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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0115935-91.2012.815.2001
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado, em substituição à Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Roberto Mizuki
APELADA: Carla Marques dos Santos 
ADVOGADO: Denyson Fabião de Araújo Braga
REMETENTE: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REEXAME NECESSÁRIO  E APELAÇÃO CÍVEL. 1. PREJUDICIAL
DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  2. POLICIAL  MILITAR.  CONGELAMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  DE  INSALUBRIDADE.  LEI  COMPLEMENTAR
ESTADUAL  N.  50/2003.  INAPLICABILIDADE  À  CATEGORIA.  3.
MEDIDA PROVISÓRIA N. 185/2012.  CONVERSÃO NA LEI ESTADUAL
N. 9.703/2012.  EXTENSÃO DO CONGELAMENTO DA GRATIFICAÇÃO
AOS  MILITARES.  INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE DEVIDO  AOS
MILITARES. PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI N. 6.507/97. OBRIGAÇÃO
DE QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE A IMPORTÂNCIA DEVIDA E
O  VALOR  PAGO  A  MENOR.  POSSIBILIDADE.  4. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE  MINORAÇÃO.  DESACOLHIMENTO.  5.
JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ADEQUAÇÃO.  6.
DESPROVIMENTO.

1. Súmula 85 do STJ: “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”.

2. Para que uma norma seja aplicável aos servidores públicos militares o texto
legal  há  de ser  expressamente  claro  no sentido  de que  suas  disposições  se
estendem à categoria militar, situação não prevista no art. 2º da LC n. 50/2003.

3. “Nos  termos  do  art.  4º  da  Lei  Estadual  n.  6.507/97,  a  gratificação  de
insalubridade devida ao policial militar corresponde a 20% (vinte por cento) do
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soldo  do  servidor.  A partir  do  advento  da  Medida  Provisória  n.  185/2012,
tornou-se legítimo o congelamento dos valores dos adicionais concedidos aos
militares, cuja forma de pagamento há de observar, até a data da publicação da
referida  medida  provisória  (25/01/2012),  os  critérios  originariamente
previstos.”  (TJPB;  Ap-RN  0060489-35.2014.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB
30/07/2015; p. 14).

4. Uma vez fixado em consonância com a norma processual civil vigente, não
há que se falar em reforma do percentual estabelecido no primeiro grau, a título
de honorários advocatícios.

5. STJ: “A Primeira Seção/STJ [...], levando em consideração o entendimento
firmado no julgamento da ADI 4.357/DF (acórdão pendente de publicação),
pacificou  entendimento  no  sentido  de  que,  em  se  tratando  de  condenação
imposta  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
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no que concerne ao período posterior
à  sua  vigência;  já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  11.960/09  (ADI  4357/DF),
deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada  do  período”.  (AgRg  no  REsp  1388941/PR,  Relator:  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 04/02/2014).

6. Desprovimento do reexame necessário e da apelação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, rejeitar  a  prejudicial  de  mérito  e,  no  mérito,  negar
provimento ao reexame necessário e ao recurso apelatório.

CARLA MARQUES DOS SANTOS ajuizou ação ordinária contra o ESTADO
DA PARAÍBA,  questionando  o  descongelamento  das  parcelas  relativas  à  gratificação  de
insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), uma vez que a Lei Complementar n.
50/2003 não se aplicaria aos militares. Requereu a restituição das diferenças devidas em relação
aos anos de 2007, 2009 e 2010. 

O Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou procedente
a pretensão inicial (sentença de f. 39/43), condenando o demandado ao pagamento das diferenças
resultantes do que foi adimplido a menor, referentes aos períodos de 2007, 2009 e 2010, devendo
incidir  atualização monetária e juros de mora uma única vez até o efetivo pagamento,  pelos
índices oficiais aplicados à caderneta de poupança.

O Estado da Paraíba apelou, suscitando a prescrição de fundo do direito. No
mérito defendeu o congelamento do adicional de insalubridade, com base no parágrafo único do
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art. 2º da Lei n. 50/2003, bem como a aplicação da Lei Estadual n. 9.703/2012 (resultante da MP
185/2012),  além da  necessidade de  delimitação do marco temporal  final  para pagamento  da
diferença  retroativa.  Requereu,  ao  final,  a  reforma  da  sentença,  bem  como  a  redução  dos
honorários advocatícios (f. 44/55).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (f. 58/62).

Os autos desaguaram nesta instância também por força do reexame necessário. 

A Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  da  preliminar,  mas  não  se
manifestou quanto ao mérito (f. 68/70).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                         Relator

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. 

O Estado da Paraíba suscitou a prescrição do fundo do direito, argumentando
que a contagem do lapso temporal iniciou-se com a alteração introduzida pela Lei Complementar
n. 50/2003, que modificou a forma de pagamento da gratificação em deslinde.

Nesse  contexto,  aduziu  que teria  ocorrido  o  decurso  do  prazo,  o  que
evidenciaria a prescrição do próprio fundo do direito.

Contudo o caso trata de pagamento de remuneração a servidores, configurando
uma obrigação de trato sucessivo, que se renova a cada período em que o pagamento foi feito a
menor. Nesse contexto, devemos observar os termos da Súmula 85 do STJ, in verbis:

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.

In casu, a condenação respeitou a prescrição quinquenal. 

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo do direito.

MÉRITO RECURSAL.

O caso  em discussão  objetiva  afastar  a  aplicação  da  Lei  Complementar  n.
50/2003 ao regime jurídico dos militares, no que pertine à transformação em valores nominais
das vantagens e gratificações.

O  Estado  da  Paraíba,  ao  editar  a  Lei  Complementar  n.  50/2003,  que
estabeleceu o congelamento dos adicionais e gratificações percebidos por todos os funcionários
públicos ativos e inativos da Administração direta e indireta, fez uma diferenciação entre eles e
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os militares. 

Basta  observar  que,  enquanto  o  art.  1º  menciona  os  servidores  da
Administração direta e indireta do Poder Executivo estadual e os militares, o art. 2º, ao tratar do
congelamento, silenciou quanto à sua aplicação aos militares. Vejamos:

Art. 1º. O menor vencimento dos servidores públicos efetivos, e, dos estáveis por força
do  disposto  no  art.  19  do  ADCT,  da  Administração  direta  e  indireta  do  Poder
Executivo  Estadual  e  o  menor  soldo  dos  servidores  militares  será  de  R$  240,00
(duzentos e quarenta reais).

Art.  2º. É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidos pelos
servidores públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo no mês de
março de 2003.

Se o congelamento das gratificações e adicionais fosse aplicável aos militares,
o  legislador  tê-lo-ia  disposto  expressamente.  Portanto,  a  aplicação  do  art.  2º  da  Lei
Complementar n. 50/2003 reveste-se de manifesta ilegalidade. 

Por outro lado, com a edição da Medida Provisória n. 185/2012, convertida na
Lei n. 9.703/2012, foi disciplinado que o congelamento de gratificações e adicionais também é
aplicável aos militares. Observemos:

Art. 2º. Fica reajustado, em 3% (três por cento), o vencimento dos servidores públicos
estaduais  ocupantes  de  cargos  ou  empregos  públicos  de  provimento  efetivo,  dos
estáveis por força do disposto no Art. 19 da ADCT e dos servidores contratados na
forma do Art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como os soldos dos servidores
militares estaduais e o salário dos empregados das empresas estatais dependentes, com
o mesmo índice.

(…)

§ 2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do Art.
2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores públicos
civis e militares.

Destarte,  o  referido  dispositivo  determinou,  expressamente,  o
congelamento da gratificação de insalubridade aos militares. Todavia tal norma só teve sua
vigência a partir de 15 de maio de 2012, mantendo-se indevidos os congelamentos anteriores a
tal período, o que é justamente o caso em tela.

Por sua vez, o artigo 4º da Lei Estadual n. 6.507/97 estabelece o seguinte:

Art. 4º. A gratificação de insalubridade devida ao policial militar na forma do
disposto nos arts.  197,  inciso II  e  210 da Lei  Complementar nº  39,  de  26  de
dezembro de 1985, corresponde a 20% (vinte por cento) do soldo do servidor.

Portanto, sem resquícios de dúvidas, deve a citada gratificação ser calculada
com base no mencionado dispositivo legal, fazendo jus, assim, a autora/apelada ao recebimento
das diferenças devidas em razão do pagamento realizado a menor da referida gratificação.

Frise-se, então, que não é legal o congelamento da gratificação reclamada na
vestibular  até  a  publicação  da  Medida  Provisória  n.  185/2012  (25  de  janeiro  de  2012),
inclusive tal assunto foi objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, decidido em



APeRO n. 0115935-91.2012.815.2001                                                                                                                                      5     

Sessão Plenária nesta Corte de Justiça, nos seguintes termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL POR
TEMPO  DE  SERVIÇO  ESTABELECIDO  PELA LEI  ESTADUAL  Nº  5.701/93
(ANUÊNIO).  QUANTUM  CONGELADO  PELO  ART.  2º  DA  LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  50/2003.  INAPLICABILIDADE  DO
DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AOS MILITARES POR INOBSERVÂNCIA AO §1º
DO ART. 42 DA CF/88. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS. ARTIGO 300, §1º,
DO RITJPB.  LEI FORMALMENTE COMPLEMENTAR, COM CONTEÚDO DE
ORDINÁRIA. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº185/2012, CONVERTIDA
NA  LEI  ESTADUAL  Nº  9.703/2012.  ESPÉCIE  NORMATIVA  ADEQUADA.
PRECEDENTES  DO  STF.  LACUNA  JURÍDICA  SUPRIDA  A  PARTIR  DA
PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO  ESTADO.  CONGELAMENTO  DA
VERBA  REMUNERATÓRIA  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA  MEDIDA
PROVISÓRIA  Nº  185/12  CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  9.703/2012.  [...]  A  Lei
Complementar nº 50/2003, ao dispor sobre matérias reservadas à lei ordinária pela
Constituição  Estadual,  deve  ser  considerada  como  formalmente  complementar,
estando autorizada  a  alteração  ou  complementação  por  meio  de  lei  cujo  processo
legislativos é simplificado, de acordo com o entendimento do STF na ADC nº 1, e nos
RE'S nºs 492.044-AgR e 377.457. A Medida Provisória nº 185/2012, posteriormente
convertida  na  Lei  Estadual  nº  9.703/2012,  possui  força  normativa  suficiente  para
alterar a forma de como será calculada a remuneração dos militares, eis que é espécie
de ato legislativo adequada a alterar normas de mesma natureza.  A lacuna jurídica
evidenciada somente restou preenchida a partir do momento da publicação da
Medida Provisória nº 185/2012, no Diário Oficial do Estado, em 25/01/2012, ou
seja, o Estado da Paraíba ainda possui dever de pagar, aos militares, os valores
que adimpliu a menor,  não atingidos pela prescrição quinquenal,  ao título de
“Adicional por tempo de serviço” (Anuênio), até a data da referida publicação,
de acordo com o efetivo tempo de serviço e o soldo vigente a cada época. Dessa
forma, a partir da publicação da medida Provisória nº 185/2012, convertida na
Lei  nº  9.703/2012,  é  correta  a  medida  de  congelamento  dos  anuênios  dos
militares.1 

A respeito  do  congelamento  do  adicional  de  insalubridade  em relação  aos
militares, este Tribunal de Justiça já se posicionou, recentemente, pela impossibilidade antes da
vigência da Medida Provisória n. 185/2012. Eis arestos nesse sentido:

MILITAR  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  FORMA  DE  PAGAMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  DE  INSALUBRIDADE.  PLEITO  DE  PAGAMENTO  EM
PERCENTUAL  EQUIVALENTE  A  20%  DO  SOLDO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  ESTADO.  ARGUIÇÃO  DA  PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
APLICAÇÃO  DA SÚMULA N.º  85-STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DISCUSSÃO
SOBRE  A APLICABILIDADE  DA LEI  COMPLEMENTAR  N.°  50/2003  AOS
POLICIAIS MILITARES. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO DO SERVIDOR
PÚBLICO  CIVIL.  CONGELAMENTO  DO  VALOR  PAGO  A  TÍTULO  DE
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 185/2012. CONVERSÃO NA LEI ESTADUAL Nº 9.703/2012. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE DEVIDO AOS MILITARES. PREVISÃO DO ART. 4º, DA LEI
Nº  6.507/97.  OBRIGAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA VERBA E DE

1 Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2000728-62.2013.815.0000. Relator: Desembargador José Aurélio da Cruz. Publicado no
Diário da Justiça de 17/09/2014.
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QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE A IMPORTÂNCIA DEVIDA E O VALOR
PAGO  A  MENOR.  POSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS
DE MORA A PARTIR  DA CITAÇÃO COM  BASE NO ÍNDICE APLICADO À
CADERNETA  DE  POUPANÇA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  CADA
DESCONTO INDEVIDO. PRECEDENTES DO STF.  PROVIMENTO PARCIAL
DA REMESSA E  DA APELAÇÃO.  1.  “Inexistindo  manifestação  expressa  da
Administração  Pública  negando  o  direito  reclamado,  não  ocorre  a  prescrição  do
chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu  à  propositura  da  ação,  ficando  caracterizada  relação  de  trato  sucessivo
(Súmula 85 do STJ)”. 2. “O regime a que submetem os militares não se confunde com
aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e
impedimentos próprios”. (STF – RE 570177/MG – Rel. Min. Ricardo Lewandowski –
Tribunal Pleno – Julg. Em 30/04/2008) 3. “Nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº
6.507/97, a gratificação de insalubridade devida ao policial militar corresponde a 20%
(vinte por cento) do soldo do servidor. A partir do advento da medida provisória nº
185/2012, tornou-se legítimo o congelamento dos valores dos adicionais concedidos
aos militares, cuja forma de pagamento há de observar, até a data da publicação da
referida  medida  provisória  (25/01/2012),  os  critérios  originariamente  previstos.”
(TJPB;  Ap-RN  0060489-35.2014.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;
Rel.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB 30/07/2015;  Pág.  14)  4.  Na
fixação  dos  honorários  sucumbenciais  o  Juízo  deve  pautar-se  no  grau  de  zelo  do
profissional, no lugar de prestação do serviço, na natureza e importância da causa, no
trabalho realizado pelo advogado e no tempo exigido para execução do seu serviço.
CPC, art.  20, § 3º.  5. Os juros de mora incidentes à espécie devem ser calculados
desde a citação, com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, art. 1°-F, da Lei
Federal  n.°  9.494/97,  com a  redação  dada  pela  Lei  n.°  11.960/09.  6.  A correção
monetária, também com base na jurisprudência do Pretório Excelso, e do STJ há de
ser  computada  desde  cada  recolhimento  indevido,  utilizando-se  como indexador  o
IPCA.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  n.
00089188820158152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 22-03-2016). 

PROCESSUAL CIVIL e  ADMINISTRATIVO  -  Reexame  Necessário  e  Apelação
Cível  -  Ação  de  Restituição  de  adicional  de  insalubridade  -  Policial  Militar  -
Pagamento  pelo  valor  nominal  -  Incidência  da  Lei  Complementar  nº  50/2003  -
Impossibilidade  -  Interpretação  desfavorável  aos  militares  -  Ausência  de  extensão
expressa à categoria - Congelamento indevido - Possibilidade tão somente a partir da
Medida Provisória nº 185/2012,  convertida na Lei  nº 9.703/2012 - Pagamento das
diferenças  pretéritas  devidas  ¿  Sucumbência  recíproca  ¿  Não  configuração
¿  Desprovimento do  reexame necessário  e  da apelação  cível.  -  O regramento dos
servidores públicos civis, federal ou estadual, apenas se aplica aos militares naquilo
em que a extensão for expressa. (...) Recurso Ordinário provido. (RMS 31.797/AM,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe
20/11/2013). - Nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 6.507/97, a gratificação de
insalubridade devida ao policial militar corresponde a 20% (vinte por cento) do soldo
do  servidor.  -  A partir  do  advento  da  Medida  Provisória  nº  185/2012,  tornou-se
legítimo o congelamento dos valores dos adicionais concedidos aos militares,  cuja
forma  de  pagamento  há de  observar,  até  a  data  da publicação da  referida medida
provisória (25/01/2012), os critérios originariamente previstos na Lei nº 5.701/1993.
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[…]. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00604893520148152001,
2ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C
RAMOS, j. em 28-07-2015). 

Com relação à diferença devida, em razão do pagamento feito a menor, deve-se
respeitar a prescrição quinquenal, tendo por base a data da propositura da demanda, assim como
se observar que somente é devida até a data publicação da Medida Provisória n. 185, ou seja, até
25 de janeiro de 2012.  

In  casu,  não  há  que  se  falar  em  reforma  da  sentença,  porquanto  a
condenação foi com base nas diferenças resultantes do pagamento realizado a menor, referente
aos  anos  de 2007,  2009 e  2010,  os  quais  já  estão  compreendidos  no  quinquênio  anterior  à
propositura da demanda e são anteriores à vigência da Medida Provisória n. 185/2012. 

No tocante aos  honorários advocatícios não merece acolhimento a alegação
do apelante. Nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, quando for vencida a Fazenda Pública tal
verba  deve  ser  estabelecida  mediante  apreciação  equitativa  do  Juiz,  atendendo  às  normas
elencadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo, de modo que o Juiz a quo, ao fixá-
la em 15% do valor da condenação, atendeu a tais pressupostos, razão de ser mantida incólume a
sentença nesse aspecto.

Por fim, os juros moratórios e a correção monetária merecem adequação,
por tratar-se de matéria de ordem pública.

Tomando  por  base  entendimento  firmado  pelo  STJ  (AgRg  no  REsp
1388941/PR, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, 04/02/2014),
com relação ao índice aplicado, por tratar-se de condenação imposta 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  9.494/97, com redação da Lei  11.960/09, no que concerne ao
período posterior à sua vigência.  Já  a correção monetária,  por força da declaração de
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  11.960/09  (ADI  4357/DF),  deve  ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Diante do exposto, REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO
MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO AO  REEXAME  NECESSÁRIO  E  À  APELAÇÃO,
mantendo a sentença,  estabelecendo, apenas, que os  juros moratórios   devem ser calculados
com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança,  nos  termos  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  dada  pela  Lei  n.
11.960/09, no que concerne ao período posterior à sua vigência;  já a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE RELATOR
(Juiz de Direito  Convocado, com jurisdição limitada,  em substituição à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.
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Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

          Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                 Relator
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