , É
CULPA  EXCLUSIVA  DA  EMPRESA.  MERO
ABORRECIMENTO.  INDENIZAÇÃO.  NÃO
CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.,
- As demandas relativas ao fornecimento de água que
contrariem  as  normas  atinentes  a  direitos  do
consumidor, via de regra, subsumen-se a inversão. do
ônus  probatório,  nos  termos  do  art.  69,  VIII,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  -  Devidamente
demonstrado  no  caderno  processual  a  busca  da
concessionária  em  resolver  o  problema  de
abastecimento  de  água  na  localidade  reclamada,
impossível aplicar prazo certo para solução da falta
de  água,  em  virtude  de  não  depender
exclusivamente da empresa. - Para a ocorrência de
dano moral é necessária a existência de lesão a ser
indenizada,  pois  a  sua  concessão  fica  adstrita  à
presença  de  ato  ilícito  lesivo  aos  atributos  de
personalidade  do  consumidor  e  os  transtornos
descritos nos autos não se mostram para tanto.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020110081615001, Quarta Câmara Cível, Relator
Frederico Martinho da Nódrega Coutinho , j. em 21-
05-2012)  (grifei)

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6á, VIII, DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
DEMONSTRAÇÃO  DA  IMPOSSIBILIDADE  DA
CONTINUIDADE  DO  SERVIÇO.  RELATÓRIO
EMITIDO  PELA  AESA.  DANO  MORAL.
INEXISTÊNCIA.  MERO  ABORRECIMENTO.
INDENIZAÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - As demandas
relativas ao fornecimento de água que contrariem as
normas  atinentes  à  direitos  do  consumidor,  via  de
regra, subsumem-se à inversão do ônus probatório,
nos termos do art. 62, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.  -  Devidamente  demonstrado  no
caderno  processual  a  preocupação  da
concessionária  em  resolver  o  problema  de

Apelação Cível nº 0002404-55.2012.815.0181 8



abastecimento  de  água  na  localidade  reclamada,
impossível aplicar prazo certo para solução da falta
de  água,  em  virtude  de  não  depender
exclusivamente da empresa. - Para a ocorrência de
dano moral é necessária a existência de lesão a ser
indenizada, porque a sua concessão fica adstrita à
presença  de  ato  ilícito  lesivo  aos  atributos  de
personalidade  do  consumidor  e  os  transtornos
descritos nos autos não se mostram para tanto.”
(TJPB,  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020100335344001,  4  CAMARA  CIVEL,  Relator
Maria das Graças Morais Guedes, j. em 24-07-2012)
(grifei) 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA  DE  FORMA
DESCONTINUADA  E  DEFICIENTE.  SITUAÇÃO
QUE NÃO CONFIGUROU AFETAÇÃO FÍSICA OU
PSICOLÓGICA  DA  PARTE.  MERO  DISSABOR.
ABORRECIMENTO  COTIDIANO. ABALO  MORAL
INDENIZÁVEL  NÃO  CONFIGURADO.
REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE
PRAZO.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVIDÊNCIA
QUE  DEVE  SER  TOMADA  EM  SEDE
COLETIVA, DE MODO A ABARCAR TODOS OS
PREJUDICADOS  COM  O  PROBLEMA.
EXISTÊNCIA DE FATORES QUE TRANSBORDAM
A AÇÃO DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART.
557,  §  1º-A,  DO  CPC.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. ¿[..] muito embora deva a promovida, na
qualidade de prestadora de serviço público, buscar a
excelência  do  fornecimento  de  água  oferecido  aos
consumidores, tal obrigação não resulta na perfeição
do sistema estando este em constante conflito, o que
configura  fator  determinante  para  o  seu  próprio
funcionamento. Insta frisar que compete aos Órgãos
de Defesa do Consumidor e ao Ministério Público a
fiscalização  constante  do  serviço  público  de  água
oferecida  aos  consumidores,  podendo,  inclusive,  a
depender  do  caso,  aplicar  as  sanções,  bem  como
acionar o Poder Judiciário para que o problema seja
resolvido de  forma geral,  coletiva e  definitiva¿.1 -
Segundo precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, ¿o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aq
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00024227620128150181,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA ,  j.  em 08-10-2014)
(grifei)
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Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO ao apelo,  para  afastar
a  obrigação  de  fazer  imposta  à  recorrente,  bem  como  a  condenação  ao
pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  julgando  improcedentes  os
pedidos iniciais.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira,
juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição a Exma. Desa. Maria
das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira  e  o  Exmo.  Dr.  João Batista
Barbosa (juiz convocado, para compor quorum em substituição ao Exmo. Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  substituto  do 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, 09 de dezembro de
2014.

         Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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