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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  APELAÇÃO
CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. OMISSÃO
EXISTENTE.  FUNDAMENTAÇÃO  NÃO
APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LEI Nº
8.072/2006. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA
LC  Nº  39/85  E  Nº  58/03.  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS  COM  EFEITO
INTEGRATIVO.

-  Não  merece  prosperar  a  alegação  dos
Promoventes/Embargantes de que a Lei Estadual nº
8.072/2006  seria  aplicável  a  hipótese  em  debate,
obrigando  ao  descongelamento  do  Abono  de
Permanência,  posto  que  vigorava  ao  tempo  da
aposentadoria a LC nº 39/85.

- O cerne principal da questão cinge-se em aferir a
possibilidade  do  descongelamento  do  Abono  de
Permanência,  incorporado  à  aposentadoria,  com
base na Lei  Complementar  nº  39/85 (Estatuto dos
Servidores  Públicos  do  Estado  da  Paraíba),  e
congelado, no valor nominal, nos termos do art. 191,
§  2º,  da  LC  nº  58/2003  (novo  Estatuto  dos
Servidores Públicos da Paraíba).

-  Com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  Complementar
Estadual  nº  58/2003  (Estatuto  dos  Servidores
Públicos  Civis  do  Estado  da  Paraíba),  em  suas
Disposições Finais e Transitórias, determinou-se que
todos os acréscimos incorporados aos vencimentos
dos servidores  ficariam congelados pelo  seu valor
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nominal e seriam reajustados anualmente, na forma
disciplinada no §2º do art. 191, “in verbis” 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER os  Embargos  de  Declaração,  com
efeito integrativo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 204.

 
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por  Maria do

Socorro Melo Andrade e outros, alegando a existência de omissão no Acórdão

Embargado,  por  não  ter  sido  apreciada  a  fundamentação  que  tratava  da

aplicação da Lei Estadual nº 8.072/2006 ao caso em discussão, bem como de

contradição quando do reconhecimento da configuração do julgamento  extra

petita da  Sentença,  julgando-se  prejudicados  o  Recurso  de  Apelação  e  a

Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

O art. 1.022 e seus incisos, do novo Código de Processo Civil,

claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos Embargos de

Declaração,  tratando-se  de  recurso  de  fundamentação  vinculada,  restrito  a

situações em que patente a existência de: obscuridade; contradição; omissão

no julgado, incluindo-se, nesta última, as condutas descritas no art. 489, § 1.º,

que configurariam a carência de fundamentação válida, e,  por derradeiro,  o

erro material. 

Reanalisando  os  autos  e  verificando  o  Acórdão Embargado,

vislumbro que,  de  fato,  não houve menção  a  aplicação da Lei  Estadual  nº

8.072/2006.

Todavia, passando a apreciar o tema, não merece prosperar a

alegação dos Promoventes/Embargantes de que a Lei Estadual nº 8.072/2006

seria aplicável a hipótese em debate, obrigando ao descongelamento do Abono
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de Permanência, posto que vigorava ao tempo da aposentadoria a LC nº 39/85,

conforme os próprios Autores mencionaram, na inicial: 

“são  todos  servidores  inativos  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  da  Paraíba  (leia-se  Poder
Legislativo) e, ao tempo em que foram concedidas as
suas respectivas aposentadorias, vigorava com plena
eficácia a Lei Complementar Estadual nº 39, de 26 de
dezembro  de  1985,  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado  de  29  de  dezembro  daquele  mesmo ano,  a
qual  definia  o  regime  jurídico  dos  funcionários
públicos  civis  do  Estado  da  Paraíba  (leia-se  Poder
Executivo), conforme se verifica da leitura dos seus
arts.  1º  e 3º,  item VI”,  acrescentando,  “que embora
essa legislação tivesse a destinação dos seus efeitos
jurídicos restrita aos servidores do Poder Executivo,
aí  compreendidos  todos  aqueles  lotados  nas
Secretarias  de  Estado,  Órgãos  da  Governadoria,
Autarquias  ou  Unidades  Administrativas
correspondentes  (Art.  3º,  VI)  o  legislador  então  fez
inserir no corpo dessa lei um dispositivo de exceção
(Art. 337), autorizando que, subsidiariamente as suas
disposições  legais  poderiam também ser  aplicadas
com  relação  a  outros  agrupamentos  funcionais
regidos por lei especiais.” 

Desse modo, como já mencionado no Acórdão Embargado, o

Abono deve ser mantido congelado:

“O  cerne  principal  da  questão  cinge-se  em  aferir  a
possibilidade  do  descongelamento  do  Abono  de
Permanência, incorporado à aposentadoria,  com base na
Lei  Complementar  nº  39/85  (Estatuto  dos  Servidores
Públicos do Estado da Paraíba),  e congelado,  no valor
nominal, nos termos do art. 191, § 2º, da LC nº 58/2003
(novo Estatuto dos Servidores Públicos da Paraíba).

Com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual
nº  58/2003  (Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Civis  do
Estado  da  Paraíba),  em  suas  Disposições  Finais  e
Transitórias,  determinou-se  que  todos  os  acréscimos
incorporados  aos  vencimentos  dos  servidores  ficariam
congelados pelo seu valor nominal e seriam reajustados
anualmente, na forma disciplinada no §2º do art. 191, “in
verbis”: 

“Art.  191.(...)  §2º.  Os  acréscimos  incorporados  ao
vencimento  dos servidores  antes  da vigência  desta  Lei
continuarão a ser pagos pelos seus valores nominais a
título de vantagem pessoal, sendo reajustados de acordo
com o art. 37, X, da Constituição Federal.” 
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Desse modo, o pagamento do Abono de Permanência em
seu  valor  nominal  em  relação  ao  que  fora  pago  em
dezembro de 2003, é perfeitamente legal, sobretudo em
razão das reiteradas decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal  Federal  que  afirmam  a  inexistência  de  direito
adquirido a regime jurídico, desde que seja observado o
princípio da irredutibilidade salarial, como in casu.

De  modo  igual,  já  houve pronunciamento  do  Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 563.965-7 -
RN, cuja controvérsia constitucional foi reconhecida como
sendo de repercussão geral. Eis o julgado: 

“Direito  Constitucional  e  Administrativo.  Estabilidade
financeira.  Modificação  de  forma  de  cálculo  da
remuneração.  Ofensa  à  garantia  constitucional  da
irredutibilidade  da  remuneração.  Ausência.
Jurisprudência. Lei Complementar nº 203/2001 do Estado
do  Rio  Grande  do  Norte.  Constitucionalidade.  1.  O
Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  a  sua
jurisprudência  sobre  a  constitucionalidade  do
instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência
do direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a
Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande
do Norte,  no ponto  que alterou a  forma de  cálculo  de
gratificações  e,  consequentemente,  a  composição  da
remuneração  de  servidores  públicos,  não  ofende  a
Constituição da República de 1988 por dar cumprimento
ao  princípio  da  irredutibilidade  da  remuneração.  3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (Ac.
no RE 563.965-7 - RN, rel. Ministra Carmen Lúcia, j. Em
11.02.2009).”

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME
JURÍDICO.  LEGITIMIDADE  DE  ALTERAÇÃO  DA
FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE
QUE  RESPEITADA  A  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTOS.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  -  A
jurisprudência  desta  Corte  firmou  entendimento  no
sentido  de  que  não  há  direito  adquirido  a  regime
jurídico,  sendo  legítima  a  alteração  da  fórmula  de
cálculo  da  remuneração,  desde  que  não  provoque
decesso  remuneratório. Precedentes.  II  -  Agravo
regimental improvido. (STF - RE 591388 AgR, Relator(a):
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,
julgado  em 03/04/2012,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-
076 DIVULG 18-04-2012 PUBLIC 19-04-2012)”. 

Outrossim, já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
analisando  Recurso  em  Mandado  de  Segurança  nº
43.962 - PB (2013/0337061-0) oriundo deste Tribunal: 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.962 -
PB (2013/0337061-0)
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE:  AIRLENE  PORPINO  COSTA MAIA  E
OUTROS
ADVOGADO:  MARIA  DO  SOCORRO  CAITANO  DE
OLIVEIRA  - PB 010568
RECORRIDO: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR:  GILBERTO  CARNEIRO  DA GAMA E
OUTRO(S) – PB 010631
RECORRIDO: PARAÍBA PREVIDÊNCIA
PROCURADOR:  DANIEL  SEBADELHE  ARANHA  E
OUTRO(S) – PB 014139
DECISÃO
Vistos.
Trata-se  de  Recurso  Ordinário  em  Mandado  de
Segurança  interposto  pelo  AIRLENE PORPINO COSTA
MAIA  E  OUTROS,  com  base  no  art.  105,  II,  b,  da
Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  assim
ementado (fl. 262):
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADICIONAL  DE
PERMANÊNCIA PAGO EM VALOR FIXO DESDE 2003.
LEI COMPLEMENTAR 50/2003 E LEI COMPLEMENTAR
58/2003.  CONGELAMENTO  DO  ADICIONAL.
POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO.
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO
INEXISTENTE.  DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA.  -  É
consolidado  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
que os servidores públicos não possuem direito adquirido
ao regime jurídico,  mesmo no caso de aposentadorias,
sendo  somente  vedada  a  redução,  em  observância  à
Constituição  Federal.  Precedentes:  AgRg  no  RMS
29.992/MS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
23.8.2011;  e MS 33.346/PB,  Rel.  Min.  Mauro Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  Dje  31.5.2011.  (STJ  RMS
3698/MS  Rel.  Min.  Humberto  Martins  Segunda  Turma
07/03/2012).
Nas razões recursais,  alega-se, em síntese, que restou
caracterizado o seu direito líquido e certo, noticiando que
o presidente da PBPREV tem se omitido em atualizar o
valor  do  abono  de  permanência  percebido  pelos
impetrantes nos moldes da Lei Complementar n. 39/85.
Sem contrarrazões  (fl.  191e),  subiram os  autos  a  esta
Corte, admitido o recurso na origem (fl. 193/194e).
O  Ministério  Público  Federal  manifestou-se  às  fls.
214/221e,  pelo  improvimento  do  recurso.  Feito  breve
relato, decido.
{…}
O  Tribunal  de  origem  denegou  a  segurança  sob  o
fundamento de que não houve redução salarial e que os
adicionais foram mantidos em seu valor fixo, sendo certo
que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação
segundo  a  qual  os  servidores  públicos  não  possuem
direito adquirido ao regime jurídico, mesmo no caso de
aposentadorias,  sendo somente  vedada a  redução,  em
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observância  à  Constituição,  conforme  extrai-se  dos
seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 144/146e):
Sendo  assim,  não  há  como  atender  o  pleito  dos
impetrantes,  pois  desde  a  edição  da  LC  50/2003,  os
adicionais  foram  mantidos  em  valor  fixo  e,
posteriormente, a LC 58/2003 vetou qualquer acréscimo
de  vantagem  ao  vencimento,  ou  seja,  o  cálculo  do
adicional  de permanência não mais pode ser calculado
em 20% do vencimento, razão pela qual desde 2003 os
adicionais  de permanência  dos impetrantes  vêm sendo
pagos no mesmo valor.
Em  verdade,  a  hipótese  dos  autos  ratifica  o
entendimento  consolidado  no  sentido  de  que  o
servidor público não tem direito adquirido a regime
jurídico, o que não pode haver é a redução do que é
percebido,  mas  a  forma  de  composição  dos
vencimentos pode ser modificada pela administração.
Desta  feita,  ao  contrário  do  que  fazem  crer  os
impetrantes, não se trata de modificação da regra de
aposentadoria - quando o entendimento é de que se
aplica a lei vigente à época da aposentação - mas sim,
a  forma  como  os  impetrantes  perceberão  os
proventos. Na hipótese, o adicional já incorporado foi
mantido  em  valor  fixo  desde  2003,  conforme
determinação legal, e não retirados, como em que a
conduta da Administração Pública seria indevida.
{...}
Ademais,  verifico  que  o  acórdão  recorrido  adotou
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o
servidor público não possui direito adquirido à forma de
cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio
da irredutibilidade de vencimentos e proventos.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
VPNI  -  VANTAGEM  PESSOAL  NOMINALMENTE
IDENTIFICADA. QUINTOS. REAJUSTE. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PERMANÊNCIA DE
REGIME  JURÍDICO.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DA
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  DECISÃO
PROFERIDA EM ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO ÂMBITO DO  RE 563/965/RN. PRECEDENTES. 1. O
agravante  não  trouxe  argumentos  novos  capazes  de
infirmar  os  fundamentos  que  alicerçaram  a  decisão
agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao
agravo  regimental.  2.  É  cediço  que  a  natureza  do
vínculo que liga o servidor  ao  Estado é  de  caráter
legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no
âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o
servidor deve obedecer, de modo que não há direito
adquirido do servidor a determinado regime jurídico,
nos termos de tranquila jurisprudência da Suprema
Corte.  Precedentes.  3.  Considerando  a  mudança
operada pela Lei  Estadual  nº  2.531/99,  na forma do
cálculo dos valores referentes à vantagem em análise
e a inexistência de perdas remuneratórias, conforme
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expressamente consignado pelo Tribunal a quo, não
há que se falar na existência de direito líquido e certo
a embasar a pretensão exposta no presente recurso.
4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  RMS
35.930/AM,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2012). 
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART.
535,  II,  DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO
DNER.  SERVIDORES  REDISTRIBUÍDOS  PARA  O
MINISTÉRIO  DA  FAZENDA.  GRATIFICAÇÃO  PELO
DESEMPENHO  DE  ATIVIDADES  RODOVIÁRIAS  –
GDAR.  SUPRESSÃO.  REDUÇÃO  DE  VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESTABELECIMENTO  COMO
VANTAGEM  PESSOAL  NOMINALMENTE
IDENTIFICADA -  VPNI.  MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. 1. Inexiste afronta ao art. 535, II, do CPC se o
Tribunal de origem não foi  instado a se manifestar,  em
sede de embargos declaratórios, acerca da matéria que
supostamente restou omissa no acórdão embargado. 2.
"Segundo  entendimento  consolidado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, os servidores públicos não possuem
direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a
garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos"
(MS  11.998/DF,  Rel.  Min.  OG  FERNANDES,  Terceira
Seção,  DJe  18/12/08).  3.  Os  servidores  do  extinto
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER,
redistribuídos para o quadro de servidores do Ministério
da  Fazenda,  embora  não  façam  jus  à  manutenção  da
vantagem "Gratificação pelo Desempenho de Atividades
Rodoviárias  –  GDAR",  anteriormente  incorporada,  têm
assegurado  o  direito  à  irredutibilidade  de  vencimentos,
devendo  os  valores  equivalentes  à  mencionada
gratificação  ser  pagos  como  Vantagem  Pessoal
Nominalmente  Identificada  –  VPNI.  4.  Manutenção  do
acórdão recorrido. 5. Recurso especial conhecido e não
provido.  (REsp  1201120/RN,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
24/05/2011, DJe 27/05/2011)
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
VENCIMENTOS.  QUINTOS.  PLANO  DE  CARGOS.  1.
Debate-se  o  alegado  direito  da  recorrente  a  perceber
vencimentos  com  a  vantagem  pessoal  denominada
quintos  incorporada.  2.  Segundo  o  STF,  não há direito
adquirido a regime jurídico (RE 563.965-7/RN). Ademais,
as alterações da Lei Estadual 2.531/1999 não reverteram
em  prejuízos  financeiros.  3.  Recurso  Ordinário  não
provido.  (RMS  39.291/AM,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2012)
Destaque-se,  ainda,  os  termos  do  RE  563.965-7/RN,
assim ementado:
EMENTA:  DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  ESTABILIDADE  FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO  DE  FORMA  DE  CÁLCULO  DA
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REMUNERAÇÃO.  OFENSA  À  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DA  IRREDUTIBILIDADE  DA
REMUNERAÇÃO:  AUSÊNCIA.  JURISPRUDÊNCIA.  LEI
COMPLEMENTAR  N.  203/2001  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE DO NORTE:  CONSTITUCIONALIDADE.  1.  O
Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência
sobre  a  constitucionalidade  do  instituto  da  estabilidade
financeira  e  sobre  a  ausência  de  direito  adquirido  a
regime jurídico.  2.  Nesta  linha,  a  Lei  Complementar  n.
203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto
que  alterou  a  forma  de  cálculo  de  gratificações  e,
consequentemente,  a  composição  da  remuneração  de
servidores  públicos,  não  ofende  a  Constituição  da
República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da
irredutibilidade  da  remuneração.  3.  Recurso
extraordinário  ao  qual  se  nega  provimento.  (STF,  RE
563.965-7/RN,  Relatora  Ministra  Carmen  Lúcia,  Dje
19.3.2009, grifei).
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código
de Processo  Civil,  combinado com o art.  34,  XVIII,  do
Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Publique-
se e intimem-se. Brasília(DF), 16 de dezembro de 2016.
(Ministra REGINA HELENA COSTA, 02/02/2017)

Especificamente sobre o descongelamento do Abono de
Permanência, colaciono o seguinte julgado desta Corte.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AÇÃO  ORIGINÁRIA.
SERVIDORAS PUBLICAS APOSENTADAS. ABONO DE
PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONGELAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO  INCORPORADA  AOS  SEUS
VENCIMENTOS.  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME
JURÍDICO  DE  REMUNERAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO  DA  IRREDUTABILIDADE  SALARIAL.
RESPEITADO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO. - 0 mandado de segurança é
remédio processual destinado a coibir  atos abusivos ou
ilegais  de  autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual do cidadão diante do poder por elas exercido. -
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo
que esse  direito  se  apresente  com todos os  requisitos
para  seu  reconhecimento  e  exercício  no  momento  da
impetração,  sob  pena  de  denegação  da  segurança
postulada.  -  Não  existe  direito  adquirido  a  regime
jurídico  de  remuneração,  sendo  possível  à  lei
superveniente promover a redução ou supressão de
gratificações  ou  outras  parcelas  remuneratórias,
conquanto  preservado  o  montante  global  dos
vencimentos,  de  acordo  com  a  orientação
jurisprudencial  dos  nossos  tribunais. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
99920110011882001,  SEGUNDA  SEÇÃO
ESPECIALIZADA CÍVEL,  Relator  Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho , j. em 27-06-2012). 
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Ademais,  não há nos autos comprovação de que houve
redução em seus vencimentos com o congelamento do
Abono de Permanência e,  sem a devida comprovação,
nenhuma ilegalidade se observa. “

Quanto a  contradição  apontada,  razão,  também,  cabe  aos

Embargantes,  pois  não  estaria  configurado  o  julgamento  extra  petita na

Sentença.  Todavia,  é  bom  destacar  que  tal  fato  não  gerou  prejuízo  aos

Apelantes/Embargantes, posto que no Acórdão fora  examinada a questão de

fundo, objeto do mérito da causa, a luz do permissivo inscrito no art. 1.013, §

3º, II,  do   CPC/15,  do  mesmo  modo  que  seria  apreciada  se  tivesse  sido

analisada a Remessa Necessária e a Apelação.

 Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, no

efeito meramente integrativo.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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