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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR  COM 
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  EXCLUSÃO  DE 
NEGATIVAÇÃO  NO  CADASTRO  DE  EMITENTES  DE 
CHEQUES  SEM  FUNDO  (CCF).  LIDE  INCIDENTAL 
INTERPOSTA  EM  FACE  DO  RESPONSÁVEL  PELO 
DEPÓSITO  DO  CHEQUE.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA 
RECONHECIDA.  LEGITIMIDADE  DO  BANCO  SACADO 
PARA CUMPRIR  O  COMANDO  DEBATIDO  NOS  AUTOS. 
NÃO PREENCHIMENTOS DE UMA DAS CONDIÇÕES DA 
AÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  EFEITO  TRANSLATIVO. 
EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

-  O promovido,  ora  agravado,  não  possui  meios  hábeis  de 
cumprir a obrigação requerida em sede de tutela antecipada, 
já que é atribuição do banco sacado proceder o registro no 
CCF e demais cadastros restritivos, assim como alterá-los ou 
excluí-los. Precedentes.

“Art. 10. Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, os bancos são  
responsáveis  pela  inclusão  do  correntista  no  cadastro  de  
emitentes  de  cheques  sem  fundos  (CCF).  (Artigo  10  da 
Resolução 1682/90 do CMN )
(...)
Art.  19.  As  ocorrências  serão  excluídas  do  cadastro  de  
emitentes de cheques sem fundos:
(...)
c)  A  qualquer  tempo,  a  pedido do estabelecimento  sacado,  
desde que o cliente comprove junto a ele  o pagamento do  
cheque que de origem à ocorrência, e, nos casos de prática  
espúria, regularize o débito. (Art. 19, alínea c, da Resolução nº 
1.682/90)  

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM 
PAGAMENTO. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO CCF.  
RESPONSABILIDADE          DO          BANCO         SACADO.



ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  EMPRESA  DE 
TELECOMUNICAÇÕES. PROVIMENTO. A responsabilidade 
pelas exclusões no cadastro de emitentes de cheques sem  
fundos (CCF) é dos bancos sacados, de modo que a ação  
ajuizada em face de empresa de telecomunicações deve  
ser julgada extinta sem resolução do mérito, devido à sua  
ilegitimidade  passiva.”  (TJPB;  AC  200.2008.014010-2/002;  
João  Pessoa;  Rel.  Juiz  Conv.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa;  
DJPB 21/10/2010; Pág. 6)

-  De  acordo  com o  efeito  translativo  dos  recursos,  o  órgão 
recursal pode extinguir o processo, sem resolução do mérito, 
por carência da ação, ante a ilegitimidade passiva ad causam 
do promovido. 

V I S T O S

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto por  Paulo Lopes de Oliveira, contra decisão de fls.  81/83, que indeferiu o 

pedido  de  liminar,  o  qual  consistia  na  retirada  do  seu  nome  dos  cadastros  de 

inadimplentes. 

Alega o recorrente ter firmado com o promovido contratos para a aquisição 

de terrenos, todavia, quando foi realizar os registros dos imóveis, tomou conhecimento 

que alguns deles haviam sido revendidos a terceiros. 

Ante  tal  situação,  ingressou  com  ação  de  indenização  em  desfavor  do 

demandado e decidiu sustar os cheques de pagamento, bem como retirar o dinheiro da 

sua conta, para evitar maiores danos. 

Todavia, aduz que o agravado procedeu com a compensação antecipada de 

dois cheques pré-datados para datas futuras, e ante a ausência de fundos na sua conta 

corrente, teve o seu nome negativado pela instituição financeira Bradesco. 

Assevera  que  a  inscrição  negativa  vem lhe  trazendo  enormes  prejuízos, 

considerando tratar-se de um construtor que depende dos créditos bancários para realizar 

a sua atividade. 
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Neste sentido, afirma a presença dos requisitos essenciais à concessão da 

antecipação de tutela recursal, bem como que não está presente a irreversibilidade da 

medida.

Ante o exposto, pugna pela concessão de liminar, para que o Banco efetue a 

retirada do seu nome dos cadastros  negativados.  No mérito,  requer  o provimento  do 

recurso. 

É o relatório. 

DECIDO

Paulo Lopes de Oliveira, ajuizou Ação Incidental de Obrigação de Fazer c/c 

Antecipação de Tutela em face da Jacumã Empreendimentos Agropecuários LTDA, sob o 

argumento de que, ao perceber que o promovido, ora agravado, havia vendido a terceiros 

terrenos comprados por ele, sustou os cheques de pagamento do negócio e retirou o 

dinheiro de sua conta corrente. Todavia, o recorrido compensou antecipadamente dois 

desses  cheques,  o  que  levou  à  sua  inscrição  negativa  no  cadastro  de  emitentes  de 

cheques sem fundo (CCF). 

Ante  o  exposto,  requereu  liminarmente  que  o  Banco  Bradesco  efetue  a 

retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. 

O Juízo a quo indeferiu o pleito liminar, às fls. 81/86, levando à presente 

insatisfação.

Entretanto, analisando detidamente os autos, vejo que o demandado não 

possui aptidão para cumprir a ordem judicial pleiteada.

Com efeito, embora tenha sido ele quem efetuou o depósito da cártula no 

Banco, o encaminhamento dos dados do correntista aos registros de inadimplentes e 

eventuais alterações posteriores que se mostrarem necessárias incumbem ao sacado, 

que, na hipótese, é o Banco Bradesco.
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 Ou seja, o promovido, não possui qualquer ingerência sobre os registros 

desabonatórios efetuados em nome do autor com relação a tais cheques, não podendo 

ser  compelido,  acaso fosse deferida a medida liminar,  a  proceder  a exclusão desses 

registros, uma vez que não possui meios hábeis para tanto. 

A propósito, o artigo 10 da Resolução 1682/90 do CMN assim dispõe:

Art.  10.  Nas  devoluções  pelos  motivos  12  a  14,  os  bancos  são 
responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro de emitentes  
de cheques sem fundos (CCF).

Ademais, o art. 19, alínea c, da citada resolução, disciplina que os registros 

promovidos  no  cadastro  de  emitentes  de  cheques  sem  fundos  serão  excluídos  pelo 

estabelecimento sacado. Nestes termos:

As  ocorrências  serão  excluídas  do  cadastro  de  emitentes  de  
cheques sem fundos:
c) A  qualquer  tempo,  a  pedido  do  estabelecimento  sacado,  
desde que o cliente comprove junto a ele o pagamento do cheque  
que  de  origem  à  ocorrência,  e,  nos  casos  de  prática  espúria,  
regularize o débito.

Assim, não há dúvida de que o requerido é parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da ação cautelar em que se pretende, unicamente, a exclusão do nome do 

autor do CCF.

Ainda, nesse diapasão já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA 
DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO  ESPECIAL  QUE 
DEVERIA FICAR RETIDO. PROCESSAMENTO PELO TRIBUNAL A 
QUO.  EXCEPCIONALIDADE  DE  EXAME  DO  RECURSO.  
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADIN. BACEN.  
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1.  Nas  hipóteses  em que  o  recurso  especial  é  interposto  contra  
decisão  que  resolve  questão  incidente  em  processo  de 
conhecimento, cautelar ou  de embargos à execução, aquele deve 
ficar retido até que seja proferida decisão final. Assim sendo, esta  
Corte  firmou  o  entendimento  de  que,  nesses  casos,  havendo  o  
indevido  processamento  do  recurso  (processamento  prematuro),  
este deverá retornar ao Tribunal de origem em observância ao art.  
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542, § 3º do Código de Processo Civil.
2.  Entretanto,  em  casos  excepcionais,  a  jurisprudência,  
ultrapassando esse óbice legal,  tem admitido o processamento do  
recurso especial, sem que haja sua retenção nos autos, objetivando,  
com  isso,  evitar  a  ocorrência  -  ante  a  eventual  postergação  do  
exame do recurso - de dano irreparável ou de difícil reparação ou,  
ainda, o perecimento do direito. Esta é a hipótese vertente.
3.  Conquanto  não  conste  expressamente  menção  no  v.  acórdão 
recorrido acerca do dispositivo suscitado pelo embargante, a matéria  
em  questão  (ilegitimidade  passiva  do  ora  recorrente)  foi  
indubitavelmente  apreciada  e  decidida   pelo  eg.  Tribunal  a  quo.  
Trata-se  do  chamado  prequestionamento  implícito,  cuja  
admissibilidade  restou  pacificada  nesta  Corte  (Cfr.  ERESP  nºs.  
129.856/DF, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ. 03.05.04; 181.682/PE,  
Rel.  Min.  EDUARDO  RIBEIRO,  DJ.  16.08.99).  Inocorrência  da  
suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC.
4. A responsabilidade pelas inclusões e exclusões no   Cadastro   
de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF  )  é exclusiva dos   
bancos  sacados,   falecendo  ao  BACEN  poderes  para  efetuar   
modificação no referido cadastro.
5.  Destarte,  não  caberá  ao  BACEN,  caso  deferida  a  medida  
pleiteada, retirar o nome do inscrito dos registros, mas sim à  
entidade  financeira  responsável  pelo  fornecimento  das 
informações que deram origem ao apontamento negativo.
6.  Recurso  conhecido  e  provido  para  excluir  o  BACEN  do  pólo  
passivo,
devendo o feito prosseguir em relação às demais partes.
(Resp  658961/PR  –  Relator:  Ministro  Jorge  Scartezzini,  Quarta  
Turma, julgado em 09 de agosto de 2005) (grifei)

Esta Corte não destoa desse posicionamento: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.  
RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO CCF. RESPONSABILIDADE 
DO BANCO SACADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE 
TELECOMUNICAÇÕES. PROVIMENTO. A responsabilidade pelas 
exclusões  no  cadastro  de  emitentes  de  cheques sem fundos 
(CCF) é dos bancos sacados, de modo que a ação ajuizada em 
face de empresa de telecomunicações deve ser julgada extinta  
sem resolução do mérito,  devido à  sua ilegitimidade passiva.  
(TJPB;  AC 200.2008.014010-2/002;  João  Pessoa;  Rel.  Juiz  Conv.  
Carlos Eduardo Leite Lisboa; DJPB 21/10/2010; Pág. 6)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM 
PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA.  
EFEITOS EM QUE É RECEBIDA A APELAÇÃO. REGRA DO ART.  
520 DO DO CPC. Caso concreto que retrata exceção à regra. Art.  
558 do CPC. Recebimento da apelação no duplo efeito. Exclusão 
do  nome  da  agravada  do  CCF.  Responsabilidade  do  banco. 
Provimento. Caso a tutela antecipada seja deferida na sentença, nos  
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termos do art. 520 do CPC, a regra é que a apelação, quanto a esta  
matéria,  seja  recebida  apenas  no  efeito  devolutivo.  No  entanto,  
diante da análise do caso concreto, nos termos do art. 558 do CPC,  
sendo  relevante  a  fundamentação,  o  relator  poderá  suspender  o  
cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou  
câmara, nos casos em que possa resultar lesão grave e de difícil  
reparação.  A  responsabilidade  pelas  exclusões  do  cadastro  de  
emitentes de cheques sem fundos (CCF) é exclusiva dos bancos  
sacados. (TJPB; AI 200.2008.014010-2/001; João Pessoa; Relª Desª  
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira; DJPB 01/06/2010; Pág.  
6) 

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais  com pedido de  
antecipação de tutela. Ausência de comunicação sobre inserção no  
cadastro  de  emitentes  de  cheques  sem  fundos.  Procedência.  
Irresignação.  Preliminar  de  ilegitimidade  passiva.  Rejeição.  
Responsabilidade  do  banco  sacado.  Resolução  nº  1.682/89  do 
Banco Central. Dano moral configurado. Desprovimento. O § 2º, do  
art.  43,  do  CDC,  é  imperativo  no  sentido  de  que  a  inscrição  do  
consumidor,  em qualquer tipo de cadastro,  deve ser precedida de 
notificação. "a responsabilidade pelas inclusões e exclusões no  
cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) é exclusiva 
dos bancos sacados, falecendo ao BACEN poderes para efetuar  
modificação  no  referido  cadastro".  (RESP  658.961/PR,  Rel.  
Ministro Jorge Scartezzini, quarta tur- ma, julgado em 09/08/2005, DJ  
03/04/2006 p.  353).  (TJPB;  AC 001.2007.027725-4/001;  Rel.  Des.  
Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 04/12/2008; Pág. 5) 

 PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA AD 
CAUSAM.  REJEIÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Registro  de  
informações  em  cadastro  de  restrição  ao  crédito.  Cheques  sem  
provisão de fundos.  Notificação prévia.  Necessidade.  Dano moral.  
Desprovimento do recurso.  "com efeito,  depreende-se da leitura 
dos  dispositivos  supracitados  que  a  responsabilidade  pela  
inclusão/exclusão de registros no CCF é exclusiva da entidade  
credora do débito que ensejou o cadastro. Destarte, não caberá  
ao BACEN, caso seja deferida a medida pleiteada, retirar o nome  
do  inscrito  dos  registros,  mas  sim  a  entidade  financeira  
responsável  pelo  fornecimento  das  informações  que  deram 
origem  à  inscrição.  Desta  feita,  não  possui  o  recorrente  
legitimidade  passiva  para  responder  a  demandas  em  que  se  
pleiteia  a  exclusão  do  cadastro,  tal  como  se  vislumbra  na  
hipótese  vertente".  Incumbe  ao  órgão  responsável  pela 
manutenção de cadastro de restrição ao crédito o dever de notificar  
previamente  o  consumidor  da  inclusão  de  seu  nome  a  fim  de  
conceder-lhe  uma  última  oportunidade  de  pagamento  antes  de  
efetivar  a  medida  constritiva,  sob  pena  incidir  em  con-  duta  
causadora de dano moral. "o cadastro de emitentes de cheques sem 
fundo mantido pelo Banco Central do Brasil  é de consulta restrita,  
não podendo ser equiparado a dados públicos,  como os oriundos  
dos cartórios de protesto de títulos e de distribuição de processos  
judiciais,  de  sorte  que  a  negativação  do  nome  decorrente  de 
elementos de lá coletados pelo SERASA deve ser comunicada ao  
devedor, ao teor do art. 43, § 2º, do CPC, gerando lesão moral se a  
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tanto não procede. ".  (TJPB; AC 001.2007.029992-8/001; Campina 
Grande; Rel. Des. Jorge Ribeiro Nóbrega; DJPB 10/07/2008; Pág. 7) 

No mesmo rumo, acosto julgados dos Tribunais Pátrios: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUBCLASSE  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  CANCELAMENTO  DE  REGISTRO  NOS 
BANCOS  DE  RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA.  CADASTRO  DE 
EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). NOTIFICAÇÃO  
PRÉVIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  BANCO  DO  BRASIL.  
DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA.  1. O Banco do Brasil é apenas 
responsável  por  operacionalizar  o  cadastro  de  emitentes  de  
cheques  sem  fundo  (CCF),  enquanto  que  a  inclusão  e/ou  
exclusão do nome dos correntistas incumbe ao próprio banco 
sacado, nos termos dos artigos 10 e 19 da Resolução n° 1682/90 
do CMN.  2. Já a divulgação das informações restritivas compete a  
cada órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, sendo  
de cada um deles, conforme orientação pacificada pelo STJ (Súmula  
n° 359),  a obrigação de proceder na notificação prévia do art.  43,  
§2°, do CDC. 3. Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva do  
réu  confirmada.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO  APELO.  (Apelação 
Cível Nº 70061432985, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do  
RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 29/09/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS.  CHEQUE  SEM  FUNDOS.  INSCRIÇÃO  NEGATIVA.  
LEGITIMIDADE.  O  agravante  não  possui  meios  hábeis  de  
cumprir  a  obrigação  imposta  pelo  juízo  em  sede  de  tutela  
antecipada,  já  que  é  atribuição  do  banco  sacado,  e  não  da  
instituição  financeira  que  eventualmente  devolva  os  cheques  
por  insuficiência  de  fundos,  proceder  o  registro  no  CCF  e  
demais cadastros restritivos, assim como alterá-los ou excluí-
los.  Precedentes.  Agravo  de  instrumento  provido. (TJRS;  AI 
0379535-07.2014.8.21.7000;  Catuípe;  Décima  Primeira  Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Roberto  Imperatore  de  Assis  Brasil;  Julg.  
05/11/2014; DJERS 13/11/2014)

 APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  consignação  em  pagamento  c/c  
exclusão do nome da autora no cadastro de emitentes de cheque  
sem fundos - CCF. Demanda ajuizada contra o estabelecimento  
bancário sacado. Sentença que julgou parcialmente procedente 
os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da instituição  
financeira tão somente para determinar a exclusão do nome da 
autora  do  CCF.  Recurso  do  banco.  Preliminar  de  ilegitimidade 
passiva. Incidência do disposto no art. 19, alínea "c", da resolução nº  
1.682/90.  Registros  promovidos  no  CCF  são  excluídos  pelo 
estabelecimento sacado,  que  é  parte  legítima para  figurar  no  
polo passivo da ação em que se pretende a exclusão. Preliminar 
afastada. Mérito. Exclusão do nome da autora do CCF. Exigência de  
que o cliente comprove o pagamento do cheque que deu origem à  
ocorrência.  Art.  19,  "c",  da  resolução  nº  1.682/90,  do  BACEN.  
Consignação em pagamento ajuizada contra o banco sacado, que 
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não é titular do crédito objeto da consignação e, por consequência,  
não pode ser compelido a dar a respectiva quitação. Demanda a ser  
aforada  contra  os  pretensos  credores  do título  (art.  335,  III,  CC),  
intentando a autora liberar-se do vínculo obrigacional, para só então  
pleitear a exclusão do seu nome do CCF. Ademais, constatação de 
que o depósito judicial se circunscreveu ao valor nominal do título,  
sem os acréscimos da mora. Pagamento inexistente.  Exclusão do  
CCF improcedente. Sentença reformada neste tópico. Readequação 
dos  ônus  sucumbenciais.  Autora  condenada  ao  pagamento  das 
custas  processuais  e  honorários  advocatícios.  Exigibilidade 
suspensa  face  ao  deferimento  da  Assistência  Judiciária  Gratuita.  
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AC 2014.028286-
3; Joinville; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya  
Nunes Lins; Julg. 21/08/2014; DJSC 27/08/2014; Pág. 345)

Declaratória  inexistência  de  débito,  cumulada  com  pedido  de 
antecipação de tutela para exclusão do nome dos cadastros do CCF,  
junto ao BACEN sentença de procedência,  que determinou que o 
banco providencie a baixa do nome da autora nos cadastros do CCF,  
apelo  da  casa  bancária,  areguindo  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva sustentando no mérito que agiu legitimamente ao incluir o  
nome da autora nos cadastros do CCF, não sendo sua a obrigação  
de exclusão preliminar rejeitada quitação do débito comprovada  é 
ônus exclusivo da instituição financeira, não do correntista, a  
exclusão do nome deste dos cadastros negativos mantidos pelo  
Banco  Central;  o  consumidor  não  tem sequer  legitimidade  a  
tanto,  de  acordo com informações  prestadas  por  esse  órgão  
sentença  mantida  recurso  não  provido. (TJSP;  APL  0007388-
82.2009.8.26.0019;  Ac.  6823944;  Americana;  Vigésima  Segunda 
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Fernandes  Lobo;  Julg.  
20/06/2013; DJESP 01/07/2013)

Diante  disso,  considerando  que  é  atribuição  do  banco  sacado,  e  não 

daquele que eventualmente depositou as cártulas, proceder o registro no CCF e demais 

cadastros  restritivos,  assim  como  alterá-los  ou  excluí-los,  não  é  possível  atribuir  ao 

agravado a obrigação de fazê-lo, já que não possui meios hábeis para tanto, pois não 

ostenta a qualidade de sacado.

Então, configurando a ilegitimidade passiva da parte promovida, carece a 

demanda de uma das condições de ação, matéria de ordem pública, conhecida de ofício,  

devendo ser extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(…)
VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como 
a possibilidade jurídica,  a legitimidade das partes e o interesse  
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processual” 

Ademais, restando demonstrada a falta de “legitimidade passiva” da parte 

promovida, ora recorrida, para o comando debatido nos autos, imperioso é a aplicação do 

efeito translativo no presente recurso, para extinguir a cautelar incidental, sem resolução 

do mérito, por carência de ação. 

A respeito do efeito translativo, com a maestria que lhe é peculiar, pertinente 

citar os ensinamentos doutrinários de Luiz Guilherme Marinoni:

“o efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário  
conhecer em qualquer tempo ou grau de jurisdição,  ainda que 
sem  expressa  manifestação  das  partes,  a  exemplo  das 
questões enumeradas no art. 301 do CPC (exceto seu inciso IX).  
Se esses temas devem ser examinados pelo juízo em qualquer  
tempo  e  grau  de  jurisdição,  eles  certamente  poderão  ser  
apreciados  quando  da  análise  do  recurso. O  tribunal  é 
autorizado a conhecer esses temas de ordem pública, ainda 
que não tenham sido ventilados, seja no juízo a quo, seja nas  
razões  do  recurso. Obviamente,  esse  efeito  é  inerente  a  
qualquer  espécie  recursal”  (in  Processo  de  Conhecimento,  8ª  
edição, p. 528).

Por  essas  razões,  atribuo  efeito  translativo  ao  presente  agravo  de 

instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte promovida, extinguindo a 
ação incidental de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

P. I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 19 de dezembro de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
          RELATOR
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