
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0002005-94.815.0181 — 4ª Vara da Comarca de Guarabira. 
Relator :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante :Estado da Paraíba
Advogado :Rachel Lucena Trindade
Apelada :Ariosto Uchôa Trocoli Neto
Advogado :Glauco Coutinho Marques
Remetente :Juízo da 4ª Vara de Guarabira

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  —  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA  —  SERVIDOR  ESTADUAL  —  CONTRATO  NULO  — 
DIREITO  AO  PERCEBIMENTO  DE  VERBAS  EM  ATRASO  — 
DIFERENÇAS SALARIAIS — AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
PROVAS POR PARTE DO DEMANDADO —  APLICAÇÃO DO ART. 
557, 'CAPUT', DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO. 

— Súmula Nº 363 do TST.  CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res.  
121/2003,  DJ  19,  20  e  21.11.2003 A contratação de  servidor  público,  após  a  
CF/1988,  sem  prévia  aprovação  em  concurso  público,  encontra  óbice  no  
respectivo  art.  37,  II  e  §  2º,  somente  lhe  conferindo direito  ao  pagamento  da 
contraprestação  pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas  trabalhadas,  
respeitado  o  valor  da  hora  do  salário  mínimo,  e  dos  valores  referentes  aos  
depósitos do FGTS.

Vistos, etc.

Cuida-se de  Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba em face da 
sentença de fls. 100/103, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da 
Reclamação proposta pela recorrida em desfavor do Estado da Paraíba. 

Na sentença,  o juízo  a quo  julgou procedente em parte o pedido,  para 
condenar  “o promovido a pagar ao autor a diferença entre a remuneração recebida por esta e o 
salário mínimo vigente na data de cada pagamento, com observância do período de 15.08.2005 a  
01.06.2009, cujo valor fica acrescido de compensação da mora e  e correção monetária na forma  
do art. 1º – F da Lei n. 9.494/97, com a redação determinada pela Lei n.11.960/09, a partir da 
vigência de referida modificação legislativa.  Entretanto,  no período anterior à Lei n.11960/09,  
aplica-se apenas a correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela devida,  
uma vez que a citação – que era o termo inicial  para incidência dos juros de mora antes da 
modificação do art.1º – F da Lei n.9.494/97 pela Lei n.11960/97 – somente ocorreu após a vigência  
da referida lei.” Condenou ainda o promovido em 15% sobre o valor da condenação.
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Inconformado, o recorrente suscitou preliminarmente a nulidade da sentença 
em razão desta ser ultra petita. No mérito, alega que em decorrência da autora não ter submetido a 
prévio concurso público, a sua contratação deve ser nula. 

Devidamente  intimado o  apelado não  apresentou  contrarrazões  conforme 
certidão de fl.117.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de 
fls. 124/127, apenas indica que o feito retome o seu caminho natural, para submeter-se ao elevado 
crivo da Egrégia Câmara.

É o Relatório.

Decido. 

O art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de  
confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§  2º  Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  sempre  que  a  condenação,  ou  o  direito  
controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem 
como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do 
mesmo valor

A partir  de  uma  análise  do  supracitado  dispositivo  percebe-se  não  ser 
cabível a reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o 
patamar de 60 salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o  posicionamento 
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do 
cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou 
nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível 
adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art. 475, § 2º, 
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL. 
ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO À 
IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO 
ART. 535, I, CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS ARTS. 514, II, 515 DO CPC 
REPELIDA.DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA PELA VIA DO REEXAME NECESSÁRIO. 
SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO APLICAÇÃO DA EXEGESE CONTIDA NO § 2º DO 
ART.  475  DO  CPC.1.  Ausência  de  vícios  a  macularem  o  aresto  recorrido,  cuja 
fundamentação desenvolveu-se de forma absolutamente clara e precisa, sem nenhum ponto 
obscuro  ou  contraditório.  Ofensa  ao  art.  535,  I,  do  CPC,  repelida.2.  Tratando-se  de 
sentença  sujeita  ao  reexame necessário,  revela-se  despiciendo,  no  caso,  reavaliação  da 
presença dos requisitos de admissibilidade da apelação interposta pelo Estado do Paraná, 
eis que toda a matéria que poderia ser devolvida ao Tribunal por força da apelação, foi 
forçosamente  devolvida  em  decorrência  da  remessa  oficial.3.  "Somente  se  poderá 
dispensar o reexame necessário, com fundamento no § 2º do art. 475 do CPC, caso a 
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sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários 
mínimos,  ou  caso  ela  se  refira  a  direito,  de  valor  certo  que  não  supere  aquele 
montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar 
a Fazenda Pública, que poderá vir a ser surpreendida numa futura execução ou, até 
mesmo, num processo de liquidação, no qual se constate ser elevado o valor cobrado 
ou o montante que envolva o direito discutido" (DIDIER Jr, Fredie. Curso de Direito 
Processual  Civil.,  v.  3. Salvador;  Jus Podivm. 2007. p.398).4. O caso concreto trata de 
sentença  ilíquida  e  de  direito  controvertido,  com valor  incerto,  sendo-lhe  inaplicável  a 
dispensa do reexame necessário.5. Recurso especial não provido.(REsp 1271992/PR, Rel. 
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
15/09/2011, DJe 21/09/2011)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º 
DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA 
DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA. 
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  DECISÃO 
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. A 
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de 
que,  nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  não  é  possível  a  adoção  do  valor 
atualizado  da  causa  como  parâmetro  para  se  aferir  a  incidência  ou  não  da 
excepcionalidade  da  regra  estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo 
Civil.2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado 
ora  agravado,  deve  ser  a  decisão  mantida  por  seus  próprios  fundamentos.3.  Agravo 
regimental desprovido.(AgRg no Ag 1254476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Como no presente caso a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

Do Mérito. 

Inicialmente esclareço que diante da identidade de assuntos entre a apelação 
interposta e a Remessa Oficial, passo à analisá-las de forma conjunta.

De plano, percebe-se que a controvérsia tem início em razão da Reclamação 
Trabalhista, proposta pelo ora apelado, visando ao recebimento de verbas laborais, decorrentes de 
contrato de prestação de serviços firmado com o Estado da Paraíba.

O  presente  apelo  visa  reformar  a  decisão  proferida  para  que  seja 
considerado nulo de pleno direito a contratação do demandante e, por consequência, deixe de obter 
as verbas pleiteadas na sua inicial. 

Todavia, constata-se que o contrato realizado entre a administração pública 
e o particular é nulo de pleno direito, no entanto, o servidor não pode ser prejudicado, pois há nos 
autos a comprovação da prestação de serviços.

A Constituição Federal é contundente em relação à imposição da efetividade 
do  princípio  constitucional  do  concurso  público  como  regra  geral  às  contratações  de  pessoal, 
efetuadas pela administração pública. A contratação sem concurso público é admitida, desde que em 
caráter temporário e excepcional, prevista na CF/88 e na Lei Orgânica Municipal.

Tratando-se  de  contrato nulo por  ausência  de  prévia  aprovação  em 

3



concurso  público,  faz  jus o  servidor  ao  percebimento  de  valores  correspondentes  à 
contraprestação pelo serviço prestado. No âmbito do Direito do Trabalho, sendo impossível a 
restituição do trabalho prestado, o empregador deve ao trabalhador o pagamento da contraprestação 
pelo labor de que se aproveitou.

A aplicação da norma insculpida no art. 37, II e §2º da Constituição deve ser 
compatível e harmônica com os demais princípios constitucionais, a fim de evitar o sacrifício 
total  do  empregado,  que  não  pode  ter  restituída  a  força  de  trabalho  despendida.  Trata-se  de 
assegurar o mínimo ao trabalhador, harmonizando a norma da imprescindibilidade do concurso 
público para investidura em cargos públicos, com os demais bens jurídicos assegurados pela 
Constituição da República.

Desse modo, em consonância com os princípios da dignidade humana e 
do  valor  social  do  trabalho,  devem  ser  garantidos  ao  trabalhador  direitos  mínimos, 
correspondendo a remuneração por todo o período laborado. Do Tribunal Superior do Trabalho tem-
se:

AÇÃO  RESCISÓRIA.  NULIDADE  DO  CONTRATO  FIRMADO  COM 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA SEM  A REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO.  EFEITOS. 
SALDO DE SALÁRIOS, HORAS EXTRAS E FGTS.  [...]  A propósito  do FGTS,  não 
obstante a nulidade do contrato, os princípios constitucionais em que se funda a própria 
República  Federal  do  Brasil,  de  respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana  e  aos  valores 
sociais do trabalho, impuseram ao TST, ao editar  o Enunciado 363, a conclusão de se 
garantir  ao  trabalhador  público  direitos  mínimos  que  o  colocassem  a  salvo  da 
condição similar ao escravo. Esses princípios, que levaram esta Corte a abrandar as 
implicações  provenientes  da  nulidade  do  contrato  de  trabalho  no  âmbito  da 
Administração Pública, certamente inspiraram a alteração imprimida à Lei 8.036/90 
pelo  artigo  9º  da  MP  2.164-41/2001,  infirmando  assim  eventual  pecha  de 
inconstitucionalidade.  [...]  (PROC.  Nº  TST-RXOFROAR-47/2002-000-17-00.0.  C: 
ACÓRD ÃO (SBDI-2) BL/sgo).

RECURSO  DE  REVISTA.  CONTRATO  NULO.  EFEITOS.  SÚMULA  363/TST.  -A 
contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito 
ao  pagamento  da  contraprestação  pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas 
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 
depósitos  do  FGTS.  INCONSTITUCIONALIDADE  E  IRRETROATIVIDADE  DO 
ARTIGO  19-A DA LEI  N°  8.036/90.  Conforme  entendimento  pacífico  do  c.  TST,  a 
aplicação da parte final da Súmula nº 363 do TST a contratos nulos celebrados antes da 
vigência da Medida Provisória nº 2.164-41/2001 não implica efeito retroativo de norma de 
lei, tampouco violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988. Com efeito, 
aquela Medida Provisória veio apenas a positivar a jurisprudência construída em razão do 
conflito aparente entre a vedação do enriquecimento sem causa do empregador, ainda que 
de natureza estatal, tendo em vista a previsão do valor social do trabalho como fundamento 
da  República  (artigo  1º,  IV,  da  CF/88),  por  um lado;  e  o  princípio  da  moralidade  da 
Administração  Pública  que,  concernente  à  relação  do Estado  com seus  servidores,  tem 
gênese na admissão mediante prévia aprovação em concurso público, por força do artigo 
37, § 2º, da Constituição Federal, por outro. No tocante à irretroatividade do artigo 19-A da 
Lei 8.036/90, a matéria encontra-se pacificada no Tribunal Superior do Trabalho, por meio 
da  OJ  nº  362 da  SBDI-1,  no  sentido  de  que  o  reconhecimento do direito  à  verba  aos 
contratos anteriores à vigência da MP-1.64-41 não afronta o princípio da irretroatividade da 
lei.  Recurso  de  revista  parcialmente  conhecido  e  provido.  (RR  –  525700 
-55.2005.5.11.0052,  Relator  Ministro:  Horácio  Raymundo  de  Senna  Pires,  Data  de 
Julgamento: 13/10/2010, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/10/2010). 

No  mais,  observa-se  que  o  Estado  da  Paraíba  não  comprovou  que  o 
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demandante recebia o salário mínimo na sua forma integral entre os anos de 2005 e 2009, como 
também  não  apresentou  provas  que  impedissem,  modificassem  ou  extinguissem  o  direito  do 
apelado de receber as verbas requeridas. 

Verifica-se que, do ponto de vista prático, não se poderia exigir que o autor 
apresentasse prova negativa do não-pagamento pelo promovido ou mesmo prova de que realmente 
prestou serviço no período pleiteado, pois é incumbência da edilidade provar que remunerou seus 
funcionários  ou  que  estes  não  laboraram nos  meses  mencionados.  Nesse  sentido,  citem-se  os 
seguintes arestos:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Prestação de serviços.  Ônus da prova. 
Réu.  Inteligência  do  art.  333,  II,  do  CPC  . Prefeitura.  Débito  contraído  por  ex-
prefeito.  Recusa  ao  pagamento.  Obrigação  de  saldar  a  dívida.  Apelação  Cível 
desprovida.  Constitui  ônus  do  réu  provar  a  existência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o estabelecido no 
artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil  . Não pode o Município devedor 
se  recusar  a  saldar  a  dívida  contraída  por  ex-prefeito,  prejudicando  o  direito  do 
particular,  mesmo  porque  o  contrato  é  firmado  com  a  Prefeitura  e,  não,  com  o 
administrador (TJ-PB – Apelação Cível  nº 888.2003.006527-7/001 – Relator  Des. 
Antônio  de  Pádua  Lima  Montenegro  –  4ª  Câmara  Cível  –  Data  Julgamento: 
16/12/2003 – Data de Publicação: 13/1/2004) – Grifo nosso.

CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  REMESSA EX  OFFICIO.  COBRANÇA CONTRA 
MUNICÍPIO.  SERVIDOR CONCURSADO. VENCIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. 
EFETIVO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  E  VÍNCULO  FUNCIONAL.  ÔNUS  DA 
PROVA.  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  DEFENSORIA  PÚBLICA. 
REMUNERAÇÃO ESTATAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.  Tratando-se de ação de 
cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a 
inversão  do  ônus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o 
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não  trabalharam  no 
período  reclamado,  pois  os  autores,  normalmente,  não  tem  meios  materiais  para 
demonstrar a  inadimplência  do  empregador,  que,  por sua  vez,  dispõe  de  todos  os 
recursos para fazer prova do contrário. 
2. Não provando a Administração o adimplemento das obrigações salariais, ou que o 
servidor a elas não faz jus porque não trabalhou, são devidas as verbas cobradas. 
3. Cabe  à  parte  autora,  como  prova  primeira  dos  fatos  constitutivos  do  seu   
alegado  direito  a  salários,  a  demonstração  do  vinculo  laboral  mantido  com  o 
município (...) Remessa ex officio 353/04(6562), Câmara única do TJAP, Rel. Raimundo 
Vales. J.09.03.2004, unânime, DOE 14.04.2004 grifo nosso.

No tocante ao juros de mora, deve ser aplicada a lei n.º 11.960/09 que 
alterou o art. 1º-F da lei 9494/97 no curso do processo, estabelecendo o seguinte:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 
natureza  e  para  fins  de  atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e 
compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma  única  vez,  até  o  efetivo 
pagamento,  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à 
caderneta de poupança. 

Assim, nos casos de condenação em face da Fazenda Pública, a  Lei  n. 
11.960/09   uniformizou   a   atualização   monetária   e   dos   juros  incidentes  sobre  todas  as 
condenações  judiciais  impostas. A partir da  sua  vigência  os  juros moratórios  passaram  a 
incidir  uma  única  vez  até  o  efetivo pagamento, pelos índices oficiais de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 
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É o que se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Senão vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.PREVIDENCIÁRIO.  JUROS  DE  MORA E  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
ART.  1º-F  DA  LEI  N.  9.494/97,  COM  A  REDAÇÃO  DA  LEI  N.  11.960/2009. 
INCIDÊNCIA IMEDIATA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada que é, tem por 
fim a integração do pronunciamento judicial, a fim de que prevaleça a função precípua 
deste Superior Tribunal, qual seja, a de uniformizar a aplicação e interpretação da matéria 
infraconstitucional.
2.  Considerando  o  recente  entendimento  da  Corte  Especial,  exarado  no  EREsp  nº 
1.207.197/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ DE 2/8/2011, que, por sua vez, está em 
sintonia  com o  entendimento  do  Pretório  Excelso  a  respeito  do  tema,  a  atribuição,  à 
espécie, de efeitos infringentes é medida que se impõe.
3. Embargos  de  declaração  acolhidos,  com  a  concessão  do  excepcional  efeito 
modificativo,  para  reformar  parcialmente  o  acórdão  embargado  e  determinar  a 
aplicação, no vertente caso, do art. 1º -F da Lei nº 9494/97, a partir de 1º/7/2009 (com 
a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009).
(EDcl no AgRg no REsp 1224727/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 01/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL.  SERVIDOR PÚBLICO.  VERBAS REMUNERATÓRIAS. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA 
PÚBLICA.  LEI  11.960/2009,  QUE  ALTEROU  O  ART.  1º-F  DA  LEI  9.494/97. 
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO 
A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO 
DO RESP 1.205.946/SP, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.205.946/SP sob o rito do art. 
543-C do CPC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, na assentada de 19/10/2011, cuja temática é 
idêntica a dos presentes autos, firmou entendimento segundo o qual "a Lei 11.960/09 é 
norma de natureza eminentemente processual, que deve ser aplicada de imediato aos 
processos pendentes".
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AgRg  no  AREsp  11.202/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUROS 
MORATÓRIOS. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS 
EM CURSO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DA CORTE 
ESPECIAL  E  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  ACOLHIMENTO  DA 
TESE.RESSALVA DO PONTO DE VISTA.
1. De acordo com entendimento firmado pela Corte Especial deste Sodalício, bem como 
pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida 
Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente, pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, é norma 
de natureza instrumental, devendo ser aplicado aos processos em curso à luz do princípio 
tempus regit actum.
2. Ressalva do ponto de vista da relatora na linha do voto proferido no Recurso Especial 
Representativo da Controvérsia 1.086.944/SP, julgado pela Terceira Seção.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes,  para reformar em parte o 
acórdão embargado, no ponto relativo ao percentual dos juros de mora, de modo a 
determinar a incidência imediata do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
(EDcl  no  AgRg  no  Ag  1182902/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA DE  ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011)
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Por tais razões, nos moldes do art. 557,  caput, do CPC, nego seguimento 
aos recursos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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