
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0004109-54.2013.815.0181.
Origem : 5ª Vara da Comarca De Guarabira.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Renato Guedes Bezerra.
Apelada : Maria Gorete Bezerra do Nascimento.
Advogado : Ênio Silva Nascimento.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR
PELO  ENTE  ESTATAL.  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO
PÚBLICO.  NULIDADE.  FUNDO  DE
GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MATÉRIA
APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO
REGIME  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.
OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  MULTA FUNDIÁRIA.  VERBA
DE  NATUREZA  CELETISTA.
DESCABIMENTO.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA
DA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO
ESTADO. SENTENÇA  MANTIDA.
PROVIMENTO  NEGADO AO  RECURSO  E  À
REMESSA.

- Ainda que nulo o contrato de trabalho firmado com
a Administração, em função da inobservância da regra
constitucional  que  estabelece  prévia  submissão  a
concurso público, subsiste para o trabalhador o direito
ao  levantamento  das  quantias  depositadas  na  sua
conta vinculada ao FGTS, a título de indenização.

-  O  Pretório  Excelsor,  em  julgamento  de  Recurso
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Extraordinário  com  repercussão  geral  reconhecida,
chancelou a constitucionalidade do art.  19-A da Lei
8.036/90,  que  estabelece  o  direito  ao  depósito  do
FGTS para  trabalhadores  contratados sem concurso
público.

- Não se tratando de relação jurídica celetista, mas de
contrato  temporário  de  natureza  administrativa,  as
verbas rescisórias asseguradas ao trabalhador celetista
não  lhe  serão  devidas,  razão  porque  descabida  a
condenação  ao  pagamento  da  multa  de  40%  do
FGTS.

- “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”
(Súmula nº 85, STJ).

-   Havendo a autora sucumbido de parte mínima do
pedido, afigura-se razoável que a parte ré arque com a
totalidade  dos  ônus  sucumbenciais,  observada  a
isenção legal, conforme bem ressalvado pelo juízo  a
quo. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento ao recurso  e à remessa, nos termos do voto do
relator.

Trata-se de  Remessa Necessária  e  Apelação Cível  interposta
por  Maria Gorete Bezerra do Nascimento, desafiando sentença proferida
pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação
de Cobrança proposta em face do Estado da Paraíba.

Na peça de ingresso, a promovente afirmou que foi contratada
pelo ente estadual, na qualidade de prestadora de serviços, em 1º de junho de
1998 até ser dispensada em 31 de dezembro de 2016. 

Seguindo  suas  argumentações,  asseverou  que,  embora
reconheça a nulidade do contrato, faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal.

Requereu, pois, o pagamento pelo Estado da quantia devida a
título de FGTS, referente ao período de 01.06.1998 a 31.12.2012, além da
multa de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90.

Decidindo  a  querela  (fls.  64/65v),  o  juízo  a  quo acolheu
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parcialmente a pretensão autoral, condenando o ente estatal tão somente ao
pagamento do FGTS, relativo ao período de 19.06.1998 a 31.12.2012, com
base no valor do salário mínimo desse período.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs  Recurso  de
Apelação (fls. 67/77), reivindicando a reforma do decisum, por entender que a
nulidade do contrato da autora não daria direito  ao recebimento do FGTS.
Afirmou que “(...) a relação jurídica que comportou as presentes partes tem
nítida  natureza  administrativa,  não havendo que  se  falar,  de  tal  arte,  em
recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço e multa, em nome
do autor, pena de criação de um regime híbrido, com vantagens estatutárias e
celetistas, sem qualquer previsão legal na legislação estadual em vigor (art.
37, caput, da CF).”

Ressaltou ser incabível a multa de 40%, bem como incabível a
prescrição  trienária,  devendo ser  aplicada  a  prescrição quinquenal  contra  a
Fazenda Pública. Ao final, requereu que, em caso de manutenção da sentença,
fosse reconhecida a sucumbência recíproca.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 80/82.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  87,  deixou de
opinar  sobre  o  mérito,  por  ausência  de  interesse  público  a  ensejar  a
intervenção Ministerial.

É o relatório.

VOTO.

Conheço da remessa oficial e da impugnação apelativa, posto
que  obedecem aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

Conforme relatado, insurge-se o ente estatal em face da decisão
de primeiro grau que garantiu a apelada o recebimento dos valores relativos ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo período de 19.06.1998
a 31.12.2012, ainda que nulo o contrato realizado entre as partes por ausência
de prévia aprovação em concurso público. Contudo, sem razão.  

A matéria em análise dispensa maiores delongas, uma vez que
já  decidida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  que,  no  âmbito  do  Recurso
Extraordinário  nº  705.140/RS, firmou o entendimento de que,  em casos de
ilegalidade de contratação – como no caso dos autos – o contratado terá direito
à percepção do salário mensal no período correspondente, sob o fundamento
da vedação do enriquecimento sem causa, bem como à percepção do FGTS,
por força de expressa disposição legal (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

A propósito, confira-se a ementa do julgado da Suprema Corte: 
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“CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  SEM  CONCURSO.
NULIDADE.  EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS
EM  RELAÇÃO  A  EMPREGADOS:  PAGAMENTO
DE  SALDO  SALARIAL  E  LEVANTAMENTO  DE
FGTS  (RE  596.478  -  REPERCUSSÃO  GERAL).
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO
A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo
Tribunal  Federal,  a  Constituição  de  1988  reprova
severamente  as  contratações  de  pessoal  pela
Administração  Pública  sem  a  observância  das
normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia
aprovação em concurso  público,  cominando a  sua
nulidade  e  impondo  sanções  à  autoridade
responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações
ilegítimas  não  geram  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e,  nos termos do
art.  19-A da  Lei  8.036/90,  ao  levantamento  dos
depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE  705140,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-217  DIVULG  04-11-2014
PUBLIC 05-11-2014). (grifo nosso).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se revela, inclusive,
pacífica,  quanto  à  aplicação  da  mesma  razão  de  decidir  em  relação  aos
servidores  cujos  contratos  temporários  foram declarados  nulos,  sendo-lhes,
pois, nessas situações, devido o levantamento do FGTS relativo ao período
laboral.  Nesse sentido,  confira-se  a  jurisprudência  do Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE  PESSOAL  SEM
CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DECLARADA.
INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  AO  ART.  535  DO
CPC. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LITIGÂNCIA
DE  MÁ-FÉ.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA
7/STJ.
1.  Cinge-se  a  controvérsia  a  decidir  se  há
obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de
exoneração de servidor contratado temporariamente
sem concurso público.
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2.  Não cabe falar  em ofensa ao art.  535 do CPC
quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo
inequívoco  e  suficiente  sobre  a  questão  posta  nos
autos.
3.  O  STF  entende  que  "é  devida  a  extensão  dos
direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição
Federal a servidor contratado temporariamente, nos
moldes do art.  37, inciso IX, da referida Carta da
República,  notadamente  quando  o  contrato  é
sucessivamente  renovado"  (AI  767.024-AgR,  Rel.
Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe
24.4.2012).
4.  A  Suprema  Corte,  reconhecendo  a  repercussão
geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A
da Lei nº 8.036/1990, o qual determina ser devido o
depósito  do  FGTS  na  conta  de  trabalhador  cujo
contrato com a administração seja  declarado nulo
por  ausência  de  prévia  aprovação  em  concurso
público, desde que mantido o seu direito ao salário.
Ainda que reconhecida a nulidade da contratação do
empregado público, nos moldes do art. 37, § 2º, da
Carta Magna, subsiste o direito do trabalhador ao
depósito do FGTS quando se reconhece ser devido o
salário  pelos  serviços  prestados  (RE  596.478/RR,
Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Ac.: Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012,
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-040
DIVULG 28-2-2013 PUBLIC 1º-3-2013.)
5. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC,
entendimento  no  sentido  de  que  a  declaração  de
nulidade  do  contrato  de  trabalho,  em  razão  da
ocupação  de  cargo  público  sem  a  necessária
aprovação em prévio concurso público, equipara-se
à  ocorrência  de  culpa  recíproca,  gerando  para  o
trabalhador o direito ao levantamento das quantias
depositadas na sua conta vinculada ao FGTS (REsp
1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção,
DJe 3.8.2009).
6. A Segunda Turma do STJ firmou entendimento no
sentido de que 'Em razão de expressa previsão legal,
'é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado
nulo  nas  hipóteses  previstas  no  art.  37,  §  2º,  da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao
salário'  (art.  19-A da Lei  8.036/90 – incluído pela
Medida Provisória 2.164-41/2001). (AgRg no AgRg
no  REsp  1291647/ES,  Rel.  Min.  MAURO
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  DJe
22/5/2013.)
(...)
Agravo regimental improvido”.
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(AgRg  no  REsp  1452468/SC,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014).

Esta Corte de Justiça não destoa desse entendimento, conforme
se observa pelos julgados abaixo:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  AGENTE  DE  COMBATE  ÀS
ENDEMIAS.  PRORROGAÇÃO  INDEFINIDA.
NULIDADE  RECONHECIDA.DIREITO  À
PERCEPÇÃO  DO  FGTS.  ENTENDIMENTO
SUFRAGADO  PELO  STF.  PROVIMENTO.  É
constitucional o art. 19-A da Lei no 8,036/90, o qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo
contrato  com  a  Administração  Pública  seja
declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
concurso público, desde que mantido o seu direito ao
salário.  Mesmo quando reconhecida a nulidade da
contratação  do  empregado público,  nos  termos  do
art.  37,  §  2º,  da  Constituição  Federal,  subsiste  o
direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando
reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.” (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012,
DJe-040 DIVULG 28- 02-2013 PUBLIC 01-03-2013
EMENT VOL-02679-01 PP-00068). 
(Apelação  nº  0000668-07.2011.815.0611,Relatora:
Desa.  Maria  das  Graças,  Terceira  Câmara  Cível,
publicado em 19/05/2014)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JÁ
APRECIADA  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
REJEITADA.  MÉRITO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  RELAÇÃO  DE  TRABALHO
CELETISTA.  CONTRATO  DE  TRABALHO  NULO
DE  PLENO  DIREITO.  VERBAS  SALARIAIS
DEVIDAS.  SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO  PEDIDO.  CONTRATAÇÃO  PELA
ADMINISTRAÇÃO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  §  2.º  DA  CF/88.
RECOLHIMENTO DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.  CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO
PÚBLICO.  NULIDADE  QUE  NÃO  AFASTA  O
DIREITO  AO  SALÁRIO  STRICTO  SENSU
(SÚMULA Nº 363 DO TST) E AOS DEPÓSITOS DO
FGTS.  PREVISÃO  NO  ARTIGO  19-A DA LEI  Nº
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8.036/90.  CONTROVÉRSIA  APRECIADA  SOB  O
RITO  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  DECISUM
IRRETOCÁVEL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Embora tenha havido a declaração de
nulidade do vínculo laboral entre as partes, é certo
que  houve  a  prestação  de  serviço  à  edilidade,
porquanto necessária a contraprestação do trabalho
despendido. Ainda que o contrato realizado seja nulo
de  pleno  direito,  alguns  efeitos  não  podem  ser
afastados,  em face  da  irreversibilidade  da  energia
gasta pelo obreiro, como, por exemplo, o direito ao
salário stricto sensu (Súmula nº 363 do TST) e aos
depósitos  do FGTS.  De acordo com o disposto no
artigo 19-A da Lei nº 8.036/90: “é devido o depósito
do  FGTS na conta  vinculada  do  trabalhador  cujo
contrato  de  trabalho  seja  declarado  nulo  nas
hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição
Federal,  quando  mantido  o  direito  ao  salário.  ”
(redação da MP 2.164-41/01).” (Apelação Cível  Nº
0000076-68.2011.815.0091,  Relator  Dr.  Ricardo  Vital
de Almeida - Juiz Convocado, Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,
Publicação, sexta-feira, 16 de maio de 2014)

Assim, a  despeito  da  irregularidade da contratação,  inclusive
afirmada  pela  própria  autora  quando  de  suas  razões  iniciais,  encontra-se
pacífico na Corte Suprema e neste egrégio Sodalício o entendimento de que a
autora faz  jus  aos  valores  correspondentes  aos  depósitos  de  FGTS,  não
devendo, portanto, prosperar as alegações do recorrente.

No tocante à multa fundiária,  não assiste ao Estado qualquer
interesse  recursal,  tendo  em  vista  a  ausência  de  condenação  nesse  ponto.
Entretanto,  ressalte-se  que,  no  mesmo  sentido  do  juízo  de  primeiro  grau,
entendo ser indevido o seu pagamento, pois o elo entre as partes é de cunho
meramente  administrativo.  Sendo  assim,  mesmo  que  a  contratação  sem  a
prévia submissão à concurso público enseje a sua nulidade, com as devidas
consequências, não terá o condão de transmudar automaticamente a natureza
jurídica do vínculo de cunho administrativo para o regime celetista.

Assim,  não  se  tratando  de  relação  jurídica  celetista,  mas de
contrato  temporário  de  natureza  administrativa,  as  verbas  rescisórias
asseguradas  ao  trabalhador  celetista  não  lhe  serão  devidas,  razão  porque
descabida a condenação ao pagamento da multa de 40% do FGTS.

Consigne-se,  ainda,  que  os  servidores  públicos  têm o  prazo
prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de verbas salariais, conforme
previsto no art. 1º do Decreto nº. 20.910/32: 

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito
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ou  ação  contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do
qual se originarem”.

Dispõe, ainda, a Súmula 85 do STJ o seguinte:

“Súmula:  85,  do  STJ  –  Nas  relações  jurídicas  de
trato sucessivo em que a fazenda publica figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação”.

Assim, denota-se que aquele que pretende perceber valores da
Fazenda Pública, observará o prazo de cinco anos, contados da data do fato do
qual se originarem. Contudo, atentar-se-á, ainda, que, tratando-se de relações
de trato sucessivo,  só fará jus à percepção de valores  referentes ao último
quinquênio.

Por fim, a respeito da matéria em apreço, trago à baila julgados
desta Egrégia Corte Julgadora, in verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  CONTRATADO  POR
TEMPO  DETERMINADO.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
IRREGULAR.  NULIDADE  CONTRATUAL.
AFRONTA  AO  INCISO  II  DO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA
DE  NATUREZA  ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ENRIQUECIMENTO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  DIFERENÇA  SALARIAL.
TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.  As  prescrições  administrativas  em
geral,  quer  das  ações  judiciais  tipicamente
administrativas,  quer  do  processo  administrativo,
obedecem à qüinqüenalidade. O fato da contratação
do  servidor  ocorrer  em  desacordo  com  a
Constituição, não dá ensejo ao não pagamento pelo
serviço  prestado,  tendo  em vista  que  não  se  pode
devolver a força de trabalho despendida. Restando
incontroverso  o  período  laborado,  mesmo  ante  a
nulidade do contrato, são devidos, além do saldo de
salário,  o  décimo  terceiro,  o  terço  de  férias  e  a
diferença salarial complementar ao salário mínimo,
à  empregada  admitida  no  serviço  público  sem
concurso.”  (TJPB;  AC  042.2010.000900-2/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª
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Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
06/09/2012; Pág. 13) (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
BIENAL.  VIGÊNCIA  DO  PRAZO  QUINQUENAL.
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  SERVIDORA  JÁ
APOSENTADA. VERBAS  DEVIDAS  ATÉ  A  DATA
DA APOSENTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL. O
prazo prescricional a ser aplicado nas ações contra
a  Fazenda  Pública  é  o  quinquenal.  Estando  em
aposentadoria,  as  verbas  rescisórias  de  servidor
devem  ser  computadas  dos  últimos  cinco  anos  do
ingresso  da  ação  até  a  data  do  afastamento.
Provimento parcial.” (TJPB; AC 021.2009.000.468-
6/001;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB) (grifo nosso)

Deste modo, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo,
quaisquer parcelas anteriores ao quinquênio da data do ajuizamento da ação
estão atingidas pela prescrição quinquenal.

Quanto  ao  pedido  de  reconhecimento  da  sucumbência
recíproca, mais uma vez, sem razão o recorrente. É que a autora sucumbiu de
parte mínima do pedido,  afigurando-se razoável que a parte ré arque com a
totalidade dos ônus sucumbenciais, observada a isenção legal, conforme bem
ressalvado pelo juízo a quo. 

Sobre  o  tema,  destaque-se  os  ensinamentos  de  Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Parágrafo único: Sucumbência mínima. Quando a
perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que
a parte  contrária  deve  arcar  com a  totalidade  da
verba de sucumbência (custas, despesas e honorários
de  advogado)."  (in  Código  de  Processo  Civil
Comentado e Legislação extravagante, 9ª ed. - São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 202).

Isso  posto,  NEGO  PROVIMENTO AO  APELO  e  À
REMESSA NECESSÁRIA,  com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea
“b”, do CPC, para manter in totum a decisão de primeiro grau.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
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Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de  Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator
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