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Estado da Paraíba
Poder Judiciário

Gabinete do Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA nº 2002337-80.2013.815.0000
RELATOR : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE : Antuérpia Neves Nóbrega
ADVOGADAS : Andrea Henrique de Sousa e Silva e Ana Cristina Henrique 
de Sousa e Silva
IMPETRADO : Presidente da PBPrev – Paraíba Previdência.

ADMINISTRATIVO  e  CONSTITUCIONAL
- Mandado de Segurança – Policial civil –
Agente  de  investigação  -  Pensão  por
morte  –  Aposentadoria  anterior  ao
falecimento  –  Fato  ocorrido  depois  doa
Emenda  Constitucional  nº  41/2003  -
Extensão  à  pensão  do  adicional  de
representação  –  Cabimento  –  Vantagem
instituída de forma genérica aos ativos –
Aplicação do art. 7º da EC Nº 41/2003 por
força do art. 3º, Parágrafo único, da EC nº
47/2005.  Direito  à  paridade  –  Legislação
Especial  –  LC  Estadual  nº  85/2008  –
Preenchimento  dos  requisitos  –  Direito  a
proventos  integrais  e  a  paridade
remuneratória – Ordem concedida. 

- O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal  de  Justiça  têm  entendido  que,
instituída  uma  gratificação  ou  vantagem,
de caráter  genérico,  paga indistintamente
aos  servidores  da  ativa,  deve  ser  ela
estendida  aos  inativos  e  pensionistas,
conforme o art.  40, § 8º,  da Constituição
Federal,  na  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional 20/98. 
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-  Havendo  a  lei  nº  9.703/2012  atribuído
caráter  genérico  ao  estender,
indistintamente, o pagamento do Adicional
de  Representação  a  todos  os  demais
integrantes  da  carreira  de  Escrivão  de
Polícia Civil do Estado da Paraíba, não há
como  se  admitir  a  exclusão  dos
pensionistas   desta  categoria  de
servidores.

-  Segundo  entendimento  do  STJ,
“instituída uma gratificação ou vantagem,
de caráter genérico,  paga indistintamente
aos  servidores  da  ativa,  deve  ser  ela
estendida  aos  inativos  e  pensionistas,
conforme o art.  40, § 8º, da Constituição
Federal,  na  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 20/98”.  (RMS 21213/PR,
Rel.  Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA.
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2007,
DJ 24/09/2007, p. 325).

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de mandado de segurança acima identificados.

Decidem os integrantes da Primeira Seção
Especializada Cível,  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  por unanimidade,
conceder a ordem, nos termos do voto do relator e da súmula  de fl. 89.   

ANTUERPIA NEVES NÓBREGA impetrou
mandado  de  segurança  contra  ato  que  considera  abusivo  e  ilegal  do
PRESIDENTE DA PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA, sob o argumento
de que é pensionista de policial civil, do cargo de Agente de Investigação
aposentado  com  proventos  integrais,  com  paridade  e  integralidade  dos
vencimentos, mas que, embora preencha todos os requisitos para perceber
seus proventos nos mesmos valores pagos aos escrivães de polícia da ativa,
o órgão previdenciário não vem cumprindo o que determina a Constituição
Federal, que lhe assegura paridade com os mesmos.

Alega que a medida Provisória Estadual nº
185, de 25/01/2012, transformada na Lei nº 9.703, de 15 de maio de 2012
assegurou-lhe a paridade remuneratória e a integralidade de vencimentos,
que não vem sendo cumprida corretamente, eis que a pensão que lhe vem
sendo paga tem valores substancialmente inferiores ao que lhe é devido, nos
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termos  dispostos  no  art.  40,  da  Constituição  Federal  e  nas  regras  de
transição constantes das EC 20/98, 41/2003 e 47/2005.

Invoca,  ainda,  o  respeito  ao  direito  que
entende líquido e certo e à irredutibilidade de vencimentos, o que significa a
implantação em seu contracheque do valor correspondente ao Adicional de
Representação  concedido  pela  Lei  nº  9.703/2013,  no  valor  de  R$281,24
(duzentos  e  oitenta  e  um  reais  e  vinte  e  quatro  centavos),  e  pede  a
concessão da ordem para determinar que a PBPrev - Paraíba Previdência
implante a vantagem com efeitos financeiros a partir da impetração e até o
efetivo cumprimento da segurança pleiteada.

Solicitadas  as  informações  à  autoridade
apontada como coatora, estas foram prestadas às fls. 57/63, pugnando pela
denegação da ordem.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria
de  Justiça  ofertou  parecer  às  fls.  62/66,  opinando  pela  concessão  da
segurança.

É o relatório.

V O T O 

Trata-se  de  mandado  de  segurança
interposto  por  ANTUERPIA  NEVES  NÓBREGA contra  ato  administrativo
omissivo do Presidente da PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA, que nega
ao impetrante o direito de receber seus proventos na forma preconizada pelo
art. 40 da CF e nas regras de transição das EC 20/98, 41/2003 e 47/2005, ou
seja, em paridade remuneratória com proventos integrais,  neles incluído o
Adicional de Representação.

Nas  informações  prestadas  o  Presidente
da  PBPrev  –  Paraíba  Previdência,  apontado  como  autoridade  coatora,
entende que a lei instituidora da vantagem a previu para os  servidores que
estivessem em pleno exercício do cargo público e vedou a possibilidade de
incorporação  nos  proventos  dos  policial  militar  aposentado  e  que  a
pensionista  por  morte  não  faz  jus  ao  recebimento  da  parcela,  eis  que  o
instituidor  faleceu em data  posterior  à supressão do instituto  da paridade
remuneratória dos servidores públicos do ordenamento jurídico.

A impetrante argumenta, em essência, que
tem direito líquido e certo ao recebimento da gratificação em tela, com base
no  art.  40,  §  8º,  da  Constituição  Federal,  à  asserção  de  que  referida
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vantagem  foi  estendida  indistintamente  e  de  forma  genérica  a  todos  os
servidores ativos,  nos termos da Lei  nº  9.703/12,  que converteu em lei  a
Medida Provisória nº 185, de 25 de janeiro de 2011 (cópias às fls. 34/38).

Para  o  deslinde  da  matéria,  necessário
reportar-se à redação original do art. 40, § 4º, da Constituição Federal:

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos,  na
mesma  proporção  e  na  mesma  data,  sempre  que  se
modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo  também  estendidos  aos  inativos  quaisquer
benefícios  ou  vantagens  posteriormente  concedidos
aos  servidores  em  atividade,  inclusive  quando
decorrentes  da  transformação  ou  reclassificação  do
cargo  ou  função  em  que  se  deu  a  aposentadoria,  na
forma da lei. (negritei)

Com o advento da Emenda Constitucional
20, de 15/12/98, houve pequena alteração no texto, mas mantida a paridade
ou o princípio de isonomia de vencimentos entre ativos e inativos, passando
a garantia a figurar no § 8º do referido art. 40: 

“Art.40 - ….........

§  8º  Observado  o  disposto  no  artigo  37,  XI,  os
proventos de aposentadoria e as pensão serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo  também   estendidos  aos  aposentados  e  aos
pensionistas  quaisquer  benefícios  ou   vantagens
posteriormente  concedidos  aos  servidores  em
atividade, inclusive  quando  decorrentes  da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria o que serviu de referência
para a concessão da pensão, na forma da lei”. 

Ressalto  que  mencionada  garantia
atualmente,  tal  como concebida, não mais subsiste,  por força da Emenda
Constitucional 41/2003. Todavia, conforme disposição do STF e do STJ, a
extinção  não  alcança  os  direitos  adquiridos  em  datas  pretéritas  por
servidores que ingressaram no serviço público antes de sua edição.

Veja-se a nova redação do dispositivo, na
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03:

“Art. 40... 
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§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes,  em  caráter  permanente,  o  valor  real,
conforme critérios estabelecidos em lei”.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal  de  Justiça  têm  entendido  que,  instituída  uma  gratificação  ou
vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa,
deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, conforme o art. 40, § 8º,
da Constituição Federal. A propósito, transcrevem-se as seguintes ementas: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDO-RES  PÚBLICOS  ESTADUAIS
APOSENTADOS.  EXTENSÃO  DE  VANTAGENS
CONCEDIDAS  AOS  ATIVOS.  NATUREZA  DAS
VANTAGENS  CONTROVÉRSIA  INFRACONS-
TITUCIONAL. 

As  vantagens  de  caráter  genérico,  concedidas  aos
servidores  da  ativa,  são  extensíveis  aos  inativos,  por
força  do  §  4º  do  art.  40  da  Magna  Carta  (redação
originária). Discussões acerca da natureza das parcelas
que integram a remuneração ou os proventos do servidor
não têm lugar em sede de recurso extraordinário, dada a
necessidade  de  se  interpretar  a  legislação
infraconstitucional pertinente. Precedentes: RE 410.288-
AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; RE 141.189-
AgR, Relator Ministro Marco Aurélio; e RE 281.260-
AgR,  Relator  Ministro  Maurício  Corrêa.  Agravo
regimental desprovido. (RE-AgR 408.186/SE, Rel. Min.
CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ de 10/3/2006,
p.  27)  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
APOSENTADORIA.  REAJUSTE  DOS  "DAS".  LEIS
DELEGADAS  N.ºS  04/2003  E  06/2003.  OFENSA
PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART.
40,  §  8.º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO. 

1.  Verifica-se  da  redação  dos  dispositivos  supra
elencados  que,  conquanto  tenha  sido  fixada  a
remuneração dos servidores sob a forma de subsídio, o
regramento  cuidou  de  deixar  a  salvo  o  direito  dos
servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo,
nomeados  para  exercer  cargos  previstos  naquele
Diploma Legal, de optar pela percepção da remuneração
de  origem,  cumulativamente  com  o  subsídio  a  que
fizerem  jus  pelo  exercício  do  cargo  em  comissão,
reduzido de um quarto. 2. Dessa forma, não obstante a
não-cumulatividade  do  subsídio  com qualquer  parcela
remuneratória,  a teor do disposto no art.  39,  § 4.º,  da
Constituição  Federal,  que  preceitua  sua  fixação  em
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parcela  única,  vedado  qualquer  acréscimo,  não  foram
esses  os  contornos traçados pelas  Leis  Delegadas n.ºs
04/96  e  06/96,  ao  excetuarem  da  regra  da  não-
cumulatividade  os  servidores  da  ativa.  3.  Resta,  pois,
evidenciada, na espécie, a intenção da Administração de
conferir vantagens apenas aos servidores em exercício,
em  nítida  violação  ao  disposto  no  art.  40,  §  8.º  da
Constituição  Federal,  na  redação  vigente  à  época  da
aposentação dos Recorrentes, anterior à que lhe foi dada
pela  Emenda  Constitucional  n.º  41/2003.  4.  Recurso
ordinário conhecido e provido. (RMS 20.372/GO, Rel.
Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de 3/4/2006,
p.  372)  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES
ESTADUAIS  APOSENTADOS.  GRATIFICAÇÃO
(ADICIONAL  DE  FUNÇÃO).  SERVIDORES  DA
SECRETARIA  DA  SAÚDE.  AUSÊNCIA  DE
CIRCUNSTÂNCIA CONDICIONANTE. EXTENSÃO.
Tal  vantagem  não  tem  a  característica  de  propter
laborem,  tendo  sido  criada  para  os  servidores  da
Secretaria  de  Saúde  sem  qualquer  circunstância
condicionante, devendo, dessa forma, ser estendida aos
inativos. Recurso provido. (RMS 16.630/MS, Rel. Min.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma,  DJ
de 28/6/2004, p. 349) 

No caso em exame, tendo em vista que o
Adicional  de  Representação  objeto  do  “mandamus”  foi  concedido  aos
servidores ativos em 30 de dezembro de 2003, estava em vigor o art. 40, §
8º,  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  determinada  pela  Emenda
Constitucional 20/98. 

O ato  de  aposentadoria  do  instituidor  da
pensão  foi  publicado  no  Diário  Oficial  de  22/03/1992  (certidão  de  fl.  24).
Como se vê, considerando que a aposentadoria do instituidor foi anterior à
própria constituição,  toda a legislação posterior  relativa à matéria não lhe
poderia prejudicar direitos.

Como previsto na legislação, a vantagem
pretendida foi  instituída pela Lei  Complementar  nº  58/2003,  e disciplinada
também  na  Lei  Complementar  nº  85/2008  (Lei  Orgânica  e  o  Estatuto  d
Polícia Cuivil do Estado da Paraíba), que em seu art. 84 dispõe:

“Art. 84 Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao
Policial  Civil  as  seguintes  vantagens,  cuja
regulamentação será objeto de lei específica: 

(…)

VII – adicional de representação”;
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Por  outro  lado,  regulamentando  o
mencionado dispositivo da Lei Orgânica da Polícia Civil  da Paraíba, a Lei
Ordinária Estadual nº 9.703/2012, no art. 6º, assim disciplinou:

“Art. 6º. O Adicional de Representação, previsto no art.
57, Inciso XIX, da Lei Complementar nº 58, de 30 de
dezembro de 2003, fica assim disciplinado:

I – para os servidores públicos pertencentes ao Grupo
Ocupacional  Polícia  Civil,  seus  valores  serão  os
seguintes (…)

k) Agentes de investigação, Classe C: R$327,42;

Logo,  sendo  a  vantagem  em  exame
instituída de forma a ser concedida a todos os integrantes da categoria de
policiais civis, o instituidor da pensão, por ocasião da concessão, já fazia jus
ao seu recebimento, por força de todos os dispositivos constitucionais acima
analisados e, em consequência, ainda que a morte do mesmo tenha ocorrido
após o advento da extinção da paridade remuneratória, não poderia atingir
os proventos de sua aposentadoria e muito menos os benefícios da pensão,
eis  que  todos  os  direitos  já  se  encontravam  implementados  pelo
ordenamento  jurídico anterior,  que não pode ser  modificado sob pena de
ofensa ao direito adquirido.

Ademais,  ainda  que  pudesse  ser
entendida como uma vantagem direcionada apenas aos servidores ativos, o
que a lei não determinou, essa hipotética restrição restaria afastada pela sua
extensão  a  todos  os  servidores  ativos,  na  forma  determinada  pela  Lei
Complementar  nº  85/2008.  Em  outras  palavras,  bastaria  ser  servidor  da
Polícia Civil do Estado da Paraíba para auferir o Adicional de Representação,
com reflexo posterior nos benefícios de seus pensionistas.

Daí o direito líquido e certo da impetrante,
pensionista  de  policial  militar  do  Estado  da  Paraíba,  ao  recebimento  do
Adicional de Representação concedido pela Lei Complementar nº 58.2003,
nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com as redações dadas
pelas Emendas posteriores, todas no sentido de proteger o direito adquirido
da impetrante.

Corroboram  o  entendimento  supra  os
seguintes julgados, de ambas as Sessões Especializadas Cíveis desta Corte:

“ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  CIVIL.
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AGENTE DE INVESTIGAÇÃO. APOSENTADORIA.
CÁLCULOS DOS PROVENTOS.  UTILIZAÇÃO DA
MÉDIA ARITMÉTICA 9ART. 40, § 3º, CF, COM A
NOVA REDAÇÃO DA EC Nº 41/2003, e art. 1º DA
LEI  FEDERAL  Nº  10.887/2004).
INAPLICABILIDADE.  SERVIDOR  QUE
INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DAS
EMENDAS  CONSTITUCIONAIS  Nº  20/1998  E
41/2003.  LEGISLAÇÃO ESPECIAL.  LC Nº  85/2008
(ESTATUTO  DA  POLÍCIA  CIVIL)
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO A
PROVENTOS  INTEGRAIS  E  APARIDADE
REMUNERATÓRIA.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL DE
REPRESENTAÇÃO.  EXTENSÃO  PARA  OS
AGENTES DE INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA ELI
Nº  9.703/2012.  INATIVO.  DIREITO A PARIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS DO WRIT. INCIDÊNCIA
A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART.
1º-F  DA  LEI  Nº  9.494/1997,  COM  A  NOVA
REDAÇÃO  DADA  PELO  ART.  5º  DA  LEI  Nº
11.960/2009.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA  ORDEM
MANDAMENTAL.  A  metodologia  de  cálculo  dos
proventos de aposentadoria constante no art. 40, § 3º, da
CF, com a redação dada pela EC nº 41/2003, se aplica
apenas aqueles servidores que, nada data da vigência da
referida  emenda,  ainda  não  haviam  ingressado  no
serviço  público.  Os  servidores  que  ingressaram  no
serviço  público  antes  da  EC  41/2003,  mas  que  se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de
seus  proventos,  desde  que  observadas  as  regras  de
transição especificadas nos arts. 2º e 3º A ec nº 47/2005.
(…) o integrante da polícia civil que conte com mais de
30 (trinta)  anos  de  contribuição  e  mais  de  20  (vinte)
anos NO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATEURAZA
ESTRITAMENTE  POLICIAL,  MPOSSUI  DIREITO
LÍEQUIDO  E  CERTO  À  APOSENTADORIA
INTEGRAL,  NA FORMA DO ART.  117,  DA lc  Nº
85/2008  E  DO  ART.  40,  §  4º,  ii,  DA  Constituição
Federal. O § 4º do art. 4º da CF estabeleceu exceções
para  a  adoção  de  critérios  diferenciados  para
aposentadoria no serviço público, de forma que algumas
categorias de servidores se submetem a requisitos  mais
benéficos,  em  razão  da  natureza  da  atividade  que
desempenham,  como  as  que  “exercem  atividades  de
risco”. (…). Segundo o art.  17 da LC nº 85/2008 “os
integrantes  da  carreira  da  polícia  civil  do  Estado  da
Paraíba aposentar-se-ão voluntariamente com proventos
integrais,  desde  que  comprovem   30  (trinta)  anos  de
contribuição e, pelo menos, 20 (vinte) anos de atividade
policial,  se  homem,  e  25  (vinte  e  cinco)  anos  de
contribuição  e,  pelo  menos,  15  (quinze)  anos  de
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atividade policial,  se mulher,  com fundamento  no art.
40, § 4º,  inciso II e III,  da Constituição Federal,  com
redação da emenda constitucional nº 47/2005.”. Sendo o
adicional de representação verba de natureza genérica,
recebidas  por  todos  os  agents  de  investigação  em
atividade,  a  mesma  deve  ser  estendida  para  os
aposentados,  no  mesmo  cargo,  que  ingressaram  no
serviço  público  antes  da  EC  nº  41/2003.  “§  4º  o
pagamento  de  vencimentos  e  vantagens  pecuniárias
asseguradas  em  sentença  concessiva  de  mandado  de
segurança a servidor público da administração direta ou
autárquica  federal,  estadual  e  municipal  somente  será
efetuado relativamente às prestações que se vencerem a
contar da data do ajuizxamento da inicial. “ (§ 4º, do art.
14,  da  Lei  nº  12.016/2009).  (…)  (TJPB:  MS
999.2012.001396-9/001;  Primeira  Seção  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  William  de  Oliveira.
DJPB 10/04/2013; Pág. 8).

E ainda:

MANDADO  DE  SEGURNÇA.  DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO.  AGENTE DE
INVESTIGAÇÃO.  POLÍCIA  CIVIL.  VANTAGEM
OUTORGADA  A  TODOS  OS  SERVIDORES
DAQUELA  CLASSE,  INDISTINTAMENTE.
DIREITO À PARIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.
O  adicional  de  representação,  previsto  na  alínea  “k”
inciso I do art. 6º da Lei nº 9.703/2012, foi concedido de
forma geral a todos os “agentes de investigação, classe
c”,  não  havendo  razão,  portanto,  para  não  estender  a
vantagem aos servidores inativos que possuem direito à
paridade,  “estende-se  aos  servidores  inativos  a
gratificação extensiva,  em caráter  genérico a  todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza
da função exercida ou do local onde o serviço é prestado
(art.  40,  §  8º,  da  Constituição)” (…) (TJPB; MS
999.2012.001416-5/001;  Segunda  Seção
Especializada  Cível;  Rel.  Ds.  João  Alves
da Silva; DJPB 12/07/2013; Pág. 6)

Resta,  assim,  comprovado  que  a
pretensão da impetrante encontra suporte em diversos dispositivos legais,
configurando,  deste  modo,  direito  líquido e certo,  nos termos do clássico
magistério  de  Hely  Lopes  Meirelles  (Mandado  de  Segurança,  27ª  ed.
Malheiros Editores, págs. 36/37).

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
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ser  exercido  no  momento  da  impetração.  Por  outras
palavras, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante;  se  sua  existência  for  duvidosa;  se  seu
exercício  depender  de  situações  e  fatos  ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Por fim, verifico da inicial que a impetrante
pretende efeitos financeiros retroativos à data da impetração do “writ”, nos
termos  da  Súmula  271/STF,  o  que  é  perfeitamente  possível,  nas  ações
mandamentais.

Ante  o  exposto,  concedo  a  ordem  para
determinar  o  pagamento  dos  valores  da  pensão  da  impetrante,  com  o
acréscimo do Adicional de Representação, na forma requerida, com efeitos
patrimoniais  a  partir  de  16  de  dezembro  de  2.013,  com  fundamento  na
Súmula do STF acima referenciada.

Custas  ex  lege.  Sem  condenação  em
honorários, nos termos da Súmula 105/STJ.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  o
Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho, Relator, Juiz de Direito
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Desembargador
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor José Ferreira Ramos Júnior, Juiz de Direito convocado, em
substituição a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira, e o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leandro dos Santos.

Presente ao julgamento o Excelentíssimo
Senhor  Doutor  Francisco  Seráfico  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado..

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Seção
Especializda Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 20 de agosto de 2.014. 
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                                                   Doutor Aluízio Bezerra Filho
                                         Juiz de Direito Convocado - Relator
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