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SÚPLICA  REGIMENTAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  SALARIAL  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  PEDIDO  DE TUTELA 
ANTECIPADA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  DESVIO  DE 
FUNÇÃO.  VENCIMENTOS.  DIFERENÇA  DEVIDA. 
ALEGAÇÃO  DE  PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  AO  ENQUADRAMENTO. 
OBRIGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DA  DIFERENÇA 
SALARIAL  EM  RAZÃO  DO  DESVIO  DE  FUNÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÕES  DO  RECURSO 
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O  ENTENDIMENTO 
ESPOSADO.  DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado 
o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 
prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à 
propositura da ação. (Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de 
Justiça)

Reconhecido  o  desvio  de  função,  o  servidor  faz  jus  às 
diferenças salariais  decorrentes.  (Súmula  378 do Superior 
Tribunal de Justiça)

Desempenhando o servidor público função diversa daquela 
inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça 
jus ao  reenquadramento,  tem  direito  a  perceber  as 
diferenças  remuneratórias,  sob  pena  de  locupletamento 
indevido pela Administração.

Não  há  razão  para  se  modificar  a  decisão  que  nega 
seguimento  ao  apelo,  nos  termos  do  art.  557,  caput, do 
Código  de  Processo  Civil,  quando  o  decisum atacado 
encontra-se  em  perfeita  consonância  com  jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de Justiça.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Estado da Paraíba contra 

decisão (fls. 67/70) que negou seguimento à Remessa Oficial e ao Apelo, nos autos da 

ação ordinária n.º 200.2009.043483-4 ajuizada por Gilvan Lourenço Ribeiro.

Em suas  razões,  a  agravante  alega  que  tem o  direito  de  ter  o  recurso 

julgado pelo órgão colegiado.

Aduz que “não se justifica a decisão guerreada pois a matéria veiculada no  

recurso transcende ao caso em particular alcançando todos os agentes que estão em  

desvio de função.”

Outrossim, alega que  “a questão impõe uma análise apurada da situação  

em cotejo, de forma a verificar exaustivamente os fatos e provas apontadas no feito para  

não igualar os desiguais notadamente no que tange ao locupletamento do particular em  

relação ao Estado.”

Ao final, requer a reconsideração do julgado ou a apresentação do recurso 

em mesa, a fim de ser apreciado pela Câmara.

É o breve relatório. 

VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão agravada, antes de apresentar os autos em sessão de 

julgamento, mantenho-a em todos os termos, pelas razões nela expostas.

Desembargador José Ricardo Porto
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Vislumbro não merecer acolhimento o pleito, declinado através da presente 

irresignação,  uma  vez  que  o  decisum recorrido  encontra-se  em  sintonia  com  a 

jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal  de Justiça,  comportando julgamento 

monocrático, à luz do artigo 557 da Lei Adjetiva Civil.

Vejamos, então, o que dispõe o referido dispositivo:

Art.  557.  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. (grifei)

Saliente-se  que  os  fatos  e  as  provas  acostadas  aos  autos  foram 

devidamente  analisados,  não  havendo  óbice  ao  julgamento  singular,  pelo  que  ratifico 

integralmente aquela decisão, cujo teor passo a transcrever:

“ Inicialmente o apelante alega que teria ocorrido a prescrição do  
próprio  fundo  do  direito,  argumentando  que  o  recorrido  teria  
deixado  transcorrer  19(dezenove)  anos  para  reclamar  contra  a  
situação antijurídica. 

Por outro lado, em respeito ao princípio da eventualidade, requer  
o reconhecimento da prescrição parcial  das verbas pretendidas  
no período anterior a 2005, haja vista que a ação foi proposta em  
2009.

Na  hipótese,  nenhum  dos  argumentos  suscitados  há  de  ser  
acolhido.

Com efeito, tendo em vista que a pretensão autoral em receber as  
diferenças  remuneratórias  decorrentes  do  desvio  de  função 
caracteriza relação de natureza sucessiva, a prescrição somente  
atinge as prestações periódicas, mas não o fundo de direito.

Assim, somente as parcelas vencidas há mais de 05(cinco) anos  
da propositura da ação devem ser consideradas prescritas, nos 
termos da Súmula n. 85 do STJ, que assim dispõe: 

“Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em que  a  Fazenda  
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o  
próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura 
da ação.”

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim, somente as parcelas vencidas há mais de 05(cinco) anos  
não podem ser cobradas.

Acerca do tema, seguem arestos do STJ e do Tribunal de Justiça  
da Paraíba:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES 
PÚBLICOS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO  
DE  SANTOS.  REENQUADRAMENTO.  PRESCRIÇÃO  DO 
FUNDO  DE  DIREITO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PARCELAS  DE  
TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. 1.  Nas 
ações  em  que  servidor  público  do  Município  de  Santos  
pleiteia  diferenças  de  vencimentos  oriundas  do  
reenquadramento  funcional  havido  por  avaliação  de 
desempenho prevista  no Plano de Cargos e  Salários (Leis  
Complementares Municipais 162/95 e 214/96), a relação é de  
trato  sucessivo,  o  que  afasta  a  prescrição  do  fundo  de  
direito. 2.  "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a  
Fazenda  Pública  figure  como devedora,  quando  não  tiver  sido  
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as  
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura 
da ação" (Súmula 85/STJ).  Agravo regimental improvido. (AGRG 
no Resp 1447808/SP, Rel.: Min. Humberto Martins, T-2 – Segunda  
Turma, D.J.: 20/05/2014)

REMESSA OFICIAL  SENTENÇA SUJEITA AO  DUPLO  GRAU 
OBRIGATÓRIO  NOVA  INTERPRETAÇÃO  CONFERIDA  PELA 
CORTE ESPECIAL DO STJ AO § 2° DO ART. 475 DO CPC. Nos  
termos do art. 475, § 2°, do CPC, a sentença não está sujeita a  
reexame  necessário  quando  a  condenação,  ou  o  direito 
controvertido,  for  ele  valor  certo  não excedente  a  60 sessenta  
salários mínimos . Considera-se valor certo , para esse efeito, o  
que decorre de uma sentença líquida, tal como prevê o art. 459 e  
seu parágrafo, combinado com o art. 286 do C PC . STJ - EREsp  
600596/ RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 
04/11/2009,  DJe  23/11/2009  APELACÃO  CÌVEL  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA DE  DIFERENÇAS 
SALARIAIS  SERVIDOR  PÚBLICO  DESVIO  DE  FUNÇÃO 
COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS  SALARIAIS  E  PEDIDO  DE 
.IMPLANTAÇÃO DESSAS DIFERENÇAS NO CONTRACHEQUE 
DO SERVIDOR PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO 
1.  PRESCRIÇÃO  DE  FUNDO  DE  DIEITO  INSUBSISTÊNCIA 
PRAZO PRESCRICIONAL REGULAMENTADO PELO DECRETO 
N°  20.910/32  REJEIÇÃO  2.  SERVIÇO  PÚBLICO 
EFETIVAMENTE PRESTADO EM DESVIO DE F AO PROIBIÇÃO 
DE  ENRIQUECIMENTO  INDE  DO  DA  A  MINISTRAÇÃO 
PÚBLICA D ITì ÀS IFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VESTIDAS 
DE  NÍTIDO  CARÁTER  INDENIZATÓRIO  DIREITO  QUE  NÃO 
CONFUNDE  COM  PRETENSÃO  À  EQUIPARAÇÃO 
REMUNERATÓRIA  NEM  AO  REENQUADRAMENTO  EM 
CARGO  PÚBLICO  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  À 
IMPLANTAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS 

Desembargador José Ricardo Porto
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REMUNERATÓRIAS  ENQUANTO  PERDURAR  0  DESVIO  DE 
FUNÇÃO 3.  JUROS DE MORA AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA 
VIGÊNCIA  DA NOVA INTERPRETAÇÃO  DADA PELA LEI  N°  
11.960/2009 ACOLHIMENTO 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
FIXAÇÃO ADEQUADA PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E 
DO APELO DO ESTADO DA PARAÍBA. 2. Tendo em vista que a  
pretensão  da  autora  em  receber  as  diferenças  remuneratórias  
decorrentes do desvio de função caracteriza relação de natureza 
sucessiva, a prescrição somente atinge as prestações periódicas,  
mas não o fundo cle direito. Assim, somente as parcelas vencidas  
a mais de 5 anos da propositura da ação devem ser consideradas  
prescritas, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, que assim dispõe 
Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda 
Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o  
próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura 
da ação 3. Recurso especial não provido. PRECEDENTE DO STJ  
RESP 1210793/PR. Segundo a jurisprudência do STJ, o desvio  
de função tema incontroverso nos autos enseja o pagamento das  
diferenças  remuneratórias,  revestidas  de  caráter  meramente  
indenizatório,  sem que se cogite em equipara0o remuneratória,  
tampouco  no  reenquadramento  do  servidor  para  o  cargo  da  
função desviada.  0 ordenamento  jurídico  pátrio  consigna como 
princípio  a  vedação  ao  enriquecimento  sem  causa.  Destarte,  
tendo a administração pública usufruído de serviço prestado pelo  
recorrido,  esta  não  pode  se  furtar  à  devida  contraprestação  
remuneratória,  sob  pena  de  seu  enriquecimento  ilícito.  Não se  
pode determinar que o pagamento das diferenças remuneratórias  
se dê enquanto o servidor continuar em desvio funcional, pois não  
se sabe se realmente a situação dita como ilegal perdurará no  
tempo. Assim., somente com o ajuizamento de uma nova ação  
em que se comprove o desvio de função é que o autor poderá ter  
sua  pretensão  apreciada.  ...2.  A  regra  inserta  na  Lei  n.  
11.960/2009, modificadora do aludido preceito normativo, possui a 
mesma natureza  jurídica,  portanto  tem incidência  somente nos  
feitos  iniciados  posteriormente  à  sua  vigência.  TE  DO  STJ  -  
AGRG  NO  RESP  1233288/SP.(Proc.  n.º  20020110026693001,  
Rel.: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, D.J.: 07/08/2012)

Nesse contexto, é de ser rejeitada a prefacial de prescrição do  
próprio fundo do direito.

Outrossim, não há o que discutir  acerca do reconhecimento da 
prescrição parcial,  eis  que já  decidido dessa forma na decisão  
guerreada.

No  mérito,  o  Estado  sustenta  inexistência  do  direito  ao  
enquadramento, bem como a diferença de vencimentos.

Embora não faça jus ao reenquadramento, por ferir a Constituição  
Federal em seu art. 37, II,  tem direito a perceber as diferenças 

Desembargador José Ricardo Porto
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remuneratórias,  eis  que a manutenção da situação relatada na  
inicial geraria locupletamento indevido da Administração.

Ademais,  a  Súmula  n.º  378  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  
enuncia:                “ Reconhecido o desvio de função, o servidor  
faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Na mesma direção:

EMENTA  ADMINISTRATIVO  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  MÉRITO 
DESVIO  DE  FUNÇÃO  -  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO  DE 
AGENTE,,..  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA  -  
EQUIPARAÇÃO  VENCIMENTAL -  POSSIBILIDADE  -  SÚMULA 
378  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -  
REENQUADRAMENTO  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Segundo  a  Súmula  378  do 
STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às  
diferenças  salariais  decorrentes  .  A  determinação  do  
pagamento  de  diferenças  salariais  em razão  do  desvio  de 
função  não  equivale  ao  reenquadramento  funcional,  tendo 
em vista que a Constituição Federal  só admite o acesso a  
cargo  público  mediante  concurso  público  de  provas  ou 
provas  e  títulos  art.  37,  II,  da  CF.  (Proc.  n.º  
20020110191687001,  Rel.:  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque, 2.ª Câmara Cível, D.J.: 09/04/2013)

Nesse sentido, seguem recentes julgados do Superior Tribunal de  
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.  
DESVIO  DE  FUNÇÃO.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DA 
DIFERENÇA  REMUNERATÓRIA,  SOB  PENA  DE 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA  ADMINISTRAÇÃO.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. - Não destoa da jurisprudência do  
STF o entendimento do STJ de que, uma vez reconhecido o 
desvio de função,  o  servidor público faz jus às diferenças  
salariais  dele  decorrentes,  sob  pena  de  se  locupletar  
indevidamente  a  Administração.  Precedentes.  -  Agravo 
regimental desprovido.(AgRg no Resp  1081484 / RS, Rel.: Min.  
Marilza Maynard(Des. Convocada do TJ/SE),  T6- Sexta Turma,  
D.J.: 27/03/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  INEXISTÊNCIA DE  
ARGUMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 
SERVIDORA  PÚBLICA.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.  PAGAMENTO 
DAS  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  SÚMULA  378/STJ.  
PRECEDENTES. SÚMULA 126/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Na  
hipótese dos autos, não se aplica a Súmula 126/STJ, porquanto o  
acórdão  recorrido  não  possui  fundamentação  constitucional  
bastante  para  manter  o  julgado,  devendo  resolver-se no plano 

Desembargador José Ricardo Porto
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infraconstitucional. 2. É pacífico o entendimento dessa Corte no  
sentido de que, reconhecido o desvio de função, conquanto não  
tenha  o  servidor  direito  a  ser  promovido  ou  reenquadrado  no  
cargo  ocupado,  tem  ele  direito  às  diferenças  vencimentais  
devidas  em  decorrência  do  desempenho  de  cargo  diverso 
daquele  para o  qual  foi  nomeado.  Súmula  378/STJ.  3.  Agravo 
regimental improvido.(AgRg no REsp 1143621 / RS, Rel.: Ministro  
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  6  -  SEXTA  TURMA,  D.J.:  
20/03/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  DA  UNIÃO.  MATÉRIA 
PREQUESTIONADA.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  
DESVIO  DE  FUNÇÃO  RECONHECIDO.  DIFERENÇAS 
SALARIAIS.  SÚMULA  378/STJ.  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS 1.  Apesar  do reconhecimento  
de que a  autora,  ora  agravada,  exerceu,  de fato,  a função de  
Enfermeira - embora tenha sido investida no cargo de Auxiliar de  
Enfermagem -, o Tribunal de origem entendeu não ser devido o  
pagamento  das  diferenças  salariais  decorrentes  do  referido  
desvio. 2. Assim, observa-se que o acórdão recorrido contraria a  
jurisprudência  consolidada  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  
notadamente a Súmula 378/STJ, segundo a qual: "Reconhecido o  
desvio  de  função,  o  servidor  faz  jus  às  diferenças  salariais  
decorrentes". 3. Nos casos de desvio de função, conquanto não  
tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira,  
mas  apenas  às  diferenças  de  vencimentos  decorrentes  do  
exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes 
aos  padrões  que,  por  força  de  progressão  funcional,  
gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor  
daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao  
princípio  constitucional  da  isonomia  e  de  enriquecimento  sem 
causa do Estado. 4. Por fim, mostra-se inviável a apreciação da  
alegada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal,  uma vez  
que não cabe a esta Corte,  em recurso especial,  o  exame de  
matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo 
Tribunal Federal,  nos termos do artigo 102,  inciso III,  da Carta  
Magna. 5. O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que a  
fixação da verba no importe de R$ 1.000,00 evidencia-se, de fato,  
irrisória para a hipótese dos autos, dada a complexidade do caso,  
razão pela qual a majoração é medida que se impõe, sob pena de  
aviltamento da atividade advocatícia. Agravo regimental improvido  
e embargos de declaração prejudicados. AGRAVO REGIMENTAL 
DE  VERA  MARIA  TIBOLLA  TENTARDINI.  CONDENAÇÃO 
IMPOSTA  À  FAZENDA  PÚBLICA.  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O 
ARTIGO  1º-F  DA  LEI  N.  9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR  ARRASTAMENTO 
(ADIN  4.357/DF).  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA 
APLICÁVEL: IPCA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do  
Recurso  Especial  repetitivo  1.205.946/SP,  assentou  a  
compreensão  de  que  a  Lei  n.  11.960/09,  ante  o  seu  caráter  
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instrumental,  deve ser  aplicada de imediato  aos processos em 
curso,  à  luz  do  princípio  tempus  regit  actum,  sem,  contudo,  
retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF  
declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art.  
5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min.  
Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. 

A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do  
Recurso  Especial  repetitivo  1.270.439/PR,  assentou  que,  nas  
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  de  natureza  não 
tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no  
índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n.  
9.494/97,  com  redação  da  Lei  n.  11.960/09.  Já  a  correção  
monetária,  por  força  da  declaração  de  inconstitucionalidade 
parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com 
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do 
período. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer  
que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA.
( AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1382874 / RS, Rel.:  
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  T-2-  Segunda  Turma,  D.J.:  
06/02/2014)

Assim,  irretocável  o  decisum  recorrido,  o  qual  deve  ser  
inteiramente confirmado.

Quanto ao pedido de observância do disposto na nova redação 
do art. 1.º -F da Lei n.° 9494/97, vislumbra-se falta de interesse do 
recorrente  haja  vista  que  a  magistrada  já  observou  esse 
dispositivo, ao condenar o Estado da Paraíba ao pagamento das 
diferenças salariais em razão do desvio de função, referentes ao  
período compreendido entre novembro de 2005 a novembro de  
2010,  bem  como  a  implantação  em  seu  contracheque  da  
diferença salarial devida, com arrimo na súmula 339 e na súmula  
85 do Eg. STJ, devendo incidir atualização monetária uma única  
vez até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais aplicáveis à  
caderneta de poupança.

Finalmente, não há justificativa  para a redução dos honorários  
advocatícios, uma vez que arbitrados em valor condizente com o  
trabalho  realizado  pelo  causídico  do  promovente,  na  forma do  
artigo 20, § 3.º do CPC.

Por essas razões, nego seguimento ao recurso oficial e ao 
apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.” (fls.  
67/70)

Por outro lado, não procede o argumento de que “não se justifica a decisão 

guerreada  pois  a  matéria  veiculada  no  recurso  transcende  ao  caso  em  particular 

alcançando todos os agentes que estão em desvio de função”, eis que o  decisum tem 

Desembargador José Ricardo Porto
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efeito  somente  entre  as  partes,  não  alcançando  terceiros  que  não  participaram  do 

processo.

 Ante todo o exposto, DESPROVEJO o Agravo Interno. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª. Dra. Vanda 
Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos) e 
o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/07/RJ/04        
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