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REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE
RECOMPOSIÇÃO  E  REAJUSTAMENTO  DE
NÍVEIS C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE
VENCIMENTOS.  PROFESSORA  DE
EDUCAÇÃO BÁSICA. PLANO DE CARGOS E
CARREIRA.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
36/2008.  REENQUADRAMENTO.
PROGRESSÃO HORIZONTAL.  AUSÊNCIA DE
NORMA  REGULAMENTADORA  DO
PROCEDIMENTO  DE  AVALIAÇÃO  E
CAPACITAÇÃO.  ATO  OMISSIVO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  APLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  “VENIRE  CONTRA  FACTUM
PROPRIUM”.  POSSIBILIDADE  DE
DESLOCAMENTO  NA  CARREIRA.
EXCLUSÃO  DO  PERÍODO  DE  ESTÁGIO
PROBATÓRIO.  PROGRESSÃO  DEVIDA.
DIFERENÇAS  DO  RETROATIVO.
CABIMENTO.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  EM  FACE  DA  FAZENDA.
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 1º-F DA LEI
Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELO
ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009. OBSERVÂNCIA
DA MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  DAS  ADI's
4.357 e 4.425. PROVIMENTO PARCIAL

-  De  acordo  a  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Remuneração do Magistério Público do Município de
Campina  Grande,  a  progressão  horizontal  deve  ser
feita  de uma referência para outra, dentro da mesma
classe  e  cargo,  a  cada  03  (três)  anos,  mediante
avaliação de desempenho, a capacitação obtida e do
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tempo de serviço, ressalvando-se que a definição dos
critérios  e  parâmetros  e  os  procedimentos  a  serem
adotados para a mudança de referência será feita em
regulamentação  própria,  num  prazo  máximo  de  03
(três) meses, a partir da entrada em vigor da referida
norma legal.

-  Ultrapassado  o  lapso  temporal  sem  haver
disciplinamento  da  matéria  por  parte  do  Poder
Público, a discricionariedade não deve prevalecer em
detrimento do direito dos servidores à progressão pelo
requisito  exclusivo  do  tempo  de  serviço,  já  que  a
ninguém  é  dado  o  direito  de  beneficiar-se  de  sua
própria torpeza.

- Em condenações em face da Fazenda Pública, deve-
se observar a incidência de juros de mora da seguinte
forma:  a)  percentual de 1% ao mês, nos termos do
art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a
24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória
nº  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei  n.
9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da
Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da
Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F
da Lei n. 9.494/1997; c) percentual estabelecido para
caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009
até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5% ao mês  a
partir de 25/03/2015.

-  Quanto  à  correção  monetária,  deve-se  observar  a
aplicação do INPC até a entrada em vigor  do art. 5º
da Lei nº 11.960/2009,  após  a qual se deve aplicar  a
respectiva  redação  dada  ao  art.  1º-F da  Lei  nº
9.494/1997, que prevê a aplicação dos índices oficiais
de  remuneração  básica  e  juros  da  caderneta  de
poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir
do qual passou a incidir os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
devendo ser observado como índice o IPCA-E.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  dar parcial provimento ao reexame, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Reexame Necessário encaminhado pelo Juízo da 2ª
Vara  da Fazenda Pública de  Campina Grande que,  nos autos da “Ação de
Composição  e  Ajustamento  de  Níveis  c/c  Cobrança  de  Diferença  de
Vencimentos  c/c  Repetição  de  Indébito”  ajuizada por  Rosemary  Alves
Noberto em face do Município de Campina Grande, julgou procedentes os
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pedidos iniciais.

Na peça de ingresso (fls. 02/07), a autora relatou ser Professora
de Educação Básica da edilidade promovida, desde 20/03/1986. Aduziu que,
com  o  advento da  Lei  Complementar  Municipal  nº  036/2008  (Plano  de
Cargos,  Carreira  e  Remuneração  do  Magistério  –  PCCR),  foi  enquadrada
equivocadamente.  Pleiteou,  assim,  pelo  reenquadramento  para  a  “10ª
referência”, com a restituição dos valores suprimidos.

Contestação apresentada (fls. 34/48), alegando não ter havido
redução salarial com a implantação do novo PCCR, ressaltando que  “(...) a
servidora  pleiteia  progressão  horizontal  para  a  referência  10  com  base
apenas no tempo de serviço, todavia, segundo o art. 43 da Lei Complementar
nº 036/2008, a mudança de referência deverá ser regulamentada através de
Decreto”. Asseverou ainda não ter havido a edição do decreto referido.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 53/55).

Sobreveio, então, sentença, cuja ementa assim restou redigida:

“ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  DE
RECOMPOSIÇÃO DE NÍVEIS  E  COBRANÇA DE
DIFERENÇA DE  VENCIMENTOS  –  SERVIDORA
INTERMEDIÁRIA  ENQUADRADA  EM  NÍVEL
INFERIOR AO DEVIDO PCCR – COMPROVADA
ILEGALIDADE  NO  ENQUADRAMENTO  E
OCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZO  FINANCEIRO  –
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
-  Nos  termos  do  art.  42,  da  Lei  Complementar
Municipal nº 036/2008 e, considerando que a autora
possui  vinte  e  oito  anos  de  magistério,  com
especialização, deverá ser enquadrada no nível 9E e
não  no  nível  1E,  restando  evidente  a  ilegalidade
deste enquadramento”

Acolhidos  os  embargos  de  declaração  (fls.  108/109),  o
dispositivo da sentença determinou que:

“Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE o pedido e o faço com base no art.
269,  I,  do  CPC  e  art.  42,  da  Lei  Complementar
Municipal  nº  036/2008,  para  determinar  que  o
Município de Campina Grande reenquadre a autora
na referência a qual hoje tem direito, qual seja, Nível
9E, condenando ainda ao pagamento das diferenças
das  parcelas  vencidas  a  partir  de  abril  de  2008,
levando em consideração os valores pagos a título de
vencimento básico, que deveriam ter sido pagos na
referência  devida  a  cada  ano,  incidindo,  também,
estas  diferenças,  nos  quinquênios  até  a  da  devida
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implantação  do  vencimento  equivalente  a  essa
referência, acrescidos de juros de mora a partir da
citação e correção monetária a partir da data que
deveria ter sido paga”.

Em virtude da ausência de interposição de recurso voluntário,
foram  os  autos  encaminhados  a  esta  Corte  de  Justiça,  para  apreciação  do
Reexame Necessário (fls. 112).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 116).

  
É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
reexame, passando à análise dos argumentos constantes nos autos.

Como  relatado,  argumenta  a  promovente que,  com  a
implantação  do  novo  PCCR  e  diante  do  seu  tempo  de  serviço,  deve  ser
enquadrada na referência  9E.  Aduziu que, a despeito dessa situação, o Ente
Municipal não procedeu ao enquadramento de forma correta, o que ensejou
prejuízo financeiro.

Pois bem, da análise da Lei Complementar nº 036/2008, a qual
dispõe  sobre  o  Estatuto  e  o  Plano de  Cargos,  Carreira  e  Remuneração do
Magistério Público do Município de Campina Grande, infere-se que o quadro
de  magistério  é  dividido  em  05  (cinco)  classes,  designadas  pelas  letras  P
(Pedagógico),  S  (Superior),  E  (Especialização),  M  (Mestrado)  e  D
(Doutorado),  o  que  caracteriza  a  modalidade  de  progressão  vertical  na
carreira, conforme preleciona o art. 42 da referida lei.

Cada uma dessas classes, por sua vez, desdobra-se em 10 (dez)
referências, designadas de 1 a 10, que representa a progressão horizontal do
servidor, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

Nos termos do art.  56,  inciso  II,  do aludido PCCR, exige-se
para  a  progressão  horizontal,  além  do  tempo  de  serviço,  a  avaliação  de
desempenho e capacitação. Vejamos o preceptivo legal mencionado:

“Art.  56.  A  carreira  do  Magistério  Público
Municipal está baseada exclusivamente na titulação,
na  qualificação,  no  desempenho  do  trabalho  e  no
tempo de serviço do profissional, e poderá ocorrer:
(…)
II - Horizontalmente, de uma referência para outra,
dentro  da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  3  (três)
anos,  mediante  avaliação  de  desempenho,  a
capacitação obtida e do tempo de serviço” (fls. 33).
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Dessa  forma,  além  do  tempo  de  labor,  para  a  progressão
horizontal,  a  legislação  exige  avaliação  de  desempenho  e  capacitação  em
cursos  oferecidos  pela  Secretaria  de  Educação,  Esporte  e  Cultura  ou  por
instituições credenciadas. Vejamos os dispositivos legais:

“Art.  59. A  Progressão  Horizontal  ocorrerá  pela
qualificação do trabalho docente, satisfazendo ainda
os critérios de:
I – avaliação de desempenho;
II  –  capacitação  em  cursos  oferecidos  pela
Secretaria de Educação, Esporte  e Cultura ou por
instituições credenciadas” (fls. 34).

“Art. 60. A definição dos critérios e parâmetros, bem
como  dos  procedimentos  a  serem  adotados  para
efeitos  da  progressão  horizontal,  far-se-á  em
regulamentação própria,  num prazo máximo de 3
(três) meses a partir da entrada em vigor da presente
Lei,  cuja  elaboração  deverá  ser  garantida  a
participação  dos  profissionais  da  educação  e
entidades representativas da categoria”. (fls. 34).

Conforme visto acima, o PCCR em análise fixou prazo de 03
(três)  meses,  a  partir  de  sua  entrada  em  vigor  (maio  de  2008),  para
regulamentar  o  procedimento  de  avaliação  e  capacitação,  porém,  até  o
momento,  não  foi  editado  pelo  Poder  Público  local  nenhum  regramento
disciplinando a matéria.

Por  tal  motivo,  entendo  que,  ultrapassado  o  lapso  temporal
supracitado,  sem  que  a  Administração  discipline  a  questão,  cessou-se  sua
discricionariedade,  sendo direito  dos servidores à  progressão pelo requisito
exclusivo do tempo de serviço.  

Ademais,  não  pode  a  Edilidade  Municipal  se  utilizar  de
omissão a que deu causa para indeferir a aludida ascensão, tendo em vista que
a ninguém é dado o direito de se beneficiar de sua própria torpeza, conforme
preleciona o princípio do “venire contra factum proprium”..

Dito isso, concebo que a nova classificação almejada deve ser
realizada levando-se em consideração apenas o tempo de serviço, enquanto
não disciplinada as demais exigências legais. 

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RECOMPOSIÇÃO  E
REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS  C/C  COBRANÇA
DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS.
PROFESSORA  MUNICIPAL.  ECLOSÃO  DO
PLANO  DE  CARGOS  E  CARREIRA.  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  36/2008.
REENQUADRAMENTO.  IMPROCEDÊNCIA  EM
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PRIMEIRO  GRAU.  INCONFORMISMO  DA
PROMOVENTE.  PROGRESSÃO  HORIZONTAL.
ATENDIMENTO  DAS  EXIGÊNCIAS  LEGAIS.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA A MUDANÇA DE
NÍVEL.  NECESSIDADE  DE  DECRETO
REGULAMENTADOR.  ATO  OMISSIVO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  APLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  "VENIRE  CONTRA  FACTUM
PROPRIUM".  POSSIBILIDADE  DE
DESLOCAMENTO  DA  CARREIRA.  DIREITO  DA
SERVIDORA À PERCEPÇÃO DOS RETROATIVOS
E  DOS  REFLEXOS.  ADIMPLEMENTO  DEVIDO.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA.
INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO CONSTANTE DO
ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 ALTERADO PELO
ART.  5º,  DA  LEI  Nº  11.960/09.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 
-  O  art.  56,  da  Lei  Complementar  nº  36/2008,
preceitua  que  a  progressão  horizontal  será
formalizada de uma referência para outra, dentro da
mesma  classe  e  cargo,  a  cada  03  (três)  anos,
mediante  avaliação  de  desempenho,  a  capacitação
obtida e do tempo de serviço, com a ressalva de que
Decreto posterior regulamentará os critérios para a
mudança de referência.
-  Diante  da  inércia  do  Poder  Público  em
regulamentar  a  avaliação  de  desempenho
disciplinada  no  art.  56,  cessa  para  ele  sua  a
discricionariedade,  passando  a  ser  direito  dos
servidores à progressão pelo requisito exclusivo do
tempo  de  serviço,  pois,  conforme  preleciona  o
princípio  do  venire  contra  factum  proprium,  a
ninguém  é  dado  o  direito  de  beneficiar-se  de  sua
própria torpeza.
- Constatada a necessidade de novo enquadramento,
é devido o retroativo com base  nos  novos valores,
inclusive  observando-se  os  reflexos  nas  demais
verbas remuneratórias.
-  Nos  termos  da  regra  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº
9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09,
nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  da
natureza  não  tributária,  os  juros  moratórios  e  a
correção monetária devem ser calculados com base
no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00146954920118150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO, j. em 20-06-2017) 
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Na hipótese em apreço, infere-se que, quando da propositura da
demanda (13/07/2011), a orientadora educacional, ora apelante, já estava com
mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, o que, excluído o estágio
probatório de 03 anos, de acordo com o parágrafo único do art. 56 da LC nº
036/2008, resulta, sem dúvida, em mais de 22 (vinte e dois) anos de atividade
laborativa,  satisfazendo,  portanto,  o  requisito  temporal  para  elevação  na
carreira,  especificamente  para  as  referências  8E,  uma  vez  que  a  autora  é
detentora do título de especialista (fls. 17). 

Abaixo  transcrevo  o  parágrafo  único  do  art.  56  da  LC  nº
036/2008:

“Em qualquer hipótese, as progressões horizontal e
vertical  poderão  ocorrer  após  o  cumprimento  do
período de estágio probatório”

E mais,  no momento da prolação da sentença,  a servidora  já
preenchia o requisito temporal para a progressão horizontal ao nível 9E, razão
pela qual foram acolhidos os embargos de declaração e assegurado o correto
enquadramento quando da entrega da tutela jurisdicional.  

No mais, a recorrente também tem direito ao pagamento das
diferenças das remunerações dos vencimentos básicos respectivos a que fazia
jus no período de abril de 2008 até a efetiva implantação de seus vencimentos
na  referência  9E,  incidindo essa  diferença  sobre  os  quinquênios,  mas  não
sobre  as  gratificações,  já  que  estas  tem  valores  específicos  e  é  verba
provisória. 

Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma.
Isso  porque  a situação  em  análise  se  enquadra  no  art.  1º-F  da  Lei  nº
9.494/1997 – com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 –,  devendo-se,
pois,  observar os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Observe-se, ainda, que a Lei nº 11.960/2009 não pode retroagir,
ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua  vigência,
consoante  entendimento  jurisprudencial  do  Tribunal  da  Cidadania,  abaixo
transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE  MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 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.
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IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.
11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso, em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte  forma: (a)  percentual  de 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
MP n. 2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei  n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) 
(STJ/EDcl  nos  Edcl  nos  Edcl  no  AgRg  no  REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade  pelo  Supremo Tribunal  Federal  do  art.1º-F  da  Lei  nº
9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito
dos julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade  declarada,  que:  “fica  mantida  a  aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos  em precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários” (Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425).

Assim sendo, tem-se que, em condenações em face da Fazenda
Pública, deve-se observar a incidência de juros de mora da seguinte forma:  a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5%
ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei
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n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5%  ao  mês  a  partir  de
25/03/2015.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do
INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se
deve aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que
prevê  a  aplicação  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da
caderneta de poupança,  até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual
passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E.

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Reexame Necessário,  tão somente para  reformar  a aplicação de juros e
correção  monetária  na  condenação  imposta  na  sentença  reexaminada,
devendo-se observar a incidência de juros da seguinte forma: a) percentual de
0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da
Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; b)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  c)  percentual  de  0,5%  ao  mês  a  partir  de
25/03/2015. Com relação à correção monetária, deve-se fazer incidir o INPC
até a entrada em vigor  do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se deve
aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê
a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de
poupança, até o dia de 25/03/2015, momento a partir do qual passou a incidir
os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, devendo ser observado a partir de então o IPCA-E.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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