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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA.
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  INGRESSO  NA
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.  APROVAÇÃO  PELO
ENEM.  MATRÍCULA.  IMPEDIMENTO.
CONCLUSÃO DO CURSO. POSTERGADA. DANO
MORAL.  CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBSERVÂNCIA  DOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.
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-  O fornecedor de serviços responde objetivamente
pelos  danos  causados  à  parte,  em  virtude  da
deficiência na prestação dos serviços oferecidos.

-  Restando  devidamente  comprovada  a  falha  na
prestação  de  serviços  da  instituição  de  ensino  ao
impedir a matrícula e frequência da autora no curso
de Direito, postergando consideravelmente o período
de  conclusão  da  graduação,  imperioso  o  dever  de
indenizar, em virtude dos danos morais suportados.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 354/366, interposta pelo
Centro  de  Educação  Superior  Reinaldo  Ramos  S/C  Ltda  -  CESREI  Faculdades
contra  decisão  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande, fls. 348/352, que julgou procedente o pedido formulado na  Ação
Ordinária  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Danos  Morais ajuizada  por  Emmanuella
Faissalla Araújo da Silva, mediante a consignação dos seguintes termos no excerto
dispositivo:
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Diante do exposto, aplicando as regras dos arts. 14
do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 932, IV,
do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
AUTORAL, PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR À
AUTORA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
PELO  QUE  ARBITRO  A  IMPORTÂNCIA  DE  R$
7.000,00  (SETE  MIL  REAIS),  CORRIGIDOS
MONETARIAMENTE  PELO  INPC  A  PARTIR
DESTA  DATA  E  COM  JUROS  MORATÓRIOS  À
TAXA  DE  1%  (UM  POR  CENTO)  AO  MÊS,  A
PARTIR DA CITAÇÃO.
CONDENO,  AINDA,  O  VENCIDO  AO
PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  E
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  QUE  ARBITRO
EM  15%  SOBRE  O  VALOR  DA CONDENAÇÃO,
COM BASE NOS ARTS. 82, II, 84 E 85, § 2º, DO CPC.

Em suas razões,  o  demandado pugna pela reforma
da  sentença,  sob o  argumento  de  ausência  de  ato  ilícito,  haja  vista  ter  agido  no
exercício regular de direito ao requerer o pagamento do ato de matrícula, para que a
autora pudesse efetuá-la, pois a mesma não era beneficiária do PROUNI – Programa
Universidade para Todos, motivo pelo qual, inexiste ofensa moral a ser indenizada.

Contrarrazões não ofertadas pela apelada, conforme
se observa da certidão de fl. 375.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Emmanuella Faissalla Araújo da Silva ajuizou Ação
Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, em face do Centro de Educação
Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda – CESREI Faculdades, objetivando o pagamento
de indenização a título moral, haja vista a negativa de sua matrícula, no Curso de
Direito,  na  presença  de  seus  colegas  de  sala  e  outros  alunos  da  instituição
promovida. Ato contínuo, fora deferida tutela antecipada, fls. 37/40, pelo Magistrado
singular, para determinar a matrícula da autora no período 2011.2, bem como para
que  a  promovida  se  abstenha  de  tomar  outras  medidas,  visando  impedir  a
promovente de frequentar o Curso de Direito. Em sede de Agravo de Instrumento
(Processo nº 001.2011.022788-9/001),  esta Corte de Justiça reformou parcialmente a
supracitada decisão no sentido de apenas manter a matrícula da autora no período
2011.2, de forma gratuita.

Nessa seara, percebe-se que o desate da controvérsia
consiste em verificar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais, em
decorrência  de  ter  sido  impedida  de  efetuar  a  matrícula  no  Curso  de  Direito,
gratuitamente, no período 2011.2, sob a alegação de não ser contemplada pela bolsa
do Programa Universidade para Todos - PROUNI.

Devo destacar que o caso dos autos é regido pelas
normas pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o  Centro de
Educação Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda – CESREI Faculdades caracteriza-se
como fornecedor de serviços, motivo pela qual, sua responsabilidade é objetiva, nos
termos dos arts. 3º e 14, do Código de Defesa do Consumidor, os quais transcrevo a
seguir:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
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construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§1º.  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§2º. Omissis;
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se não bastasse vaticina o art. 6º, do Código de
Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)osição, qualidade, tributos 

III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os
diferentes  produtos  e  serviços,  com  especificação
correta  de  quantidade,  características,  composição,
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qualidade,  tributos  incidentes  e  preço,  bem  como
sobre os riscos que apresentem; 
IV  -  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou
impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e
difusos;

Avançando  no  tema,  é  sabido  que  a  relação  de
consumo se  fundamenta  em diversos  princípios,  dentre  os  quais  se  destaca  o da
transparência,  expresso no caput,  do art.  4º,  o  qual  está  associado diretamente ao
dever de informação, que vem insculpido no art.  6º,  III,  do Código de Defesa do
Consumidor  e  estabelece  ser  direito  básico  do  consumidor  obter  informações
adequadas e claras acerca dos produtos e serviços oferecidos.

Percebe-se,  assim,  que  o  dever  de  informar  e  o
princípio  da  transparência  dão  sustentação  à  legislação consumerista,  resultando,
pois,  a  soma de tais  princípios,  na obrigação dos fornecedores de repassarem ao
consumidor, de forma clara e adequada, informações não apenas sobre o que está
sendo  ofertado,  mas,  também,  acerca  dos  deveres  e  obrigações  de  cada  parte
contratante.

Ocorre  que,  na  hipótese  vertente,  o  dever  de
informação e o princípio da transparência,  especificamente,  no que diz respeito à
efetuação de matrícula e pagamento de mensalidades junto à instituição de ensino,
não foram devidamente esclarecidos à autora, isso porque a mesma ingressou  no
Curso de Bacharelado em Direito,  se matriculando nos semestres  letivos 2010.2 e
2001.1,  obtendo  a  informação  através  da  referida  instituição,  de  que  era  bolsista
integral,  fl.  32,  conforme declaração de escolaridade subscrita por  Maria Solange
Rodrigues – Secretária Acadêmica.

Apelação Cível nº 0022788-98.2011.815.0011                                                                                                                                                                      6



É cediço que o Programa Universidade para Todos -
PROUNI, instituído pela Lei nº 11.096/05, destina-se 'à concessão de bolsas de estudo
integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e
cinco por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos',
que preencham os requisitos previstos nos arts. 1º - estudante de baixa renda; 2º - que
tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; e 3º - que tenha
sido  pré-selecionado  pelos  resultados  e  pelo  perfil  socioeconômico  do  Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Diante  desse  panorama,  ao  analisar  o  acervo
probatório contido nos autos, vislumbro a existência histórico escolar da aluna, fl. 26,
além de declaração provinda da própria instituição, ora recorrente, fl. 32, noticiando
que a apelada ingressou no Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos S/C Ltda
– CESREI Faculdades, por meio de média do ENEM – Exame Nacional do Ensino
Médio,  nos  semestres  letivos  2010.2  e  2011.1,  para  o  Curso  de  Bacharelado  em
Direito, como bolsista integral (100%). 

No entanto, ao examinar a documentação acostada às
fls.  220/224, verifica-se que a promovente só passou a ser bolsista,  pertencente ao
Programa Universidade para Todos - PROUNI, a partir do segundo semestre do ano
de 2012, pela  FACISA – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, onde conseguiu
concluir o Curso de Direito.

Desta  feita,  sendo  objetiva a  responsabilidade  da
instituição de ensino, não há como acolher a tese recursal de inexistência de ato ilícito
praticado, haja vista a ocorrência de falha na prestação de serviços, isso porque nada
obstante a apelada não fosse beneficiada pelo Programa Universidade para Todos -
PROUNI à época da matrícula junto à apelante, tal confusão referente ao benefício
fora  ocasionada pela  própria  demandada,  em razão de  informação equivocada à
autora, além de tê-la mantido como bolsista, durante mais de um semestre letivo.

Ademais, visando melhor esclarecer a controvérsia,
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convém transcrever fragmento do depoimento da testemunha, Vânia Paz Florêncio,
fl. 318:

...que  começaram o curso  de  Direito  juntas  2010.2,
que  tinha  conhecimento  que  a  autora  era  aluna
PROUNI,  que  sempre  perguntava  à  requerente  se
havia dado tudo certo na matrícula, ocasião em que a
autora sempre relatava, que não tinha problema, pois
era PROUNI; que, por volta do terceiro período, um
funcionário da Casa, conhecido por Fábio, passou a
chamar  a  autora  para  ir  à  Coordenação  e  nessas
ocasiões,  os  colegas  da  sala  se  entreolhavam  e
estranhavam aquela situação,  já  que a autora dizia
ser  bolsista  PROUNI,  que  também,  fica
constrangedora  a  situação  da  requerente,  uma vez
que  os  professores  diziam  que  só  poderia  fazer  a
prova o aluno que tivesse seu nome na relação de
frequência, que acredita que a autora ingressou junto
à FACISA pela forma normal de ingresso, que, após o
ingresso,  a  autora  conseguiu  bolsa  PROUNI  na
FACISA, que, em razão da necessidade da mudança
de instituição a requerente perdeu um ano da sua
vida acadêmica… - fl. 318.

Assim, é patente a falha na prestação de serviços e o
constrangimento  moral  suportado  pela  promovente,  digo  isso,  pois,  a  situação
narrada gera transtornos que ultrapassam a seara do mero dissabor, notadamente
quando a gravidade de tais circunstâncias frustram as expectativas da aluna ao ter
que  recorrer  ao  judiciário  para  efetuar  sua  matrícula  e,  posteriormente,  ser
transferida para outra instituição de ensino, em decorrência de falha nos serviços
prestados pela recorrente, inclusive, aumentando consideravelmente o período para
conclusão  da  graduação.  Em tais  ocasiões,  não  se  pode  negar,  a  vítima  sente-se
abalada psicologicamente, ainda mais, quando tais fatos acontecem na visibilidade
de seus colegas de sala, conjuntura que, sob minha ótica, desafia indenização pelos
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danos morais sofridos.

Como se sabe a reparação por danos morais  deve,
portanto, advir de ato que, pela carga de  ilicitude ou injustiça  trazida, provoque
indubitável violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico,
subjetivo  ou ideal.  Nessas  condições,  a  indenização  encontra  amparo  jurídico  no
direito pátrio, especialmente no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186,
do Código Civil.

A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça
entendeu ser cabível a indenização por dano moral:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NECESSIDADE
DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  SUPOSTA
OFENSA  AO  ART.  130  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS. DECISÃO PROFERIDA COM
BASE  NA  ANÁLISE  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  INEXISTÊNCIA.  SÚMULA  Nº
326/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Para  se  chegar  à  conclusão  de  que  a  prova
requerida  pela  parte  é  ou  não  indispensável  à
solução da controvérsia, seria necessário se proceder
ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência  incompatível  com  a  via  estreita  do
Recurso Especial, a teor do enunciado da Súmula nº
7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  dispõe:  "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso Especial. " 2. A corte de origem, com base no
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exame do substrato fático-probatório dos autos,  foi
categórica  em  afirmar  a  responsabilidade  da
instituição  de  ensino  pelos  alegados  danos
reclamados  pela  autora  da  ação,  concluindo  pela
presença  dos  requisitos  ensejadores  da  reparação
civil,  de modo que a revisão do julgado, no ponto,
também encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Nos
termos  da  Súmula  nº  326/STJ,  "na  ação  de
indenização  por  dano  moral,  a  condenação  em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca". 4. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-AREsp  443.018;
Proc.  2013/0392097-5;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.
Raul Araújo; DJE 01/09/2014).

Dessa  forma,  diante  da  responsabilidade  civil
objetiva observada nas relações de consumo, sendo desnecessária a demonstração da
existência de culpa, restou devidamente comprovado o dano moral suportado pela
recorrida, assim como o nexo causal com a conduta atribuída à promovida.

Logo, não tendo a promovida comprovado qualquer
fato impeditivo, extintivo ou modificativo acerca da falha na prestação do serviço, o
dever  de  indenizar  resta  imperioso,  máxime pelo  fato  de  a  exclusão  de  ilicitude
estarem vinculadas a confirmação dos pressupostos insertos no mencionado 14, §3º,
o que não fora demonstrado nos autos.

Em reforço, insta  esclarecer  que,  in  casu,  os  danos
morais  são,  presumidamente,  configurados  em  face  de  serem  categóricos  os
transtornos sofridos pela parte, com repercussão em diversos aspectos, prescindindo-
se, pois, da comprovação da existência de constrangimento, sendo suficiente, apenas,
a prova cabal da conduta ilícita do fornecedor de serviços.

Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho:
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O  dano  moral  existe  in  re  ipsa;  deriva
inexoravelmente  do  próprio  fato  ofensivo,  de  tal
modo  que,  provada  a  ofensa,  ipso  facto  está
demonstrado  o  dano  moral  à  guisa  de  uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti
que decorre das regras de experiência comum (In.
Programa  de  Responsabilidade  Civil,  5.  ed.,  São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 100) – destaquei.

Por oportuno, colaciono julgados da jurisprudência
pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSU-
AL CIVIL.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DECLARATÓ-
RIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MO-
RAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE
MENSALIDADE  QUITADA.  NEGATIVA  DE  RE-
NOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PERDA DE AULAS.
PAGAMENTO  EM  DUPLICIDADE.  REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO. 1. A controvérsia acerca
do cumprimento de contrato de prestação de servi-
ços por instituição de ensino deve ser dirimida à luz
das normas consumeristas.  2.  A cobrança indevida
pela instituição de ensino superior de mensalidades
quitadas pagas em duplicidade e que causa ao aluno
impedimento  à  renovação  de  matrícula,  perda  de
aulas  e  risco  de  cancelamento  de  bolsa  de  estudo
evidencia defeito na prestação de serviço, resultando
no dever de indenizar por danos morais com base na
responsabilidade  objetiva,  ex  vi  do  artigo  14  do
DCD. 3. Na fixação do valor dos danos morais, há
que  se  ter  parâmetro  razoável,  observando as  cir-
cunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de
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que o causador do dano não ficou impune e ainda
evitar  enriquecimento  indevido.  4.  O  consumidor
terá direito à repetição do dobro do indébito caso se-
jam observados os três requisitos elencados no pa-
rágrafo único do artigo 42 do CDC, quais sejam, ter
havido cobrança indevida; o pagamento ter sido efe-
tivado e que tenha ocorrido engano injustificado ou
má-fé.  5.  Apelação  cível  conhecida  e  parcialmente
provida.  (TJ-DF  20160710023704  0002287-
84.2016.8.07.0007,  Relator:  GETÚLIO DE MORAES
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2016, 7ª TUR-
MA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE :
08/11/2016. Pág.: 218/226).

E,

APELAÇÕES  CÍVEIS  SIMULTÂNEAS.  DIREITO
DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATI-
VA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA POR INA-
DIMPLÊNCIA APÓS  PAGAMENTO  DO  DÉBITO.
DÍVIDA INEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA.
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.  MAJORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDA-
DE.  JUROS.  INCIDÊNCIA.  CITAÇÃO  VÁLIDA.
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍ-
CIOS PARA 20%. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTO-
RA PROVIDA EM PARTE. A instituição de ensino
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que,  ao  cobrar  valores  indevidos  e  arguir  inadim-
plência inexistente, impede a renovação de matrícu-
la, enseja indenização por dano moral, que decorre
in re ipsa, bastando a prova do fato alegado. Em que
pese o grau de subjetivismo que envolve a fixação
do dano moral, em razão de não haver critérios de-
terminados e fixos para a sua quantificação, a dou-
trina e tribunais pátrios mantêm o entendimento se-
gundo o qual a indenização deve ser fixada com mo-
deração, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento  ilícito.  Razão pela
qual deve o arbitramento deve considerar a extensão
e a intensidade do dano, objetivando, outrossim, de-
sestimular a repetição do ato. O termo inicial dos ju-
ros de mora é contado a partir da citação, em se tra-
tando de responsabilidade contratual, na forma do
art. 405 do Código Civil, e a contrario sensu que es-
tabelece a Súmula 54, do STJ. Em atendimento aos
critérios objetivos enumerados pelo art. 20, § 3º, do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
deverão ser majorados para o percentual de 20% so-
bre o valor da condenação. (Classe:  Apelação, Nú-
mero do Processo: 0000134-10.2015.8.05.0156, Relator
(a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câma-
ra  Cível,  Publicado  em:  27/01/2016)(TJ-BA -  APL:
00001341020158050156,  Relator:  Edmilson  Jatahy
Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Pu-
blicação: 27/01/2016).

Desse modo, considerando a extensão do dano, bem
como as circunstâncias do fato, sua repercussão e as condições socioeconômicas da
vítima  e  do  ofensor  e,  ainda,  atentando-me  aos  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, entendo prudente manter a sentença primeva, a qual condenou a
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promovida a  pagar  a  importância  de  R$ 7.000,00  (sete  mil  reais),  conforme fora
determinado na decisão.

Pelas  razões  postas,  deve  ser  mantida  a  decisão
recorrida.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

 
É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
           Desembargador 

     Relator
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