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Vistos etc. 

 

 

LUIZA HELENA SILVEIRA NASCENTE, representada por seus 

pais Sérgio Luiz Nascente e Fabiane Silveira, propôs ação indenizatória por danos 

físicos, materiais e morais cumulada com pedido de pensionamento e tutela anteci-

pada contra SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, todos quali-

ficados nos autos, narrando que é portadora de mielodisplasia, diagnosticada 

quando tinha apenas 4 anos de idade em 2006 pela equipe médica da ré. Diante da 

debilidade do quadro clínico foi internada em dezembro de 2006 e submetida a 

transfusão de sangue, a primeira de muitas. Relatou que ao longo destes anos fez  

mais de 60 transfusões de sangue todas no complexo hospitalar da ré. Arguiu que é 

dependente do plano de saúde SASS/VONPAR, da empresa onde seu pai trabalha, 

sendo que todos os gastos com o tratamento e medicação são objeto de ressarci-

mento parcial no montante de 10% descontados em folha de pagamento, tendo sido 

realizado todo o tratamento com a ré. Narrou que em 13.03.2008 foi surpreendida 

ao fazer um exame de sangue de rotina com o resultado positivo para contamina-

ção com o vírus HIV. Refez o exame em 01.04.2008 e confirmou a contaminação. 

Os pais se submeteram ao exame e os resultados foram negativos para reagente 

do HIV. Relatou que a contaminação foi ao longo do tratamento junto ao banco de 

sangue do complexo hospitalar da ré. Houve a negativa da ré em assumir a res-

ponsabilidade pelos danos provocados e fornecer os cuidados necessários aos 
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procedimentos futuros, de elevado custo, a que iria ter de submeter-se, com os 

quais a família não poderia arcar sem ajuda. Requereu o deferimento de tutela an-

tecipada, com a determinação de pensionamento mensal, de março de 2008 até 

sua morte, valor que deverá ter como base a média dos gastos mensais da autora, 

já as parcelas vencidas deverão ser corrigidas e pagas em uma única vez, a proce-

dência da ação com a  condenação da requerida ao ressarcimento dos danos mate-

riais despendidos desde 13.03.2008 e os que vierem a se implementar, a condena-

ção ao pagamento de indenização pelos danos físicos e morais a serem arbitrados 

por V. Exa., o chamamento à lide do representante do Ministério Público, a inversão 

do ônus da prova para determinar a exibição de todos os documentos referentes à 

autora e a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advoca-

tícios. Pediu AJG (fls. 02/19). 

 

Deferida AJG (fl.56). 

 

Emendada a inicial (fls. 58/61). 

 

Manifestação do Ministério Público (fl. 73) a fim de postergar a 

análise da liminar para depois da contestação. Parecer acolhido (fl. 77). 

 

Citada a ré contestou (fls. 81/134) alegando preliminarmente 

que há normas legais que regem as questões referentes à utilização de sangue 

existindo previsões expressas quanto a obrigatoriedade do sigilo aos dados 

daquelas pessoas que foram doadoras de sangue. Alegou que há registros da 

existência de possível participação de outros hospitais no atendimento e tratamento 

da autora. Requereu que sejam oficiados o Hospital Álvaro Alvim da ULBRA e 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Arguiu que todas as transfusões feitas e as 

futuras visam a manutenção da vida da autora, em razão da doença mielodisplasia. 

Não podendo ser atribuída à demandada a responsabilidade por essa doença e seu 

tratamento, pois as transfusões são de caráter emergencial como medida 

salvadora, não tendo como transferir a responsabilidade por esse risco à atividade 

médico-hospitalar. Informou que a autora realizou procedimentos transfusionais nas 

datas de 20.03.2007, 25.04.2007, 11.05.2007, 15.08.2007 e 19.06.2009. Sendo que 
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a requerida realizou todos os testes previstos pela norma sanitária para o controle 

de qualidade do sangue humano e seus componentes obtidos dos doadores que 

permitissem a sua utilização, para as transfusões feitas pela autora, tendo como 

resultado “não reagentes” para HIV-1 e HIV-2. Alegou que não houve defeito na 

prestação do serviço realizado pela ré, o que poderia gerar a responsabilidade, 

também não se identifica nenhum desvio ou descumprimento dos padrões de 

qualidade estabelecidos normativamente por parte do banco de sangue da ré, 

quanto ao material fornecido para a autora. Arguiu que há as chamadas “janelas 

imunológicas”, tendo a existência de um “risco residual” nas transfusões de sangue 

e as limitações da ciência médica moderna atual quanto a impossibilidade de 

eliminação total dos riscos existentes nas transfusões de sangue. Alegou que não 

se pode exigir da demandada a realização de exames de controle não previstos 

pela norma legal ou na prática médica vigente do Pais ou mesmo que garantisse 

uma segurança absoluta com relação as transfusões de sangue, não se podendo 

imputar à ré a responsabilidade pela incapacidade da ciência no desenvolvimento 

do teste de detecção do vírus HIV com margem de segurança maior. Alegou que 

não contribuiu de maneira alguma seja por omissão, negligência ou imperícia para 

a ocorrência do fato indesejável. Requereu que seja julgada totalmente 

improcedente a presente ação, a expedição de ofício à Secretaria Estadual de 

Saúde do RS, à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, ao Hospital Álvaro 

Alvim da ULBRA e ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Pediu AJG.   

 

Manifestação da parte autora (fl. 934). 

 

Houve réplica (fls. 936/943). 

 

Oportunizada vista ao Ministério Público, opinando pelo 

desacolhimento do pedido de antecipação de tutela (fls. 945/946). 

 

Denegado pedido de antecipação de tutela proposto pela parte 

autora, bem como o pedido de AJG à parte ré (fl. 947). 

 

Indagadas sobre a produção de provas, houve interesse na 
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produção de prova pericial pelas partes (fls. 949/950) e prova testemunhal pela 

parte autora (fl. 973). 

 

As partes agravaram da decisão de fl. 947 (fls. 951/970 e 

975/978). 

 

Indeferido pedido de expedição de ofício às Secretarias de 

Saúde Municipal e Estadual, deferido pedido para oficiar os Hospitais (fl. 973 

verso). 

 

Negado seguimento ao Agravo interposto pela demandante (fls. 

980/983) e provido de plano o agravo interposto pela ré (fls. 984/988). 

 

Agravo retido interposto pela parte autora (fls. 998/999). 

Oferecida resposta ao agravo (fls. 1033/1035). Decisão agravada modificada em 

audiência (fl. 1053). Realizada audiência (fls. 1006/1032). 

 

Documentos acostados do Hospital de Clínicas (fls. 1036/1052) 

e Hospital da ULBRA (fl. 1056). 

 

Desacolhido pedido de prova pericial (fl. 1060 verso). Interposto 

agravo retido da parte ré (fls. 1063/1068), contra-razões (fls. 1108/1110). 

 

As partes apresentaram memoriais (fls. 1069/1076 e 

1079/1107). Mantida decisão de fl. 1060 verso. 

 

Manifestação ministerial (fls. 1112/1125). 

 

Vieram os autos conclusos para sentença. 

 

É O RELATÓRIO.   

 

PASSO A DECIDIR. 
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A presente ação ordinária trata de indenização por danos 

materiais e morais cumulada com pensionamento por ter sido a autora contaminada 

com HIV em tratamento realizado nas dependências da demandada para tratar a 

doença mielodisplasia. Entendo que a demanda prospera. 

  

A autora foi acolhida para atendimento pela requerida por força 

do convênio da empresa de seu pai, no estabelecimento da demandada, para a 

realização dos procedimentos indicados no tratamento da doença que lhe 

acometeu desde os quatro anos de idade, conforme os documentos acostados com 

a inicial (fls.34/55). 

 

Também resta claro que pelos exames e atestado (fl. 33) a 

autora não era portadora do vírus HIV mas durante o longo tratamento com a ré, 

em março de 2008 restou constatado que estava infectada (fl. 24 e 25). Logo resta 

claro que a contaminação deu-se no período acima e durante o tratamento com a 

requerida. Descarta-se a hipótese de ter contraído dos pais, pois estes não 

possuíam a doença conforme os exames entranhados (fls. 29 e 30). 

 

As alegações da ré sobre a possível contaminação da autora 

em decorrência de atendimentos em outros estabelecimentos de saúde resta 

desacolhida frente a comprovação nos autos de que não houve procedimento de 

transfusões de sangue nos referidos locais (fls. 1036/1052 e 1056). Unicamente aos 

cuidados da demandada é que foram efetivadas as várias transfusões sanguíneas 

na suplicante. 

  

Analisando os autos extrai-se da prova documental, conforme 

depoimento da médica Adriana (fl. 1014) indício importante e relevante pois indica 

que na época foi cogitada a hipótese da existência de sangue contaminado, 

conforme abaixo se transcreve: 

 

 

J: Ela não tem nenhuma outra atividade que possa ter risco, 
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que fosse adquirir o HIV por outro motivo que não fosse da 
transfusão? T: Não. 
J: Diante desses indícios bem fortes de que ela se infectou por 
transfusão na Santa Casa de Porto Alegre, a Santa Casa chegou a 
fazer algum procedimento de fiscalizar o material que tinham, e o 
que foi constatado, chegaram a encontrar algum desses lotes, 
enfim, alguma coisa que tivesse? T: Olha, quem vai poder ti 
informar melhor sobre isso é o doutor Dario, mas eu até estava 
conversando com ele, eles acharam, se não me engano, eu não 
tenho certeza, acharam a bolsa infectada, mas eu acabei de 
falar com ele, ele falou que não acharam a pessoa, o doador, 
porque numa bolsa de plaquetas é de múltiplos doadores, 
então parece que a bolsa, a amostra infectada eles acharam, mas 
que 45 por cento das pessoas, dos doadores da época, do 
período, não foram, eles foram chamados, o banco de sangue 
chamou para coleta de exames, mas essas pessoas não 
compareceram. [...] (Grifo meu). 

 

Também o depoimento do médico Dr. Dário, que trabalha no 

complexo hospitalar da ré (fls. 1020/1021) é esclarecedor pois  demonstra que nem 

todos os cento e trinta e sete doadores voltaram ao hospital para fazerem 

novamente o teste, conforme seu depoimento transcrito abaixo: 

 

J: Vou ouvir o senhor como informante, a respeito do processo 
Luíza Helena reclama indenização porque alega ter sido infectada 
pelo HIV em transplantes realizado na Santa Casa de Porto 
Alegre. O senhor saberia referir par gente, se houve a partir desta 
desconfiança ela teria infectado com o vírus do HIV nos 
transplantes de sangue da Santa Casa? Se houver a procura 
desse material e foi encontrada alguma coisa? O que poderia nos 
falar? T: No momento em que nós fomos notificados pela médica 
assistente de que tinha um teste anteriormente negativo, iniciamos 
toda uma busca com relação às doações referente às transfusões 
que ela recebeu. Então no período de dezembro de 2006 a 
julho de 2008, foi no período referente a transfusões que ela 
recebeu, foram rastreados cento e trinta e sete doadores que 
compunham o número de transfusões que ela recebeu neste 
período. Desse cento (sic) e trinta e sete doadores foram 
convocados foi enviado correspondência, cartas registradas 
para comparecer ao serviço para repetir testes novamente. 
Nós tivemos sessenta e sete pessoas que vieram e outros, 
aliás, são cento e trinta e sete e vieram sessenta e cinco, 
sessenta... setenta e dois doadores não compareceram. Nós 
reenviamos correspondências e não obtivemos essa informação 
nessa ocasião nos rastreamos todas as doações feitas no Estado 
par ver se aquelas pessoas tivessem doado em algum outro local 
e que tivesse alguma alteração que pudesse nos levar suspeitar 
onde poderia ter ocorrido este contágio, mas nós também não 
conseguimos.[...] (Grifo meu). 
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Diante deste cenário, desnecessária a perquirição de culpa do 

estabelecimento, porquanto, tratando-se de relação de consumo existente entre as 

partes, tendo havido, dentro das possibilidades processuais a demonstração da 

existência do fato imputável à requerida e não tendo esta se desincumbido de seu 

ônus processual resta configurada a responsabilidade objetiva do nosocômio 

requerido. Há prova suficiente do nexo causal mostrando o liame entre os serviços 

prestados pelo réu, incluindo as transfusões de sangue, bem como o resultado 

funesto da contaminação da paciente autora.   

 

Neste sentido já decidiu nosso Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul já decidiu em reiteradas decisões, in verbis: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS, MATERIAIS E INSTITUIÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO 
ENQUANTO VIVER A VÍTIMA. CONTRAÇÃO DE HIV EM 
HOSPITAL. PROVA INDICIÁRIA OU INDIRETA. VALORAÇÃO. 
AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DÁ-SE 
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA SANTA CASA DE 
CARIDADE PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE 
DANOS MORAIS E HONORÁRIOS, DEVIDO ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS SÓCIO-ECONOMICAS DE AMBAS AS 
PARTES. (Apelação Cível Nº 70015701121, Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado 
em 26/10/2006). (Grifo meu). 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. TRANSFUSÃO DE 
SANGUE. CONTAMINAÇÃO COM VÍRUS HIV. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 14 DO CDC. Paciente com apenas cinco anos de idade 
submetida a transfusões de sangue em diferentes hospitais, vindo 
a ser contaminada como vírus da AIDS. Com a inversão do ônus 
da prova, devido a hipossuficiência da parte autora, não restou 
comprovado pela requerida a isenção de sua responsabilidade na 
má prestação do serviço. Responsabilidade objetiva, onde não se 
perquire a culpa, conforme estatuido pelo art. 14 do CDC. Dano 
moral. Redução do valor da indenização. Apesar da gravidade do 
caso, a importância a ser conferida como reparação pecuniária 
deve ser em montante suportável para o demandado. Apelo 
parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70004795191, Décima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Lúcio Merg, 
Julgado em 26/06/2003). (Grifo meu). 
 
ACAO DE INDENIZACAO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
HOSPITALAR. SERVICO DE HEMOTERAPIA. SANGUE 
CONTAMINADO COM VIRUS HIV. CONTAMINAÇÃO DE 
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PACIENTE. VIOLACAO A DEVER CONTRATUAL. VICIO DE 
PRESTACAO DE SERVICO. VIRUS ADQUIRIDO POR PACIENTE 
COM 10 ANOS ATRAVES DE TRANSFUSAO DE SANGUE A QUE 
SUBMETIDA NA INSTITUICAO HOSPITALAR. COMPROVADO 
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CELEBRADO 
ENTRE AS PARTES, DANO E NEXO CAUSAL, CONFIGURADA 
A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL EM RAZAO DA MA 
PRESTACAO DE SERVICO. SERVICO DE TRANSFUSAO DE 
SANGUE. CONVENIO. CONCESSAO EXCLUSIVA DE 
PRESTACAO DE SERVICO AOS PACIENTES NECESSITADOS 
JUNTO AO HOSPITAL. UTILIZACAO DE ESPACO FISICO DO 
HOSPITAL. A EXISTENCIA DE CONVENIO DE CONCESSAO DE 
SERVICO ENTRE O HOSPITAL E DENUNCIADO IMPLICA 
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DE AMBOS NO ATINENTE A 
PRESTACAO DE SERVICO DE HEMOTERAPIA. NAO-
OBRIGATORIEDADE LEGAL DO USO DO TESTE ANTI-HIV A 
EPOCA DO EVENTO. LEI 7649/88. IDENTIFICACAO DO VIRUS 
HIV. A NAO-EXIGENCIA LEGAL DE FAZIMENTO DE TESTE DE 
VERIFICACAO DA ADEQUACAO DO MATERIAL NAO EXIME O 
DEVER CONTRATUAL DO FORNECEDOR DO PRODUTO E 
SERVICO DE FAZE-LO DE FORMA ADEQUADA. VERBA 
INDENIZATORIA. ADEQUADA VERBA RESSARCITORIA FIXADA 
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTROLE MEDICO 
CONSTANTE DA DOENCA, A IDADE DA VITIMA, A 
INTENSIDADE DO DANO, A GRAVIDADE DO AGIR DA 
INSTITUICAO HOSPITALAR, EXIGENCIA DE CONTINUIDADE 
DO TRATAMENTO E A IMPRESCINDIBILIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS PARA OBTENCAO DE MEDICAMENTOS E 
TRATAMENTO ADEQUADO. APELACOES DESPROVIDAS. 
(18FLS.) (Apelação Cível Nº 599494358, Segunda Câmara de 
Férias Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 
Dall'Agnol, Julgado em 21/12/1999). (Grifo meu). 

 

É inegável a responsabilidade objetiva do nosocômio, conforme 

decisões de nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há sim responsabili-

dade, conforme jurisprudência abaixo:    

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE PACIENTE APÓS 
INTEVENÇÃO CIRÚRGICA. INFECÇÃO HOSPITALAR. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO NOSOCÔMIO. 1. 
SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO. A sentença proferida 
apresenta-se ultra petita, em relação ao termo final da pensão. 
Desnecessária, contudo, a sua anulação, porquanto possível, 
nesta instância recursal, a redução do alcance de suas 
disposições com a sanação do vício constatado, o que não 
acarreta nenhum prejuízo aos litigantes. Assim, o termo final do 
pensionamento deve obedecer, exatamente, ao requerido na 
inicial, ficando ao mesmo limitado, ou seja, é devido até a data em 
que o filho da vítima venha a completar 25 anos de idade. Diante 
disso, a apelação dos autores, na parte em que pretendem seja o 
pensionamento estendido à data em que a vítima completaria 76 
anos de idade, não merece ser conhecida, por lhes faltar 
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interesse, na medida em que o pedido foi concedido, como dito, 
além do limite estabelecido na inicial. 2. DA GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA. É devida a gratuidade judiciária para a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, por se tratar entidade 
beneficente de assistência social, sem fins lucrativos. 3. 
RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MÉDICA. Em sendo a 
responsabilidade dos médicos subjetiva, constituem pressupostos 
para o seu reconhecimento a caracterização de uma ação 
culposa, consistente da falha na prestação dos serviços, e do nexo 
de causalidade com o resultado danoso decorrente. A análise das 
provas, especialmente o laudo pericial, permite concluir que a 
equipe médica não agiu com negligência, imprudência ou 
imperícia a autorizar a responsabilização pretendida. Ao contrário, 
há demonstração de que os médicos agiram de acordo com as 
necessidades exigidas ao caso. 4. RESPONSABILIDADE DO 
NOSOCÔMIO. O hospital responde objetivamente pela 
infecção hospitalar, quando esta decorre do fato da 
internação, somente restando afastada sua responsabilidade 
pelos danos sofridos pelo paciente como conseqüência da 
infecção hospitalar se a causa da moléstia possa ser atribuída 
a evento determinado. A prova dos autos deixa claro que a 
paciente deu entrada no hospital em bom estado de saúde, 
sem qualquer alteração no exame clínico que contra-
indicasse o procedimento cirúrgico. Liame etiológico entre o 
evento danoso extremo (morte) e a prestação dos serviços 
pelo hospital demandado que se faz presente. 5. QUANTUM. O 
quantum da compensação deve compreender, dentro do possível, 
a compensação pelo dano infligido à vitima, ao mesmo tempo 
servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato 
ilícito, a fim de que não o volte a repetir. Hipótese em que o 
quantum da compensação deve ser mantido, pois em consonância 
aos parâmetros de fixação desta Corte. [...] APELAÇÃO DOS 
AUTORES CONHECIDA EM PARTE, E PARCIALMENTE 
PROVIDA. APELO DO HOSPITAL PROVIDO EM PARTE. 
(Apelação Cível Nº 70033385501, Décima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 
25/03/2010). (Grifo meu). 

 

Mesmo tendo sido desacolhida a antecipação de tutela (fl. 947), 

confirmado pelo Tribunal de Justiça, agora, na apreciação do mérito, entendo que 

produzida a prova necessária ao acolhimento da pretensão, sendo cabível o 

pensionamento, tendo em vista a demonstração da aquisição da doença durante o 

período de tratamento e a necessidade absoluta de ser auxiliada a vítima pois não 

possível aos familiares suportarem o tratamento sem ajuda. 

 

  

Quanto à pensão, entende-se razoável a sua fixação em 2 
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(dois) salários-mínimos mensais, sem prejuízo das coberturas por internação que 

são pagas também pelo plano de saúde do pai da autora. 

 

Quanto aos danos materiais, entendo que correto o 

ressarcimento integral dos gastos desde que detectada a doença (março de 2008), 

devendo a parte autora comprovar nos autos e ser apurado em liquidação de 

sentença. 

 

Não se omite o elogio ao agir dos operadores de saúde 

envolvidos, inclusive relatando com honradez os elementos de prova que 

desfavoreceram ao réu; também não se olvida do bom conceito e da atividade 

benemérita da Santa Casa, que inclusive ajudou a salvar a vida da autora ao tratar 

a mielodisplasia, mas há responsabilidade ao ministrar transfusão com sangue 

infectado. 

 

Com relação aos danos morais, as circunstâncias que 

envolvem o caso concreto são de especial gravidade. Tratou-se de contaminação 

da qual foi vítima criança de tenra idade. Carregará tal sina pelo resto de sua 

existência, enfrentando não somente a desventura da doença de mielodisplasia, 

como, também, infortunadamente, o drama de restar portadora do estigma da 

contaminação pelo HIV. 

 

Sendo a requerida a responsável pelos procedimentos dos 

quais a autora restou contaminada, entendo como razoável sua fixação em          

R$ 100.000,00, considerando a responsabilidade na operação de bancos de 

sangue da requerida, tendo em mente o porte econômico robusto da entidade ré 

em comparação com as necessidades da família da criança autora. 

 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação 

indenizatória por danos físicos, materiais e morais cumulada com pedido de 

pensionamento e tutela antecipada proposta por LUIZA HELENA SILVEIRA 

NASCENTE, representada por seus pais Sérgio Luiz Nascente e Fabiane Silveira, 

movida contra SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para 
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DETERMINAR o pagamento de 2 (dois) salários-mínimos a título de 

pensionamento desde março de 2008 até o passamento da autora; o ressarcimento 

integral das despesas materiais comprovadas e dispendidas desde março de 2008, 

a serem dosimetradas em liquidação de sentença. ACOLHO o pedido de 

indenização por danos morais e condeno a requerida ao pagamento de                 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência da  responsabilidade objetiva que 

tem perante a paciente/consumidora, com atualização pelo IGP-M a contar da 

prolação desta decisão e juros legais de mora a partir da citação. 

Condeno a parte ré a arcar com os ônus sucumbenciais do pre-

sente feito, arbitro os honorários advocatícios da parte adversa em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), com base no art. 20, parágrafo 4º, do CPC. Exigibilidade suspensa 

face AJG concedida pelo TJ (fls. 984/988).   

  

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Porto Alegre, 17 de novembro de 2010. 

 

 

 
 

Eduardo Kothe Werlang, 
Juiz de Direito 


