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Acórdão
Apelação Cível e Remessa Oficial – nº. 0061706-84.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Gustavo 
Nunes Mesquita. 

Apelados: Eliane  Félix  de  Oliveira  e  outros  – Adv.:  Márcio  Henrique 
Carvalho Garcia

Remetente:  Juízo de Direito  da Segunda Vara da Fazenda Pública  da 
Comarca desta Capital.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. 
MILITAR.  CONTRATO  DE  SEGURO  EM  GRUPO. 
SINISTRO.  PAGAMENTO  A  MENOR.  PLEITO  DA 
DIFERENÇA.  PROCEDÊNCIA.  RECURSO. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.  ARGUIÇÃO 
DE  PRESCRIÇÃO.   PRAZO  DE  UM  ANO.  NÃO 
ACOLHIMENTO.  MÉRITO.  SEGURO OBRIGATÓRIO 
COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 5.970/94. VALOR DA 
INIDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A VINTE VEZES A 
REMUNERAÇÃO  DO  SEGURADO.  CONTRATO 
ESTABELECIDO  EM  DISCORDÂNCIA  COM  A 
LEGISLAÇÃO  VIGENTE.  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO 
DA  LEGALIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E 
JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL APLICÁVEL À 
POUPANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O  Estado  da  Paraíba,  por  ser  o  estipulador  do 
contrato de seguro em grupo para os militares, é 
parte legítima para ação que se pleiteia cobrança 
da diferença da indenização prevista em lei e não 
observada no contrato.
“Conforme  entendimento  pacificado  no  STJ,  a 
pretensão indenizatória  contra a Fazenda Pública 
sujeita-se à prescrição qüinqüenal estabelecida no 
Decreto 20.910/1932”. Min. Herman Benjamin.
Havendo morte de militar vinculado ao seguro em 
grupo, os beneficiários receberão o equivalente a 
vinte  vezes  a  retribuição  do  segurado 
correspondente  ao  mês  em  que  ocorrer  o 
falecimento,  nela  compreendida  todas  as 
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vantagens  pecuniárias  de  caráter  permanente, 
ainda  que  o  contrato  estipule  valor  diverso, 
ficando  a  responsabilidade  a  encargo  do 
estipulante.
Os honorários sucumbenciais serão fixados entre o 
mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor 
da condenação, observando-se o grau de zelo do 
profissional,  o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a 
natureza  e  importância  da  causa,  e  o  trabalho 
realizado pelo advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  a  preliminar  e  prejudicial.  No  mérito,  por  igual  votação,  negar 
provimento a ambos os recursos.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  interposta  pelo 
Estado da Paraíba hostilizando a sentença do Juízo de Direito da Segunda Vara 
da Fazenda Pública da Comarca desta Capital nos autos da Ação de Indenização 
ajuizada por Eliane Félix de Oliveira, Maxwel Félix de Oliveira e Maxwelder 
Félix de Oliveira contra o Apelante

Do histórico do fato narrado na inicial,  verifica-se que os 
Promoventes ajuizaram a demanda buscando receber do Estado da Paraíba a 
diferença do valor pago pela MAPFRE Vera Cruz Vida e Previdência S/A, pelo 
seguro de vida em grupo, visto que receberam a quantia de R$ 5.000,00 da 
Seguradora,  enquanto  a  Lei  Estadual  n.º  5.790/94  prevê  indenização  no 
equivalente a vinte vezes a última remuneração percebida antes da ocorrência do 
sinistro.

Aduziram que Israel de Oliveira Félix, esposo e genitor deles 
Demandantes,  era  Policial  Militar  e  faleceu  no  dia  20  de  agosto  de  2007,  e 
quando  pleitearam o  seguro  receberam como pagamento  a  quantia  segundo 
disposições contratuais firmada entre o Estado e a Seguradora.

Na Sentença (fls. 57/60), o Magistrado rejeitou a preliminar 
de impossibilidade jurídica do pedido e a de ilegitimidade passiva ad causam.
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No mérito, ao fundamento de que o Art. 4º da Lei Estadual 
n.º  5.790/94  estabelece  que  o  contrato  de  seguro  deverá  ter  cláusula  que 
garanta,  no  caso  de  morte  ou  invalidez  total,  a  importância  segurada 
correspondente a vinte vezes a retribuição do segurado, considerando o mês da 
ocorrência  do  evento,  aí  compreendidas  todas  as  vantagens  pecuniárias  de 
caráter permanente; o Estado da Paraíba deixou de cumprir a disposição legal ao 
ajustar contrato com a seguradora com indenização de seguro no equivalente a 
R$  5.000,00,  e  que  a  Administração  Pública  deve  guiar-se  pelo  princípio  da 
legalidade,  só  podendo fazer  ou deixar  de fazer  o que a  lei  estipula,  julgou 
procedente o pedido e condenou o Demandado ao pagamento da indenização 
pelo que fazia jus o falecido,  deduzida a quantia  já recebida,  totalizando R$ 
26.947,40, bem assim ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitrou 
em 20% sobre o valor da condenação.

Nas  razões  recursais  (fls.  67/79),  o  Apelante  arguiu, 
preliminarmente,  ser  parte  ilegitimidade  para  responder  pela  demanda, 
porquanto na relação jurídica figura apenas como estipulante de um contrato 
firmando entre seguradora e segurados; e prejudicial de mérito de prescrição, 
com prazo de um ano, aplicando-se o disposto no Art. 206, §1º, II.

No  mérito,  alegou  que  carece  de  responsabilidade  para 
assumir as obrigações advindas do seguro, a qual só poderia ser atribuída ao 
segurador, visto que ele Apelante atuou apenas como estipulante do seguro, não 
se obrigando pelas obrigações assumidas pela seguradora, e que na inicial não 
há qualquer menção de ilegalidade dele Recorrente para justificar o pagamento 
da indenização determinada na sentença. 

Aduziu  que  o  Magistrado,  na  fixação  dos  honorários  de 
sucumbência,  ultrapassou  os  limites  da  razoabilidade  e  não  observou  as 
disposições do Art. 20, §3º, do CPC, e pugnou pelo provimento do Recurso para 
que fosse reformada a sentença, acolhendo a preliminar ou prejudicial de mérito 
arguidas,  ou,  superadas estas,  a  improcedência  do pedido ou  a  redução dos 
honorários.

Nas Contrarrazões (fls. 81/84), os Apelados pugnaram pelo 
desprovimento do Recurso, rechaçando a preliminar e a prejudicial de prescrição 
e, no mérito, defenderam que a indenização decorre do ato ilícito de contratar 
seguro  obrigatório  de  forma  diversa  do  que  Lei  n.º  5.970/94  estabeleceu, 
causado prejuízo aos servidores públicos vinculados ao contrato de seguro em 
grupo.
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A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls.  96/101), 
pugnando pela rejeição das preliminares arguidas e sem apresentar manifestação 
a respeito do mérito da causa, por entender que inexiste hipótese de intervenção 
obrigatória prevista no Art. 82 do CPC.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR

1) Ilegitimidade passiva.

O Estado da Paraíba é quem detém responsabilidade para o 
pleito  reclamado  pelos  Apelados,  porquanto,  se  estipulou  seguros  com valor 
diverso do que determina a lei, assumiu o ônus do pagamento da diferença do 
prêmio do seguro, por que pode ser extraído do Art. 3º da Lei nº 5.970, de 25 de 
novembro de 1994, in verbis:

“Art.  3º.  O  prêmio  do  seguro  será  pago 
integralmente  pelo  Estado,  na  condição  de 
estipulante, não podendo exceder a um por cento 
(1%)  da  retribuição  mensal  do  segurado, 
conforme  constar  da  folha  de  pagamento  de 
pessoal do Estado, observado o disposto no inciso 
II do art. 4º.”

Por sua vez, o Decreto nº 17.086, de 28 de novembro de 
1994, que regulamentou a lei em comento, estabelece em seu § 1º do Art. 1º o 
seguinte:

“Art. 1º - (…)

§  1º  –  O  seguro  será  pago  integralmente  pelo 
Estado, na condição de estipulante, não onerando 
a  retribuição  do  servidor,  e  não  podendo  o 
dispêndio mensal ultrapassar 1% (um por cento) 
da retribuição de cada servidor.”

 Vê-se de forma cristalina que o Recorrente, em obediência 
ao princípio da legalidade, deve compor o polo passivo da demanda.
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Assim, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

1)Prescrição

Defendeu o Apelante que a pretensão dos Apelados contra a 
Fazenda Pública já prescreveu, que para tanto é anual, conforme interpretação 
conjugada dos Arts. 10 do Decreto nº. 20.910/1932 e 206, § 1º, II, do Código 
Civil.

Analisando  detidamente  o  Art.  10  do  aludido  Decreto, 
observamos  o  seguinte:  “O  disposto  nos  artigos  anteriores  não  altera  as  
prescrições de menor prazo, constantes, das leis e regulamentos, as quais ficam  
subordinadas as mesmas regras”, não se trata de regra de preferência em favor 
da Fazenda Pública,  mas  sim de  norma especial,  consagrando o princípio  da 
especialidade, informando que aquele novo prazo, por ser especial  à Fazenda 
Pública, não revoga, nem modifica as prescrições de menor prazo.

Ressalte-se  que  o  citado  Decreto  é  anterior  à  Lei  de 
Introdução ao Código Civil, que renova a especialidade no § 2º do Art. 2º, nestes 
termos: “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já  
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.

Assim,  o  prazo  prescricional  a  ser  aplicado  nas  ações  de 
responsabilidade civil é quinquenal, por este ser previsto em legislação especial.

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

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO.  PRESCRIÇÃO  QÜINQÜENAL.  DECRETO 
20.910/192. NÃO-OCORRÊNCIA.
1.  O  recorrente  se  insurge  contra  acórdão  que 
manteve a sua condenação ao pagamento de R$ 
3.450,00  por  danos  causados  em  acidente  de 
trânsito  que  envolveu  viatura  policial,  alegando 
prescrição segundo as normas do Código Civil.
2. Conforme entendimento pacificado no STJ, 
a  pretensão indenizatória  contra  a  Fazenda 
Pública  sujeita-se  à  prescrição  qüinqüenal 
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estabelecida no Decreto 20.910/1932.
3. Recurso Especial não provido.”
(REsp  1200764/AC,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
14/09/2010, DJe 27/09/2010)

E mais:
“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  MORTE  DE 
PRESIDIÁRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 
LEGITIMIDADE  ATIVA.   IRMÃOS  DA  VÍTIMA. 
PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  DECRETO  Nº 
20.910/32.
1.  O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe 
acerca da prescrição qüinqüenal de qualquer 
direito  ou  ação  contra  a  Fazenda  Pública, 
seja qual for a sua natureza, a partir do ato 
ou fato do qual se originou.
2.  In  casu,  a  pretensão  deduzida  na inicial  não 
resultou  atingida  pelo  decurso  do  prazo 
prescricional,  uma  vez  que  o  fato  ensejador  do 
dano, qual seja, morte do irmão dos autores no 
interior  de  instituição  prisional,  na qual  cumpria 
pena,  ocorreu  em  17.01.2002,  e  a  ação  foi 
ajuizada em 07.12.2006, consoante se infere do 
voto condutor do acórdão recorrido à fl. 203.
[...]
3.  Ad  argumentandum  tantum,  a  hodierna 
jurisprudência desta Corte está sedimenta no 
sentido  de  que  a  prescrição,  nas  ações  de 
responsabilidade civil do Estado, subsume-se 
ao prazo quinquenal encartado no art. 1º do 
Decreto 20.910/32.  Precedentes do STJ: REsp 
1160403/ES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/03/2010; 
e AgRg no REsp 1073796/RJ, SEGUNDA TURMA, 
DJe 01/07/2009.
4. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg  no  REsp  1184880/RR,  Rel.  Ministro  LUIZ 
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, 
DJe 01/07/2010)
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Isto  posto,  levando  em  consideração  que  o  óbito  do 
segurado  ocorreu  em  20/08/2007  (Certidão  de  fls.  18),  e  os  beneficiários 
ingressaram com a ação em 13/02/2012, deve-se reconhecer que a pretensão 
dos recorridos não foi atingida pela prescrição, porquanto não decorreu o prazo 
de cinco anos.

Assim, rejeito a arguição de prescrição.

MÉRITO

O  cerne  da  questão  consiste  na  sentença  proferida  pelo 
Magistrado monocrático que julgou procedente o pedido contido na inicial, para 
condenar o Apelante ao pagamento da diferença entre os valores de R$ 5.000,00 
até o  equivalente a  vinte vezes a remuneração do segurado no mês do seu 
falecimento.

A Lei Estadual nº 5.970/94 estabelece, em seu Art. 4º, II, 
que no caso de morte os beneficiários receberão a importância de vinte vezes a 
retribuição do segurado correspondente ao mês em que ocorrer o falecimento, 
nela compreendida todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente.

Para corroborar tal entendimento, o Decreto nº 17.086/94 
que regulamentou a Lei mencionada, estabelece no seu Art. 3º o seguinte:

“Art.  3º – O prêmio corresponderá a 20 (vinte) 
vezes a retribuição do servidor no caso de morte 
ou invalidez permanente total”.

Todavia, o Estado da Paraíba, ao efetuar o contrato com a 
seguradora  MAPFRE  Vera  Cruz  Vida  e  Previdência  S/A,  ajustou  apenas  o 
pagamento  de  uma  indenização  ao  segurado  e  aos  seus  beneficiários  com 
importância de R$ 5.000,00 conforme se observa abaixo:

“Contrato Nº 035/2005
CLÁUSULA  SÉTIMA  –  OBRIGAÇÃO  DA 
CONTRATADA
a) Garantir  o pagamento de uma indenização ao 
segurado no Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
aos  seus  beneficiários,  caso  o  servidor  venha  a 
sofrer qualquer tipo de morte, sempre em rigorosa 
observância aos termos da Licitação e da proposta 
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a  que  vinculam,  bem  como  as  Cláusulas 
Contratuais e a Proposta de Seguro de Acidentes 
Pessoais Coletivos (modelo padrão da Contratada 
em anexo);”

Como é sabido, segundo o princípio, a Administração Pública 
não deve praticar ato contrário à lei - “contra legem”, nem muito menos fora da 
lei - “extra legem”. Portanto, de forma imperativa, o ente público apenas deve 
praticar o ato de acordo com a lei, ou seja, “secundum legem”.

Destarte,  a  partir  do  momento  em  que  o  ente  público 
descumpriu o preceito afrontou o princípio da legalidade, bem como as cláusulas 
pactuadas, esquivando-se da obrigação que é de sua inteira responsabilidade, 
oriunda de Lei Estadual.

A Constituição Federal, em seu Art. 37, § 6º, estabelece os 
preceitos da responsabilidade objetiva do Estado, in verbis:

“Art. 37 (…)

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o 
direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.”

Em  que  pese  o  ente  público  está  na  qualidade  de 
estipulante, não impede a sua responsabilidade, pois no âmbito administrativo, 
não cabe ao gestor público imputar atos no exercício da livre vontade, ao seu bel 
prazer. Muito pelo contrário, o agente público deve se condicionar e se sujeitar às 
determinações legais, sob pena do ato administrativo ser considerado inválido, 
ilegal ou inexistente.

Nesse norte, temos o julgado de lavra do Desembargador 
Pereira  da  Silva,  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  no  Processo  nº 
1.0079.04.158060-0/001(1), cuja ementa está assim transcrita:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO 
EM  GRUPO.  SINISTRO.  COMUNICAÇÃO  DA 
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
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ESTIPULANTE  NA  QUALIDADE  DE  MANDATÁRIA. 
ARTIGO  11,  §2º  E  21,  §2º,  DO  DECRETO-LEI 
73/66 E 667 DO CC. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE 
INDENIZAR. Em se tratando de seguro de vida em 
grupo,  onde  as  condições  contratuais  ficam em 
poder  da  estipulante  que,  inclusive,  assume  o 
encargo de tratar com a seguradora sobre todos 
os  fatos  pertinentes  ao  seguro,  está  clara  a 
instituição de mandato, em que a estipulante age 
em  nome  da  seguradora,  e  por  isto,  é 
responsável, nos termos do Art. 667, do CC, por 
prejuízos  decorrentes  da omissão de tempestiva 
comunicação de ocorrência de sinistro.  Apelação 
não  provida.  (TJMG  –  Número  do  Processo: 
1.0079.04.158060-0/001(1) – 10ª Câmara Cível – 
DJE 21/05/2008 – Rel. Des. Pereira da Silva).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é 
uníssona no seguinte sentido:

“Direito  do  consumidor.  Contrato  de  seguro  de 
vida  inserido  em  contrato  de  plano  de  saúde. 
Falecimento da segurada. Recebimento da quantia 
acordada.  Operadora  do  plano  de  saúde. 
Legitimidade  passiva  para  a  causa.  Princípio  da 
boa-fé  objetiva.  Quebra  de  confiança. 
Denunciação  da  lide.  Fundamentos  inatacados. 
Direitos básicos do consumidor de acesso à Justiça 
e de facilitação da defesa de seus direitos. Valor 
da indenização a título de danos morais. Ausência 
de  exagero.  Litigância  de  má-fé.  Reexame  de 
provas. - Os princípios da boa-fé e da confiança 
protegem  as  expectativas  do  consumidor  a 
respeito do contrato de consumo. - A operadora 
de  plano  de  saúde,  não  obstante  figurar  como 
estipulante no contrato de seguro de vida inserido 
no  contrato  de  plano  de  saúde,  responde  pelo 
pagamento da quantia acordada para a hipótese 
de falecimento do segurado se criou, no segurado 
e  nos  beneficiários  do  seguro,  a  legítima 
expectativa de ela, operadora, ser responsável por 
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esse pagamento. - A vedação de denunciação da 
lide subsiste perante a ausência de impugnação à 
fundamentação do acórdão recorrido e os direitos 
básicos do consumidor de acesso à Justiça e de 
facilitação  da  defesa  de  seus  direitos.  - 
Observados, na espécie, os fatos do processo e a 
finalidade  pedagógica  da  indenização  por  danos 
morais  (de  maneira  a  impedir  a  reiteração  de 
prática  de  ato  socialmente  reprovável),  não  se 
mostra  elevado  o  valor  fixado  na  origem.  -  O 
afastamento da aplicação da pena por litigância de 
má-fé necessitaria  de revolvimento do conteúdo 
fático-probatório  do  processo.  Recurso  especial 
não  conhecido.  (590336  SC  2003/0133474-6, 
Relator:  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Data  de 
Julgamento: 06/12/2004, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data  de  Publicação:  DJ  21.02.2005  p.  175RSTJ 
vol. 192 p. 374).”
“Civil  e  processual  civil.  Seguro  em  grupo. 
Estipulante.  Legitimidade  passiva.  Reexame  de 
provas.  -  A  estipulante  age  como  mera 
mandatária  e,  portanto,  é  parte  ilegítima  para 
figurar na ação em que o segurado pretende obter 
o  pagamento  da  indenização  securitária,  exceto 
quando  a  ela  possa  ser  atribuída  a 
responsabilidade  por  mal  cumprimento  do 
mandato,  que  acarrete  o  não  pagamento  da 
indenização.  -  Hipótese  em  que  o  Tribunal  de 
origem concluiu com base nas provas dos autos 
que  a  estipulante  deu  causa  à  justa  recusa  da 
seguradora  ao  pagamento  da  indenização 
securitária.  Recurso  especial  não  conhecido. 
(539822  MG  2003/0050872-0,  Relator:  Ministra 
NANCY  ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento: 
27/09/2004,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJ 03.11.2004 p. 200)”.

Portanto, entendo que o ente público Recorrente deve pagar 
aos Recorridos, como beneficiários do falecido, o valor correspondente a vinte 
vezes a retribuição do segurado no mês de seu falecimento, fazendo-se a devida 
compensação do quantum pago pela seguradora.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se 
que  o  Magistrado  fixou  em 20% do  valor  da  condenação,  tendo  o  Apelante 
arguido que o arbitramento foi desproporcional.

Sobre a matéria, dispõe o Art. 20, §§ -3º e 4º, CPC:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar 
ao  vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os 
honorários advocatícios. Esta verba honorária será 
devida, também, nos casos em que o advogado 
funcionar em causa própria. 
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo 
de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por 
cento  (20%)  sobre  o  valor  da  condenação, 
atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de 
prestação do serviço e c) a natureza e importância 
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 
tempo exigido para o seu serviço. 
§ 4o Nas causas de pequeno valor,  nas de valor 
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver 
condenação ou for  vencida a Fazenda Pública,  e 
nas execuções, embargadas ou não, os honorários 
serão fixados consoante apreciação eqüitativa do 
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do 
parágrafo anterior.

Deve ser considerado, ainda, que nas ações contra a fazenda 
pública o processo se submete, obrigatoriamente, a uma fase de execução e um 
procedimento de pagamento (precatório), nos quais o profissional apresenta seu 
labor sem fixação de outra verba remuneratória.

Assim, entendo que o arbitramento dos honorários não fugiu 
da razoabilidade e dos critérios do Art. 20 do CPC. 

Isto  posto,  rejeitadas  a  preliminar  e  a  arguição  de 
prescrição, no mérito, nego provimento ao Recurso e à Remessa Oficial, 
mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de janeiro 
de 2015.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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