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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
EXCESSO.  PATAMAR  DOS  JUROS  DE  MORA.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO
EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA.  DESCABIMENTO.  TÍTULO
EXECUTIVO  JUDICIAL  OMISSO  QUANTO  AOS
JUROS.  APLICAÇÃO  DO  DECRETO-LEI  Nº
2.322/87.  IMPOSSIBILIDADE.  AÇÃO  AJUIZADA
POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA
PROVISÓRIA  Nº  2180-35/2001.  FIXAÇÃO  DOS
JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 0,5% ATÉ
O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/09, QUANDO SERÁ
APLICADO  O  ÍNDICE  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. REFORMA  DO
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DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- Não se opera  a coisa julgada material relativa aos
juros de mora, quando o julgado foi omisso quanto
ao percentual a ser aplicado na condenação.

-  Sendo  a  ação  ordinária  de  cobrança  ajuizada
posterior à entrada em vigor da Medida Provisória nº
2.180-35/2001,  que  alterou  o  art.  1º  -  F,  da  Lei  nº
9.494/97,  o  percentual  dos  juros  de  mora  deve  ser
aplicado, inicialmente, em 0,5% ao mês, até o advento
da Lei nº 11.960/2009,  quando será aplicado o índice
da caderneta de poupança.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

O Estado da Paraíba interpôs Embargos à Execução,
em face de Joaquim Sérgio Madruga,  fls.  02/04,  asseverando,  em sua exordial,  o
excesso de execução, pois o exequente está cobrando o valor do débito, acrescido de
juros de mora, no patamar de 1% ao mês, quando o percentual correto é de 0,5% ao
mês, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97. Outrossim, reconhece como
devido o quantum de R$ 467.488,41 (quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), apurado até a data de 01/05/2004, e
colaciona memória de cálculo, fls. 06/45, razão pelo qual, pugna pela procedência dos
embargos, a fim de ser reconhecido o excesso na presente execução.

Devidamente intimada para impugnar os embargos,
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a parte autora, ora apelada, pronunciou-se às fls. 49/52, requerendo sua rejeição, haja
vista vista que os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, devido ao caráter
alimentar da verba, bem como em função das disposições do Decreto-Lei nº 2.322/87.
Sustenta, ainda, a ineficácia do art. 1º-F, da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 e a
coisa julgada material concernente à discussão sobre os juros de mora.

A Magistrada a quo julgou os embargos, consignando
os seguintes termos, fls. 106/108:

Diante  do  exposto,  julgo  procedente  o  pleito
constante nos presentes embargos, para o fim de se
aplicar  aos  juros  de  mora,  no  caso  em  tela,  o
percentual de 0,5% a.m.
Ato  contínuo,  determino  a  remessa  dos  autos  à
Contadoria Judicial a fim de apuração do real valor
demandado,  tomando-se  por  relevo  a  presente
decisão.
Custas  e  honorários  advocatícios  pelo  embargado,
estes  últimos  no  percentual  de  10%  sobre  o  valor
dado  à  causa,  percentual  este  decorrente  do
confronto do caso, in concreto, com o disposto no art.
20, § 3º, alíneas a, b, c e § 4º do CPC.

Irresignado com o teor do édito judicial, o embargado
interpôs  Apelação,  fls.  110/113,  aduzindo  em  síntese,  que  houve  o  trânsito  em
julgado da  sentença,  porquanto  operou-se a  coisa  julgada material,  não podendo
mais rediscutir o percentual dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões não ofertadas, consoante certidão de fl.
119.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Vanina
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Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  124/126,  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação do mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  registrar  que  a  execução,  em
apreço,  funda-se  em  título  executivo  judicial,  ou  seja,  sentença  condenatória
transitada em julgado.

Por  conseguinte,  para  embargar  à  execução,  o
executado deve fundamentar sua postulação numa das hipóteses dispostas no art.
741, do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os
embargos só poderão versar sobre:
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu
à revelia; II - inexigibilidade do título;
III - ilegitimidade das partes;
IV - cumulação indevida de execuções;
V – excesso de execução;
VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou ex-
tintiva  da  obrigação,  como  pagamento,  novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que su-
perveniente à sentença;
VII - incompetência do juízo da execução, bem como
suspeição ou impedimento do juiz. - negritei.

De  antemão,  vislumbro  que  o  Estado  da  Paraíba
alega excesso de execução em face dos cálculos apresentados pelo exequente estarem
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com o patamar dos juros de mora acima de 0,5% ao mês.

Por  outro  lado,  o  embargado  argumenta  a
impossibilidade de rediscussão do percentual de juros, em liquidação de sentença,
haja vista ter ocorrido a coisa julgada material.  Sustenta,  ainda,  que em razão do
caráter  alimentar  da  verba,  os  juros  devem  ser  fixados  no  percentual  de  1%,
consoante as disposições do Decreto-Lei nº 2.322/87.

Do  acervo  probatório  encartado  aos  autos,  verifico
que a alegação de coisa julgada material da sentença, da qual se originou o título
judicial questionado, não merece guarida, pois não houve menção acerca dos juros de
mora na decisão a quo, que restou assim exarada, fl. 134 (autos em apenso):

Isto  posto,  julgo procedente a  ação,  para condenar,
como condeno, o Estado da Paraíba a implantar no
contracheque e pagar de imediato ao autor o abono
de  permanência  no  valor  de  20%  sobre  os  seus
vencimentos (no plural), para que não paire dúvidas
no  cálculo,  que  deve  ser  sobre  o  vencimento  mais
todas  as  outras  vantagens  pessoais  (vencimentos),
sobre  tudo  é  que  se  deve  calcular  o  abono  de
permanência,  inclusive  o  atrasado,  a  partir  de
fevereiro  de  1995,  nessa  parte,  após  o  processo  de
liquidação  na  forma  do  art.  604  e  seguintes  do
Código de Processo Civil.
Condeno o réu a ressarcir o autor do valor pago pelas
custas  processuais,  e,  honorários  advocatícios  que
arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Ademais,  muito  embora  tenha  havido  recurso
apelatório, fls. 136/143, o acórdão de fls. 172/180, também não se manifestou acerca
da aplicação dos juros de mora na condenação efetuada, ocorrendo, assim, o trânsito
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em julgado.

Portanto,  não  se  operou  a  coisa  julgada  material
concernente  aos  juros  de  mora,  em  face  da  omissão  da  sentença  quanto  a  este
aspecto,  pois  esta  só restaria  configurada,  caso  constasse expressamente no título
judicial o patamar de juros a ser fixado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.  PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  A
EXECUÇÃO.  PRELIMINARES  -  1.INTEMPESTIVI-
DADE.  AUSÊNCIA DE  PROVA DE  INTIMAÇÃO
DA SENTENÇA.  PRESUNÇÃO  DE  TEMPESTIVI-
DADE.  2.AUSÊNCIA DE  PRESSUPOSTO  DE  AD-
MISSIBILIDADE  DA  AÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
PROVA DA PENHORA NOS AUTOS DOS EMBAR-
GOS.  DESNECESSIDADE.  MÉRITO  -  EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. OMISSÃO DO JULGADO QUAN-
TO AOS JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO IMPLI-
CITA. INDICE LEGAL. TERMO INICIAL DE INCI-
DÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO ADESIVO PRE-
JUDICADO.  A ausência  de  intimação  expressa  da
sentença induz a uma razoável presunção de tempes-
tividade do apelo, não tendo os Embargados/Apelan-
tes se desincumbido de provar o contrário. Prelimi-
nar rejeitada; A prova da penhora nos autos dos em-
bargos não é requisito para autorizar sua interposi-
ção. Ademais, a movimentação da ação executiva de-
monstra a existência da penhora. Preliminar rejeita-
da; Omissão do título executivo judicial quanto aos
juros  de  mora  devidos.  Condenação  implícita;  O
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inadimplemento da Embargante decorreu do provi-
mento jurisdicional,  razão pela o termo inicial de
incidência dos juros de mora é a data da sua citação.
No  tocante  ao  índice,  mais  uma  vez  em  face  da
omissão da sentença, deve-se aplicar o legal;- Inver-
são do ônus da sucumbência;- Recurso dos Embar-
gados  prejudicado.  (TJ-PE  -  AC:  161122  PE
02032746420058170001,  Relator:  Cândido  José  da
Fonte  Saraiva  de  Moraes,  Data  de  Julgamento:
29/07/2009, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 140)
- negritei.

Dessa  forma,  mesmo  sendo  omisso  o  julgado,  é
cediço que os juros legais são acessórios do principal, porquanto estão implícitos e
devem  ser  incluídos  no  débito,  consoante  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal, por meio da Súmula nº 254, senão vejamos:

Incluem-se  os  juros  moratórios  na  liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RESTITUI-
ÇÃO  DE  MERCADORIAS.  INDENIZAÇÃO.  EXE-
CUÇÃO  DE  VALOR  CERTO.  INCLUSÃO  NOS
CÁLCULOS  DE  JUROS  MORATÓRIOS,  AINDA
QUE NÃO TENHAM SIDO REQUERIDOS E APÓS
A  HOMOLOGAÇÃO  DA  CONTA  DE  LIQUIDA-
ÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem de-
bateu a matéria referente aos arts.  183,293, 463, I  e
473 do CPC; e 955, 1.060, 1.061 e 1.064 do CC, por
isso prescindível a citação expressa dos dispositivos
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legais, a fim de atender-se o requisito do prequestio-
namento. Precedentes. 2. Os juros legais são acessóri-
os do principal, motivo pelo qual, embora omisso o
pedido inicial ou a sentença condenatória,  conside-
ram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de
liquidação, ainda que homologado cálculo anterior,
não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julga-
da. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudenci-
al,  faz-se  necessária  a  indicação  das  circunstâncias
que identifiquem as semelhanças entre o aresto re-
corrido e o paradigma, nos termos do parágrafo úni-
co, do art. 541, do Código de Processo Civil e dos pa-
rágrafos do art. 255 do Regimento Interno do STJ. 4.
recurso especial  conhecido em parte e,  nesta parte,
provido. (Processo REsp 402724 / SP. RECURSO ES-
PECIAL 2002/0001446-4.  Relator  (a):  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO  (1140).  Órgão  Julgador:  T4  -
QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 06/04/2010.
Data da Publicação/Fonte:  DJe 19/04/2010) -  sublin-
hei.

Partindo  da  assertiva  acerca  da  possibilidade  de
análise dos juros de mora, em fase de execução, tendo em vista a omissão do julgado
quanto a este aspecto, cumpre examinar,  neste momento processual,  o percentual
devido de juros a ser aplicado no título judicial.

Nessa  senda,  do  cotejo  dos  autos,  denota-se  que  a
presente ação ordinária de cobrança diz respeito a verbas remuneratórias de servidor
público e fora ajuizada posteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória nº
2.180-35/2001,  que  alterou  o  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  porquanto,  na  hipótese
vertente, o percentual dos juros de mora deve ser aplicado, inicialmente, em 0,5% ao
mês, a partir da citação, até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando será aplicado o
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índice da caderneta de poupança, haja vista as legislações supracitadas possuírem
aplicação imediata aos processos em curso, em razão do princípio, segundo o qual o
tempo rege o ato, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.

Eis os dispositivos legais acima reportados:

Medida Provisória nº 2.180-35/2001:
Art. 4o A Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, pas-
sa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
(...)
Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impos-
tas à Fazenda Pública para pagamento de verbas re-
muneratórias devidas a servidores e empregados pú-
blicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis
por cento ao ano.

Lei nº 11.960/09:

Art. 5º O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro
de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisó-
ria no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:
Art. 1º - F. Nas condenações impostas à Fazenda Pú-
blica, independentemente de sua natureza e para fins
de atualização monetária,  remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma úni-
ca vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança.

Por oportuno, transcrevo os escólios a seguir:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
DIFERENÇA  DE  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA
DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO
REAL. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI
N.  9.494/1997.  MP  N.  2.180-35/2001.  APLICAÇÃO
IMEDIATA.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA PELO STF.  ART. 543-B, § 3º, DO
CPC.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,
apreciando o AI 842.063/RS (rel. Min. Cezar peluso,
dje de 2/9/2011), julgado sob o regime de repercussão
geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de
que  é  compatível  com  a  Constituição  Federal  a
incidência imediata do art. 1º-f da Lei nº 9.494/1997,
acrescentado pela medida provisória nº 2.180-35, de
24/8/2001,  ainda que em relação às ações ajuizadas
antes  de  sua  entrada  em vigor.  2.  Nesse  passo,  as
normas que disciplinam os juros de mora possuem
natureza  eminentemente  processual,  devendo  ser,
necessariamente, aplicadas aos processos em curso,
em atenção ao princípio tempus regit actum. 3. Na
linha do entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os
juros de mora devem ser fixados no percentual  de
0,5% ao mês,  a  partir  da vigência  da MP n.  2.180-
34/2001.  4.  Recurso  Especial  parcialmente  provido.
(STJ;  REsp 963.513;  Proc.  2007/0146117-4;  PR;  Sexta
Turma;  Relª  Desª  Conv.  Marilza  Maynard;  DJE
14/04/2014) - destaquei.
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E,

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  SERVIDOR
PÚBLICO  APOSENTADO.  CUMULAÇÃO  DE
VANTAGENS. QUINTOS. JUROS DE MORA. ART.
1º-F  DA  LEI  N.  9.494/1997  E  SUCESSIVAS
ALTERAÇÕES.  APLICAÇÃO  IMEDIATA.
UTILIZAÇÃO  DO  RECURSO  ACLARATÓRIO
UNICAMENTE  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  1.
Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental,  dado o caráter  infringente da oposição,
em  observância  ao  princípio  da  fungibilidade
recursal. 2. Em se tratando de condenação imposta à
Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias  devidas  a  servidores  e  empregados
públicos,  os  juros  de  mora  incidirão  da  seguinte
forma: (i) 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto
n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de
publicação  da  medida  provisória  n.  2.180-35,  que
acresceu o art.  1º-f  à  Lei  n.  9.494/1997;  (ii)  0,5% ao
mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da
Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova redação ao
referido art. 1º-f da Lei n. 9.494/1997; e (iii) percentual
estabelecido para a caderneta de poupança, a partir
da  Lei  n.  11.960/2009.  3.  Embargos  de  declaração
recebidos como agravo regimental,  ao qual  se nega
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provimento.  (STJ;  EDcl-REsp  946.156;  Proc.
2007/0095998-8;  RS;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Og
Fernandes; DJE 05/08/2013; Pág. 2114) - negritei.

Também,

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU
O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA
VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Cinge-se  a  controvérsia
acerca  da  possibilidade  de  aplicação  imediata  às
ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a
redação  do  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  para
disciplinar  os  critérios  de  correção  monetária  e  de
juros de mora a serem observados nas "condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua  natureza",  quais  sejam,  "os  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança".  2.  A  Corte  Especial,  em  sessão  de
18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento
até então adotado,  firmando posição no sentido de
que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária  e aos juros de
mora  devidos  pela  Fazenda  Pública,  deve  ser
aplicada, de imediato, aos processos em andamento,

Apelação Cível nº 0049765-21.2004.815.2001                                                                                                                       12



sem,  contudo,  retroagir  a  período  anterior  à  sua
vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o
Supremo  Tribunal  Federal,  ao  decidir  que  a  Lei
9.494/97,  alterada  pela  Medida  Provisória  n.  2.180-
35/2001,  que  também  tratava  de  consectário  da
condenação  (juros  de  mora),  devia  ser  aplicada
imediatamente  aos  feitos  em  curso.  4.  Assim,  os
valores resultantes de condenações proferidas contra
a Fazenda Pública  após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção  monetária  e  juros)  nela  disciplinados,
enquanto  vigorarem.  Por  outro  lado,  no  período
anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos  pela  legislação  então vigente.  5.  No caso
concreto,  merece  prosperar  a  insurgência  da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5º da
Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009,
data  da  edição  da  referida  lei,  ante  o  princípio  do
tempus regit actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser  representativo  de  controvérsia,  submetido  ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em  relação  ao  Recurso  Especial  Repetitivo  n.
1.086.944/SP,  que  se  referia  tão  somente  às
modificações  legislativas  impostas  pela  MP  2.180-
35/01,  que  acrescentou  o  art.  1º-F  à  Lei  9.494/97,
alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada. 8. Recurso
especial  parcialmente  provido  para  determinar,  ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei
11.960/09,  a  partir  de  sua  vigência,  sem  efeitos
retroativos. (REsp 1205946/SP. RECURSO ESPECIAL.
Processo  2010/0136655-6.  Relator(a):Ministro
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BENEDITO  GONÇALVES  (1142).  Órgão  Julgador:
CE  -  CORTE  ESPECIAL.  Data  do  Julgamento:
19/10/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2012.
DECTRAB, vol. 212, p. 7. REVPRO, vol. 206 p. 434).

Nesse diapasão, só seria possível aplicar o Decreto-
Lei nº 2.32287, como requer o apelante, caso a ação tivesse sido ajuizada antes da
entrada em vigor da Medida Provisória nº  2.180-35/2001, que alterou o art. 1º-F, da
Lei 9.494/97, e, mesmo que assim o fosse, o percentual de 1% seria devido somente
até o advento da referida medida provisória.

Portanto,  diante  do  panorama,  acima  narrado,  a
sentença  deve  ser  reformada,  a  fim de  que o  percentual  dos  juros  de  mora  seja
aplicado em 0,5% ao mês, até o advento da Lei nº 11.960/2009,   quando será aplicado  
o índice da caderneta de poupança.

Ante  o  exposto,  sem  maiores  delongas,  DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Por  conseguinte,  no  tocante  às  custas  e  aos
honorários advocatícios, os mesmos devem ser rateados e compensados entre si, nos
termos da Súmula nº 306, do Superior Tribunal  de Justiça1,  tendo em vista restar
configurada  a  sucumbência  recíproca  (art.  21,  do  Código  de  Processo  Civil),
observando-se, todavia, a isenção prevista no art. 29, da Lei nº 5.672/92 (Regime de
Custas e Emolumentos do Estado da Paraíba) quanto ao Estado da Paraíba.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega

1 Súmula nº 306/STJ - Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado
o direto autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
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Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator

Apelação Cível nº 0049765-21.2004.815.2001                                                                                                                       15


	Apelação Cível nº 0049765-21.2004.815.2001 15
	ACÓRDÃO
	Apelação Cível nº 0049765-21.2004.815.2001
	Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital

