
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0080388-81.2012.815.2003 — 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator :  João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
Apelante : JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Advogado : Maria Beatriz de Biagi Barros (OAB/SP 95.700).
Apelado : Pablo Ricardo de Medeiros Pinheiro.
Advogado : Írio Dantas da Nóbrega (OAB/PB nº 10.025).

APELAÇÃO  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA E  INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
E  DANOS  MORAIS  -  JUNTA COMERCIAL -  ABERTURA DE
EMPRESA POR  TERCEIRO  EM  NOME  DO  APELADO  SEM
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -  NEGATIVAÇÃO
-  DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  JUROS  DE  MORA  -
APLICAÇÃO  DO  ART.  1º-F,  DA  LEI  Nº  9.494/97,  COM  AS
MODIFICAÇÕES A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960, DE
29  DE  JUNHO  DE  2009  -  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 

-  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  respondem,
independentemente de culpa, pelos atos dos seus agentes que causem
danos a terceiros,  devendo apenas  ficar  provado a ocorrência  do ato
lesivo,  do  dano  e  do  nexo  causal  entre  estes  (Art.  37,  §  6º,  da
Constituição Federal).

-  — “Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo na apelação pedido pela
improcedência total da demanda, é de se considerar como devolvida ao tribunal a
redução do valor indenizatório, ainda que não haja pedido específico do apelante
nesse sentido.” (AgRg  no REsp 926.165/DF, Rel.  Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os autos acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela JUCESP – Junta Comercial do
Estado de São Paulo contra a sentença de fls. 88/91v., proferida pelo Juízo da 4ª Vara Regional de
Mangabeira,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  e  Inexistência  de  Relação  Jurídica  e  Débito  c/c
Obrigação de Fazer e Danos Morais proposta por Pablo Ricardo de Medeiros Pinheiro.



Na sentença, a juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, declarando
inexistente  qualquer  relação  jurídica  entre  as  partes,  bem como  qualquer  débito  decorrente  da
criação da  empresa  demandada  Pablo  Ricardo de Medeiros  Pinheiro,  determinando,  ainda,  à
promovida o encerramento da referida empresa, sem nenhum custo para o promovente, arcando a
demandada com todos os débitos imputados ao autor em face da criação da empresa em comento.
Por fim, condenou a demandada ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$
30.000,00 (trinta mil  reais)  e determinou a exclusão do nome do demandante dos cadastros  de
restrição de crédito, em decorrência do débito indevido. Quanto ao valor do dano moral, aplicou a
correção  monetária  pelo  INPC,  a  partir  da  sentença  e  juros  de  1%  a  contar  do  ato  ilícito
(15/09/2011).

Inconformada, a recorrente - JUCESP – afirma que a atividade própria das
juntas comerciais está limitada à análise formal de documentos, cabendo à União Federal responder
pela  abertura  fraudulenta  de  empresa.  Ademais,  seria  descabida  a  indenização  por  dano moral
imputada à recorrente, uma vez que a abertura da empresa se deu através de ação criminosa de
terceiros que se passaram pelo recorrido. Requer, por fim, a aplicação da Lei nº 11.960/2009 quanto
à incidência dos juros e provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 117/128.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 135/138, deixou de opinar em razão da ausência de interesse público. 

É o relatório.

VOTO.

O caso em tela trata de Ação Declaratória e Inexistência de Relação Jurídica
e Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais em que o promovente alega ter sido surpreendido
com restrição cadastral junto à SERASA em virtude da criação de uma empresa individual aberta na
cidade de São Paulo, provavelmente a partir de documentos seus que foram furtados, conforme
boletim de ocorrência policial acostado aos autos (fl. 26). Aduz que nunca esteve naquela cidade e
que houve negligência da recorrente ao permitir tal situação.

O juízo  a quo julgou procedente o pedido autoral, declarando inexistente
qualquer  relação  jurídica  entre  as  partes,  bem como  qualquer  débito  decorrente  da  criação  da
empresa demandada  Pablo Ricardo de Medeiros Pinheiro, determinando, ainda, à promovida o
encerramento da referida empresa, sem nenhum custo para o promovente, arcando a demandada
com todos os débitos imputados ao autor em face da criação da empresa em comento. Por fim,
condenou a demandada ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) e determinou a exclusão do nome do demandante dos cadastros de restrição de
crédito, em decorrência do débito indevido. Quanto ao valor do dano moral, aplicou a correção
monetária pelo INPC, a partir da sentença e juros de 1% a contar do ato ilícito (15/09/2011).

Inconformada, a recorrente - JUCESP – afirma que a atividade própria das
juntas comerciais está limitada à análise formal de documentos, cabendo à União Federal responder
pela  abertura  fraudulenta  de  empresa.  Ademais,  seria  descabida  a  indenização  por  dano moral
imputada à recorrente, uma vez que a abertura da empresa se deu através de ação criminosa de
terceiros que se passaram pelo recorrido. Requer, por fim, a aplicação da Lei nº 11.960/2009 quanto
à incidência dos juros e provimento do recurso.

De  se  ressaltar  que  a  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo,  como



autarquia estadual da – Administração indireta, responde de forma objetiva, pelos atos praticados
por seus agentes que ocasionarem danos a terceiros, conforme previsão constitucional constante no
artigo 37, § 6º, da  CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios obedecerá  aos princípios  de legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a apelante responde, independentemente de culpa, pelos atos dos
seus agentes que causem danos a terceiros, devendo apenas ficar provado a ocorrência do ato lesivo,
do dano e do nexo causal entre estes.

Há nos autos prova de que a apelante permitiu a abertura de empresa em
nome da apelada, sem, contudo, examinar com o devido e necessário cuidado a documentação e a
veracidade da assinatura da pessoa que requereu a abertura da empresa (terceiro de má-fé). 

Desse modo, ao contrário do alegado pela apelante, há o liame causal direto
entre a ação ou omissão da apelante e o prejuízo experimentado pelo autor, ora apelado, que sofreu
restrição cadastral por pendências decorrentes desta empresa aberta indevidamente por terceiro em
seu nome.

Não obstante,  apesar  de  se  subentender  das  alegações  das  partes  que  a
abertura da empresa se deu por terceiro, a partir dos documentos do autor que foram furtados, vê-se
que  a  requerida  sequer  apresentou  cópias  dos  documentos  pessoais  da  requerente  e  que
supostamente lhe teriam sido apresentados por um falsário quando da contratação, tampouco da
abertura da empresa n Junta Comercial.

Assim, não há como se saber se, de fato,  a demandada foi diligente no
exame  da  documentação  apresentada,  ou  se  a  mesma  continha  falsificação  grosseira  ou  só
perceptível por especialista.

Ora, para que pudessem ser acolhidas a tese defensiva de que se trata de
culpa de terceiro (que utilizou documentos falsos), seria necessário que, antes de tudo, a requerida
apresentasse  as  cópias  dos  documentos  pessoais  da  parte  autora  que  lhe  teriam sido  entregues
quando da contratação, o que não o fez.

Caso se verificasse que os ditos documentos não continham falsificação
grosseira ou perceptível pelo homem médio, certamente poder-se-ia cogitar em culpa de terceiro ou
mesmo da vítima, pela falta de cuidado na guarda de sua documentação.

Todavia,  o fato é que a ré sequer comprovou nos autos que,  quando do
requerimento de abertura de firma individual, exigiu da pessoa que se apresentou como sendo o
autor a apresentação de documentos pessoais, visto que não carreou ao feito a cópia dos referidos
documentos.  Procede,  pois,  o pedido declaratório de nulidade do contrato de abertura de firma
individual na inicial, visto que não há comprovação de que o mesmo foi firmado pela requerente.

Quanto  à  ocorrência  de  danos,  tem-se  por  cristalina,  ante  a  restrição
cadastral efetivada em nome do recorrido, em decorrência da criação indevida de empresa em seu
nome.



Vê-se,  pois,  que  não  há  qualquer  necessidade  de  ser  efetuada  a
comprovação da ocorrência de dano em desfavor da requerente, em razão do ilícito praticado pela
requerida,  posto  ser  presumível  o  prejuízo  moral  sofrido,  de  sorte  que  o  pedido  indenizatório
apresentado na inicial revela-se procedente.

Observa-se que a atuação indevida da apelante, ao permitir a abertura da
empresa sem a observância dos requisitos legais e necessários cuidados, causou constrangimento e
diversos transtornos ao requerente, o qual somente tomou conhecimento da situação quando tentou
financiar um automóvel.

A ofensa  ao  principal  bem  jurídico  de  um  indivíduo,  qual  seja,  a  sua
dignidade reclama a justa  condenação para o ressarcimento por danos morais pelos transtornos
daquele decorridos.

Diante disso, o dever de indenizar é medida que se impõe. 

Ressalte-se, ademais, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, "o dano
moral  não  depende  de  prova;  acha-se  in  re  ipsa"  (REsp  296.634/RN,  Rel.  Min.  BARROS
MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato
que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97).

Vislumbra-se dos autos que o magistrado a quo condenou o promovido/ape-
lante ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, no entan-
to, tal valor se mostra excessivo ao presente caso.

Ao arbitrar  a  indenização,  deve-se  levar  em consideração o nível  sócio-
econômico das partes,  assim como, o  animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a
repercussão dos fatos, portanto, cabível à situação em exame a condenação do promovido/apelante
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Importante  destacar  que  apesar  de  não ter  sido expressamente  requerido
pelo apelante em suas razões recursais a minoração do  quantum indenizatório, de acordo com a
jurisprudência do STJ, “...havendo na apelação pedido pela improcedência total da demanda, é
de se considerar como devolvida ao tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não
haja pedido específico do apelante nesse sentido.”(AgRg no REsp 926.165/DF, Rel. Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  04/12/2012,  DJe
11/12/2012)

Seguindo essa linha de raciocínio, cite-se arestos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  Nº
211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência
de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição
de embargos declaratórios,  impede o conhecimento do recurso especial  (Súmula nº
211/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo na apelação pedi-
do pela improcedência total da demanda, é de se considerar como devolvida ao
tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não haja pedido específico do
apelante  nesse  sentido.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp
926.165/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012)



AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS. DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RAZOABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUN-
TO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7  DESTA CORTE.
DECISÃO  AGRAVADA MANTIDA.  IMPROVIMENTO.  1.-  A competência  desta
Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional fede-
ral, restando impossibilitado o exame de eventual violação a dispositivos e princípios
constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal. 2.-  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "havendo na
apelação pedido pela improcedência total, é de considerar-se como devolvida ao
tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não haja pedido específico do
apelante a propósito dessa" (REsp 1203052/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe 14/03/2011).  3.-  O acolhimento  da  pretensão  recursal,
com a consequente revisão dos honorários advocatícios, fixados com base em critérios
de equidade, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil, demanda, necessa-
riamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, incidindo o óbice da
Súmula 7 desta Corte. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de mo-
dificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1383763/PR, Rel. Ministro SIDNEI BE-
NETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANO MORAL  DECORRENTE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
DIVULGADA NA MÍDIA -  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
EMPRESA DE TELEVISÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A apelação que pos-
tula a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a ma-
téria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência.  2. Ob-
serva-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado a título de dano moral
pelas instâncias ordinárias, em razão da divulgação em programa televisivo regional de
matéria jornalística ofensiva à honra de magistrado, encontrava-se fora dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de intervenção desta Corte. Redução
do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois além de servir
como punição à conduta considerada ofensiva, é adequado para reparar o dano causado
tomando por base que: a) a Corte de origem asseverou inexistir vinculação do nome do
autor, especificamente, ao esquema de corrupção, tendo o dano moral exsurgido pela
citação do Desembargador no contexto da notícia veiculada; bem ainda que o insurgen-
te era, de fato, responsável por diversos processos envolvendo a empresa Dismar por
ser o Juiz Titular da Vara perante a qual tramitavam os feitos e, b) consoante os prece-
dentes do Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes nos quais analisando a
questão da reparação de danos morais em virtude de ofensa a agentes públicos, como
magistrados e membros do Ministério Público, entendeu que o valor fixado em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado quando a ofensa não tem repercus-
são nacional. 3. Segundo o entendimento desta Corte, em casos de redução de valor, o
termo inicial para a incidência da correção será a data do julgamento e não da sentença.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 239.659/ES, Rel. Mi-
nistro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)

No mesmo norte:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO
JULGADO A RESPEITO DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETI-
TA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MES-
MO SEM PEDIDO EXPRESSO NO RECURSO DE APELAÇAO. POSSIBILI-
DADE. 1.  Reapreciação  dos embargos  de  declaração em razão  de  determinação
proveniente do Superior Tribunal de justiça (stj) que, ao apreciar o agravo interpos-
to da decisão que não admitiu o Recurso Especial, deu provimento ao próprio re-
curso extremo para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando
fosse apreciada a alegação de julgamento extra petita. 2. Verificando-se, do exame



dos autos, que o anterior julgamento dos embargos de declaração não apreciou a
alegada omissão,  quanto à ocorrência de julgamento extra petita,  acolhem-se os
embargos, a fim de suprir a omissão. 3. O STJ tem adotado o entendimento de que
não ocorre ofensa ao artigo 460 do CPC quando o julgamento ocorre nos limites do
que foi pedido. Ademais, não há falar em julgamento extra petita, conforme juris-
prudência desta corte, nos casos em que o magistrado interpreta de maneira mais
ampla o pedido e a causa de pedir formulados na inicial (agrg no aresp 400.904/ms,
relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, dje de 14.02.2014). Por
outro lado, em  havendo na apelação pedido pela improcedência total da de-
manda, é de se considerar como devolvida ao tribunal a redução do valor in-
denizatório, ainda que não haja pedido específico do apelante nesse sentido
(agrg no RESP 926.165/df, relator ministro ricardo villas bôas cueva, dje de
11.12.2012). 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão a respeito
da alegação de julgamento extra petita, mas sem alteração do resultado do julga-
mento. (TRF 1ª R.; EDcl-AC 2000.01.00.068865-9; BA; Sexta Turma; Rel. Des.
Fed. Daniel Paes Ribeiro; Julg. 25/08/2014; DJF1 05/09/2014; Pág. 380)  

Por fim, acerca dos juros de mora, entendo que a sentença merece reforma,
tendo que a correção deverá, a partir de agosto de 2009, dar-se nos termos do art. 1º-F, da Lei n°
9.494, de 10/09/1997, com a alteração ocorrida a partir da edição da Lei nº 11.960, de 29/06/2009,
que entrou em vigor a partir de sua publicação em 30 de junho de 2009.

Quanto  ao  pedido  de  reforma  da  sentença  para  incidência  dos  juros
moratórios  a  partir  da  citação,  não  merece  reparos  a  sentença,  pois  em conformidade  com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que:  "termo inicial de incidência dos
juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios
incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral"
(REsp 1114398 / PR, Rel. Min. SIDINEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, J. 08/02/2012, em recurso
repetitivo). 

Posto isto, conheço do recurso interposto e no mérito julgo parcialmente
procedente,  para reduzir  o quantum indenizatório,  a  título de danos morais,  para R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e determinar a aplicação de juros de mora nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.
9.494 de 10/09/1997, com a alteração ocorrida a partir da edição da Lei nº 11.960, de 29/06/2009,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e a Exma. Desª. Maria das
Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20460&sid=15c320d7.6fa799be.0.0#JD_CPCart460
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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0080388-81.2012.815.2003 — 4ª Vara Regional de Mangabeira.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela JUCESP – Junta Comercial do
Estado de São Paulo contra a sentença de fls. 88/91v., proferida pelo Juízo da 4ª Vara Regional de
Mangabeira,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  e  Inexistência  de  Relação  Jurídica  e  Débito  c/c
Obrigação de Fazer e Danos Morais proposta por Pablo Ricardo de Medeiros Pinheiro.

Na sentença, a juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, declarando
inexistente  qualquer  relação  jurídica  entre  as  partes,  bem como  qualquer  débito  decorrente  da
criação da  empresa  demandada  Pablo  Ricardo de Medeiros  Pinheiro,  determinando,  ainda,  à
promovida o encerramento da referida empresa, sem nenhum custo para o promovente, arcando a
demandada com todos os débitos imputados ao autor em face da criação da empresa em comento.
Por fim, condenou a demandada ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$
30.000,00 (trinta mil  reais)  e determinou a exclusão do nome do demandante dos cadastros  de
restrição de crédito, em decorrência do débito indevido. Quanto ao valor do dano moral, aplicou a
correção  monetária  pelo  INPC,  a  partir  da  sentença  e  juros  de  1%  a  contar  do  ato  ilícito
(15/09/2011).

Inconformada, a recorrente - JUCESP – afirma que a atividade própria das
juntas comerciais está limitada à análise formal de documentos, cabendo à União Federal responder
pela  abertura  fraudulenta  de  empresa.  Ademais,  seria  descabida  a  indenização  por  dano moral
imputada à recorrente, uma vez que a abertura da empresa se deu através de ação criminosa de
terceiros que se passaram pelo recorrido. Requer, por fim, a aplicação da Lei nº 11.960/2009 quanto
à incidência dos juros e provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 117/128.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 135/138, deixou de opinar em razão da ausência de interesse público. 

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 12 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


