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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS –  OPERAÇÃO  CREDITÍCIA NÃO
CONTRATADA  –  CÉDULA  RURAL  PIGNORATÍCIA  –
DEMONSTRAÇÃO  SUFICIENTE  A  AFIRMAR  A
OCORRÊNCIA  DE  FRAUDE  – EXCLUDENTES  DE
RESPONSABILIDADE  NÃO  CONFIGURADAS  –
INSCRIÇÃO DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES –
DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
E DO STJ – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A instituição financeira se responsabiliza  pela contratação
de operação creditícia em nome de pessoa que não a tenha
solicitado,  pois  é  de  sua  incumbência  se  cientificar  da
veracidade dos documentos e informações fornecidos pelo
cliente,  de modo a prevenir  a ocorrência de fraude.  Com
efeito,  tais  instituições não devem se limitar  a receber os
documentos,  mas  têm  a  obrigação  de  conferir  as
informações prestadas pela pessoa que solicita o serviço, a
fim de que se possa evitar fraudes e cobranças indevidas
em nome de terceiros. 

“As instituições bancárias  respondem objetivamente  pelos
danos  causados  por  fraudes  ou  delitos  praticados  por
terceiros - como, por exemplo,  abertura de conta-corrente
ou  recebimento  de  empréstimos  mediante  fraude  ou
utilização  de  documentos  falsos  -,  porquanto  tal
responsabilidade  decorre  do  risco  do  empreendimento,
caracterizando-se  como  fortuito  interno”.  (STJ,  REsp
1199782/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  24/08/2011,  DJe
12/09/2011)
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Mantém-se  o  quantum  indenizatório,  quando  fixado  nos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória Negativa de Débito c/c
Reparação por Danos Morais movida por Francisco de Assis do Nascimento
contra o apelante.

Assim consignou o Juiz primevo na sentença recorrida:

[…]
Por  tais  fundamentos,  julgo  parcialmente  procedentes  os
pedidos  para  declarar  nulo  o  negócio  jurídico  retratado  na
petição inicial, mantendo a tutela anteriormente concedida e
condenar  a  demandada  a  pagar  à  autora,  a  título  de
indenização por danos morais, a quantia total de R$ 8.000,00
(oito  mil  reais),  devidamente  corrigida pelo  INPC,  a  contar
desta data  e acrescida  de juros moratórios de 1% a.m.,  a
partir do evento danoso: 22/03/11 – data do vencimento da
dívida – fl. 17-v, (STJ 54 e CC, art. 398).
De outra senda, indefiro o pedido de indenização por danos
materiais.
Arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
do valor da condenação, devidamente corrigido.
[…]

Inconformado, o banco/requerido interpôs o presente recurso de
apelação (fls. 101/107v), sustentando, em suma, que: 

1) “…  cumpriu  rigorosamente  as  normas  editadas  pelo  Banco
Central do Brasil que disciplinam os procedimentos para a concessão de linhas
de créditos, inclusive com a verificação de todas as informações repassadas” -
fl. 102;

2) “…  se  alguma  fraude  for  constatada  [...] esta  terá  sido  por
demais  bem  arquitetada  […].  Portanto,  se  os  documentos  utilizados  foram
fraudados, evidentemente não pode a instituição financeira ser responsabilizada
[…] porque os documentos apresentavam-se perfeitos, sem quaisquer indícios
de falsificação ou adulteração, bem como foram devidamente consultadas todas
as referências pessoais, sendo certo que nada desabonava a proponente”  - fl.
102;
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3) “…  a  responsabilidade  do  dano,  caso  comprovada  a  fraude,
deve ser atribuída ao terceiro que se utilizou dos documentos e não ao banco-
réu que terá sido mero instrumento para os atos praticados pelo falsário”  - fl.
102v;

4) “…  não há que se imputar qualquer responsabilidade ao réu,
tendo em vista que … não concorreu para o evento supostamente danoso” - fl.
104;

5)  “as  únicas  formas  para  identificar  a  pessoa  tomadora  do
contrato é por meio da aferição de seus documentos pessoais que no ato são
apresentados.  Apenas as mais grosseiras falsificações são identificadas”  -  fl.
104;

6) “… inexistente o nexo de causalidade entre as ações praticadas
pelo  Réu  e  o  evento  supostamente  danoso,  não  há  que  se  falar  em
responsabilidade por parte do Réu...” - fl. 104v;

7) “… no presente caso, nenhum ato ilícito foi praticado pela Ré” -
fl. 104v;

8) “No caso concreto não restou devidamente caracterizado o dano
moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela autora não configuram
dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar. Trata-se, ao certo,
de mero aborrecimento ao qual a própria autora deu causa e que todos estamos
diariamente sujeitos a sofrer” - fl. 105;

9) “Tanto  para  fins  de  ressarcimento  por  danos  materiais  como
reparação por dano moral, é despiciendo indagar acerca do grau de culpa do
agente, eis que a extensão do dano é o único elemento  capaz de fornecer o
valor ideal da reparação” - fl. 106v;

Com tais razões, pugnou pelo provimento do recurso, para que a
demanda seja julgada improcedente ou seja reduzido o valor da indenização.

Intimada,  a  parte  apelada  não  apresentou  contrarrazões,
consoante certidão de fl. 114.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento da apelação (fls. 120/125).

VOTO
 
Cinge-se,  a  controvérsia,  em  aferir  a  responsabilidade  do

banco/recorrente pela contratação de cédula rural pignoratícia sem a anuência
do  consumidor,  fato  que  teria  ocasionado  danos  extrapatrimoniais  ao  autor,
decorrentes da sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O juiz primevo julgou parcialmente procedente a demanda, para
declarar  nulo o negócio jurídico mencionado na petição inicial  e  condenar a
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instituição financeira  apelante ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em  seu  recurso,  aduziu o  banco/recorrente,  em  suma,  ser
incabível imputar-lhe a responsabilidade pela realização da avença em questão,
eis que no ato da contratação foram apresentados os documentos necessários,
que  “apresentavam-se  perfeitos,  sem  quaisquer  indícios  de  falsificação  ou
adulteração”, ensejando, na hipótese, a culpa exclusiva de terceiro.

Adianto que a sentença deve ser mantida.

Primeiramente,  insta  evidenciar  a  aplicabilidade  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  à  espécie  em  comento,  matéria  já  pacificada  pela
Doutrina e Jurisprudência. Portanto, ressai cristalino do aludido estatuto legal a
inclusão, nas prestações de serviço subsumidas às disposições consumeristas,
as atividades de natureza bancária,  financeira  ou  de crédito,  nos termos do
artigo 3º da Lei 8.078/90.

O  princípio  norteador  estampado  na  Ciência  Consumerista  é  a
vulnerabilidade  do  consumidor,  reconhecida,  de  acordo  com  o  CDC1,  com
presunção absoluta. Dessarte, não existe necessidade de prová-la, sendo, de
per si, aplicável às relações consumeristas.

Para  a  responsabilização  por  ato  ilícito,  imprescindível  a
coexistência dos seguintes requisitos: (i) conduta culposa ou dolosa, (ii) dano e
(iii)  nexo  de  causalidade  entre  o  comportamento  do  ofensor  e  o  abalo
perpetrado à vítima, conforme inteligência do artigo 186 c/c art. 927 do Código
Civil.

Ademais,  comete  ato  ilícito  "aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral", nos termos do art. 186 do Código Civil. 

Compulsando  os  autos,  constata-se  a  ocorrência  de indevida
contratação  de cédula  rural  pignoratícia,  porque  não  existiu  a  intenção  do
autor/apelado em firmar a avença, caracterizando a existência de fraude.

O que se deduz dos autos é o seguinte:

a)  Pessoa  estranha  firmara  cédula  rural  pignoratícia com  o
banco/réu, utilizando para isso os dados pessoais do apelado,  o que culminou
com a inscrição deste nos órgãos de restrição ao crédito (fl. 20). Pela cópia do
contrato firmado (fls. 16/18) observa-se facilmente que a assinatura nele aposta
não pertence ao apelado,  que é analfabeto  conforme demonstram as cópias
autenticadas  dos  seus  documentos  (acostadas  à  fl.  19).  Com  efeito,  não
conseguiu o recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo

1 Artigo 4º,  inciso I,  do CDC: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 
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ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do NCPC2. 

b) Levando-se em conta que a contratação possivelmente tenha
sido efetuada por terceira pessoa sem o conhecimento do autor, mas com seus
dados,  o  banco/apelante  deve  ser  responsabilizado civilmente  porque  a  ele
cabia diligenciar com maior eficiência a fim de evitar fraudes como a descrita na
hipótese sub examine, em que agentes criminosos celebram contratos em nome
das vítimas.

c)  Nessa  linha  de  raciocínio,  não  tendo  o insurgente  conferido
adequadamente a documentação do suposto novo cliente, evidenciada restou a
sua  negligência.  Aliás,  o  banco/apelante  sequer  acostou  a  cópia  dos
documentos apresentados quando da contratação,  não sendo cabível  alegar
agora, apenas nas razões do apelo, que a fraude não era grosseira e, portanto,
não poderia ser percebida. 

Superadas tais constatações, conclui-se: a instituição financeira se
responsabiliza pela contratação de operação creditícia em nome de pessoa que
não a tenha solicitado, pois é de sua incumbência se cientificar da veracidade
dos documentos e informações fornecidos pelo cliente, de modo a prevenir a
ocorrência  de  fraude.  Com  efeito,  tais  instituições  não  devem  se  limitar  a
receber  os  documentos,  mas  têm  a  obrigação  de  conferir  as  informações
prestadas pela  pessoa  que solicita  o  serviço,  a  fim de  que  se  possa  evitar
fraudes e cobranças indevidas em nome de terceiros. 

Ressalte-se, no que pertine à  aventada culpa de terceiros, que  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  firme  no  sentido  de  que
somente os fatos enquadrados como fortuitos externos, ou seja, completamente
dissociados do serviço prestado, são aptos a elidir a responsabilidade objetiva
do fornecedor. No entanto, as fraudes perpetradas por terceiros contra o sistema
bancário,  a exemplo da contratação de empréstimo mediante fraude, tratam-se
de fortuitos internos, incluindo-se no próprio risco do empreendimento, fazendo
emergir, assim, a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

Neste sentido:

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.  543-C  DO  CPC.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS.  DANOS  CAUSADOS  POR
FRAUDES  E  DELITOS  PRATICADOS  POR  TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  FORTUITO  INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.  Para  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  As  instituições
bancárias  respondem objetivamente  pelos  danos  causados
por  fraudes ou delitos praticados por terceiros -  como, por
exemplo,  abertura  de  conta-corrente  ou  recebimento  de
empréstimos mediante  fraude ou utilização de documentos

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:  (omissis)  II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                   5



Apelação Cível nº 0002808-03.2013.815.0301

falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  24/08/2011,  DJe
12/09/2011)

PROCESSO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  PROVA  PERICIAL.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  CHEQUE  COM
ADULTERAÇÃO  SOFISTICADA.  FALSO  HÁBIL.  CASO
FORTUITO  INTERNO.  CARACTERIZAÇÃO  DA
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS.
1. A finalidade da prova é o convencimento do juiz,  sendo
este  o  seu  direto  e  principal  destinatário.  Por  isso  que,
sempre que  constatar que o acervo documental é suficiente
para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe o poder-
dever  de  julgar  a  lide  antecipadamente,  sendo  forçoso
concluir  que  o  seu  livre  convencimento  é  a  bússola
norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer
provas que entender pertinentes ao julgamento da lide (art.
330, I, do CPC). Precedentes.
2. No que tange ao "falso hábil", assim entendido aquele cuja
falsidade  é  perceptível  "somente  com  aparelhos
especializados de grafotécnica, por meio de gramafenia em
que  se  detectem,  e.g.,  morfogêneses  gráficas,  inclinações
axiais, dinamismos gráficos (pressão e velocidade), pontos de
ataque e remate,  valores  angulares e curvilíneos"  (ALVES,
Vilson  Rodrigues.  Responsabilidade  civil  dos
estabelecimentos  bancários.  Campinas:  Editora  Servanda,
2005,  v.1,  p.  284),  abrem-se  três  possibilidades:  (i)  a
inexistência  de culpa do correntista;  (ii)  culpa exclusiva  do
cliente; (iii) culpa concorrente.
3. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos  causados  por  fraudes  ou  delitos  praticados  por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento  de empréstimos mediante fraude ou utilização
de  documentos  falsos  -,  porquanto  tal  responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito  interno."  (REsp  1.199.782/PR,  Rel.  Ministro  Luis
Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011
sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011)
4. No caso, não há se afastar a responsabilidade objetiva da
instituição financeira quando inexistente culpa do correntista,
por se tratar de caso fortuito interno, assistindo à recorrente o
direito à indenização por danos materiais e morais.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1093440/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 17/04/2013)

Ressalte-se  que  a jurisprudência  é  uníssona  sobre  o  tema,
garantindo,  inclusive,  em determinados casos,  o  dever  de indenizar  pelo ato
ilícito causado.
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APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA.  CONTRATO
BANCÁRIO.  UTILIZAÇÃO DE DADOS DA AUTORA POR
TERCEIROS. INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  DANO
MATERIAL  E  MORAL  CONFIGURADOS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MINORAÇÃO.  DESNECESSIDADE.
OBEDIÊNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CPC. SEGUIMENTO NEGADO
AO RECURSO. 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.  -Conforme  art.  557,
caput,  do  CPC,  ¿O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal Federal,  ou de
Tribunal Superior[...].3

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE
CRÉDITO.  CONTRATAÇÃO  POR  TERCEIROS.  FRAUDE.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS  NÃO
INFIRMADAS  PELOS  ARGUMENTOS  DEFENSIVOS  DO
BANCO  PROMOVIDO.  INSCRIÇÃO  E  MANUTENÇÃO
INDEVIDAS DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  DANO MORAL IN RE IPSA.
CONDUTA  ILÍCITA  CONFIGURADA.  DEVER  DE
INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO
EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  INCORRETO
AFASTAMENTO PELO JUÍZO A QUO. REFORMA PARCIAL
DA SENTENÇA. - É indiscutível a aplicação das normas do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  envolto  à
prestação  de  serviços  bancários  de  linha  creditícia,  cuja
contratação é afirmada pela instituição financeira e negada
pela  cliente  a  quem  é  imputado  determinado  débito,
aplicando-se,  por  conseguinte,  a  responsabilidade  civil
objetiva,  configurada  independentemente  da  existência  de
culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista. - Verificando-se que a instituição bancária não
se desincumbiu de seu ônus probatório referente à afirmação
autoral  de  inexistência  de  débito  decorrente  de  fraude
contratual, tão somente se resumindo a alegar a ausência de
responsabilidade  em  sua  conduta,  em  relação  à  qual,
igualmente, não trouxe o mínimo de lastro probatório [...].4

3 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018349420128150981, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. em 08-04-2015)

4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00158331720128150011, 2ª  Câmara Especializada Cível, Relator
DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-03-2015)
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO   (SERASA).  CONDUTA  NEGLIGENTE.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -Se  de  um  lado,  a
indenização pelo dano moral não pode ser fonte de lucro, por
outro,  não  pode  servir  de  estímulo  à  violação  de  direitos
personalíssimos  de  outrem.  Estando  a  sentença  em
conformidade com tais paradigmas,  o valor  da condenação
deve ser mantido.5

No  que  pertine  aos  danos  morais  causados  pela  inclusão  do
autor/apelado no rol de maus pagadores, estes decorrem in re ipsa, ou seja, da
própria  inscrição  indevida.  Corroborando  tal  entendimento,  confira-se
precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA NOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
DANO  IN  RE  IPSA.    QUANTUM   INDENIZATÓRIO.
EXCEPCIONALIDADE  NÃO  CONFIGURADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  Corte  local  decidiu  em sintonia com a jurisprudência
deste Superior   Tribunal, cujo posicionamento assevera que
o  dano  decorrente  da  inscrição  indevida  do  nome  do
consumidor,  nos cadastros de proteção ao crédito,  constitui
dano in re ipsa, sendo, portanto, presumível do próprio fato a
ocorrência de dano indenizável.
2.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de Justiça admite,
em caráter  excepcional,  a  alteração  do  quantum  arbitrado,
caso se mostre  irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não
ocorre na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  AREsp  768.308/RJ,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
09/05/2017)

Na  fixação  do  quantum indenizatório  por  dano  moral,  deve-se
sopesar a gravidade da ofensa e a condição econômica dos envolvidos. Dessa
forma,  entendo  escorreita a  indenização  fixada  pelo Juiz primevo,  no valor de
R$  8.000,00  (oito mil  reais),  não  sendo  vultosa  a  ponto  de  ensejar  o
enriquecimento  indevido  da  vítima,  tampouco  o  empobrecimento  injusto  do
agente, mostrando-se razoável e proporcional ao dano, às condições da vítima e
do responsável,  sendo  capaz  de  compensar  o  constrangimento  do autor  e
suficiente para servir de alerta à financeira apelante. 

Isto posto, nego provimento ao Apelo.

É como voto.

5 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00085193020138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-03-2015)
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Apelação Cível nº 0002808-03.2013.815.0301

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de março de
2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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