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AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À 
OUTRA IRRESIGNAÇÃO REGIMENTAL.  MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  NOMEAÇÃO  EM  CONCURSO 
PÚBLICO.  CONCESSÃO  DA  ORDEM 
MANDAMENTAL.  DECISÃO PLENÁRIA QUE FIXOU 
MULTA  DIÁRIA  A  SER  SUPORTADA  PELA 
AUTORIDADE COATORA. TRÂNSITO EM JULGADO 
DO  DECISUM PLURAL.  DISCUSSÃO ACERCA DA 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE  ASTREINTES 
AO  GOVERNADOR  DO  ESTADO.  MATÉRIA  JÁ 
DECIDIDA.  COISA  JULGADA.  CARACTERIZAÇÃO 
DA PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 473, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO 
DO  CAPUT,  DO  ART.  557,  DO  CPC. 
POSSIBILIDADE  DE  JULGAMENTO 
MONOCRÁTICO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Tratando-se  de  agravo  interno  em  confronto  com 
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é 
conferido  ao  relator  a  possibilidade  de  julgamento 
monocrático,  com  base  no  art.  557,  da  Lei  Adjetiva 
Civil,  porquanto a irresignação regimental também se 
trata de recurso.

-  No  caso  concreto,  é  possível  o  julgamento 
monocrático pelo relator, quando a respectiva decisão 
cita precedentes  de  Tribunal  Superior  que  dizem 
respeito à caracteização da preclusão para análise de 
matérias já decididas, acerca das quais as partes não 
interpuseram recurso. 



- Matéria decidida em mandado de segurança, através 
de decisão Plenária já transitada em julgado, fixando 
multa diária a ser suportada pela autoridade coatora,
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não pode mais ser discutida em sede de cumprimento 
de  acórdão,  com  exceção  do  seu  valor  ou 
periodicidade, que pode ser revisto a qualquer tempo, 
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, 
ponto que não fez parte do recurso.

-  “Art.  473  -  É  defeso  à  parte  discutir,  no  curso  do  
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se  
operou a preclusão.” (Art. 473 do CPC).

-  “A eficácia preclusiva do julgado impede que a parte  
renove, na fase de cumprimento de sentença, matéria  
atinente ao processo de conhecimento.”  (STJ.  AgRg no 
AREsp 395207 / MS. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. em 26/11/2013).

- “A preclusão impede que, no processo de execução  
judicial,  sejam  alegadas  matérias   superadas   pela  
resolução final, razão por que a Lei Processual é clara  
no  sentido  de  que,   no  cumprimento  da  decisão,  
somente  é  possível  suscitar-se  matérias  
supervenientes à sentença.”  (STJ. REsp 958410 / SC. Rel. 
Min. Luiz Fux. J. em 05/08/2008).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  Sessão 
Plenária, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba con-
tra a decisão de fls. 203/204v que negou seguimento a idêntica irresignação re-
gimental também interposta pelo ente estatal, a qual desafiou decisum que, nos au-

tos de mandado de segurança impetrado por Leandro Florentino Nunes em fase de 

cumprimento de acórdão, majorou multa diária para o patamar de R$ 1.000,00 (mil 

reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a incidir sobre o patrimô-

nio pessoal da autoridade coatora, o eminente Governador Ricardo Vieira Coutinho, 

caso não tenha atendido ao comando do decisório plural proferido pelo Egrégio Tri-

bunal de Justiça da Paraíba em sua composição plenária, referente à nomeação do 

impetrante no cargo de Agente de Segurança Penitenciária.
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O  suplicante  afirma  que  este  Relator  não  poderia  ter  decidido 

monocraticamente o agravo interno, porquanto o seu julgamento cabe ao Colegiado 

da Corte, conforme inteligência dos artigos. 284, §2º,  do RITJPB, 557, §1º-A, do 

CPC, e 39, da Lei nº 8.038/1990. 

Logo em seguida, alega a ausência de jurisprudência dominante para 

que  este  Magistrado  pudesse  ter  apreciado  isoladamente  a  súplica,  através  do 

caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.

Em  adição,  proclama  a  necessidade  de  levar  a  matéria  ao  Órgão 

Colegiado para que se possa viabilizar possíveis recursos aos tribunais superiores, 

bem como assevera que o decreto judicial  ora atacado ofendeu os princípios da 

ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF) e da colegialidade.

Ao final,  requer a reconsideração do decisum objurgado ou, em caso 

contrário, pugna pela sua apresentação ao colegiado deste Pretório, para que seja 

dado  seguimento  à  irresignação  regimental  anteriormente  apresentada  –  fls. 

207/216.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que o Estado da Paraíba rebelou-se apenas em 

face  da  impossibilidade  de  julgamento  monocrático  do  recurso  regimental  pelo 

relator.

Pois  bem,  malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito 

regressivo, permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido, mantenho a 
posição anterior pelos seus próprios fundamentos, que foram suficientes para 
dirimir a questão em disceptação, os quais passo a transcrever:
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“Trata-se  de  agravo  interno  interposto  pelo  Estado  da 
Paraíba  contra a decisão de fls. 178/185, que, nos autos de  
mandado  de  segurança  em  fase  de  cumprimento  de  
acórdão,  majorou multa  diária  para  o  patamar  de  R$ 
1.000,00  (mil  reais)  até  o  limite  de  R$  500.000,00  
(quinhentos mil reais), a incidir sobre o patrimônio pessoal  
da  autoridade  coatora,  o  Governador  Ricardo  Vieira  
Coutinho.

Inicialmente,  destaco  que  mantenho  o  decisum  recorrido 
pelos seus próprios fundamentos.

A teor das prescrições do art. 557 do Código de Processo  
Civil, o relator poderá analisar e por fim ao recurso, quando  
manifestamente improcedente e/ou confronto com jurispru-
dência de tribunal superior.  In casu, trata-se de irresigna-
ção que foi proposta em face de deliberação já transitada  
em julgado. Explico.

O Tribunal Pleno, através da decisão de fls. 99/105, conce-
deu a ordem mandamental para “determinar a nomeação e  
posse do impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), a ser  
suportada pela autoridade coatora” - fls. 105.

O  referido  decisum  plural  trânsito  em  julgado  no  dia  
05/02/2014, conforme atesta a certidão de fls. 150, após de-
cisório da Presidência desta Corte inadmitindo recurso es-
pecial manejado pelo ente estatal, cuja insatisfação, inclusi-
ve, sequer rebelou-se em face da questão ora em debate 
(fixação de multa diária a ser suportada pela autoridade co-
atora).
Em  atendimento  à  petição  atravessada  pelo  impetrante,  
pugnando pelo cumprimento da ordem mandamental – fls.  
151, este Desembargador, em virtude da recalcitrância da 
autoridade coatora em informar o cumprimento do acórdão,  
majorou, com base no §6º, do art. 461, do Código de Pro-
cesso Civil,  a multa diária por duas oportunidades,  sendo 
uma delas a decisão ora gravada.

Pois bem, analisando o teor da irresignação regimental, ex-
trai-se que  o agravante defende, apenas, a impossibilidade  
de fixar astreintes a ser suportada pela pessoa do agente  
político que governa o ente público promovido da demanda.

Porém, conforme já declinado,  tal deliberação (fixação de 
multa diária a ser suportada pela autoridade coatora) foi ob-
jeto do acórdão plenário de fls. 99/105, cujo decisum colegi-
ado transito em julgado, razão pela qual a questão em dis-
ceptação não pode mais ser discutida, por já ter operado a  
coisa julgada e a preclusão consumativa.
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Vejamos o que leciona o art. 473 do Código de Processo  
Civil:

“Art. 473 - É defeso à parte discutir, no curso do processo,  
as questões já decididas, a cujo respeito se operou a pre-
clusão.” (Art. 473 do CPC).

Acerca  da  preclusão  consumativa,  é  importante  a 
transcrição  das  esclarecedores  lições  doutrinárias  de  
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"4.  Preclusão  consumativa.  Diz-se  consumativa  a 
preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o  
ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a  
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido  
praticado  e,  portanto,  não  poder  tornar  a  sê-lo.  
Exemplos:  a)  se  a  parte  apelou  no  3.º  dia  do  prazo,  já  
exerceu a faculdade, de sorte que não poderá mais recorrer  
ou completar seu recurso, mesmo que ainda não se tenha  
esgotado o prazo de quinze dias; b) se o réu contestou no  
10.º dia do prazo, não pode reconvir, ainda que dentro do  
prazo da resposta, porque a reconvenção deve ser ajuizada  
simultaneamente  com  a  contestação  (CPC  299):  
apresentada esta, a oportunidade para ajuizar reconvenção 
já terá ocorrido; c) se a parte recorreu no 10.º dia do prazo,  
já exerceu a faculdade,  de modo que não poderá efetuar  
posteriormente o preparo, pois a lei exige que este seja feito  
juntamente  com  a  interposição  do  recurso  (CPC  511).  
Normalmente  a  preclusão  consumativa  ocorre  quando  se 
trata de ato complexo, isto é, de mais de um ato processual  
que  deva  ser  praticado  simultaneamente,  na  mesma  
oportunidade.”  (Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de  
Andrade  Nery,  na  obra  "Código  de  Processo  Civil  
comentado", 9ª edição, Editora Revista dos Tribunais,  pp.  
388/389). Grifei.
 
Em situações similares,  trago à baila  arestos do Superior  
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  REALIZAÇÃO  DE 
PERÍCIA  GRAFOTÉCNICA.  PLEITO  CONCERNENTE  À 
FASE COGNITIVA. DESCABIMENTO.
1.- A eficácia preclusiva do julgado impede que a parte  
renove, na fase de cumprimento de sentença, matéria  
atinente  ao  processo  de  conhecimento (REsp 
482.079/RS, Rel.  Min.  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ  
16.2.04).
2.- Entendimento que se reforça, no caso, pela afirmação  
feita  no voto vogal  no sentido  de que os  ora agravantes  
"pretendem rediscutir na fase de cumprimento de sentença,  
questão processual já decidida na fase de conhecimento,  
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momento  em  que  foi  rechaçada  a  produção  da  prova  
pericial  grafotécnica",  o  que torna irrelevante  o fato de a  
sentença ainda não ter transitado em julgado.
3.-  Agravo Regimental  improvido.”  (STJ.  AgRg no AREsp 
395207 / MS. Rel. Min. Sidnei Beneti.  J. em 26/11/2013).  
Grifei.

“PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  RECURSO 
ESPECIAL.  VERBAS  INDENIZATÓRIAS.  IMPOSTO  DE 
RENDA.  NÃO INCIDÊNCIA.  REPETIÇÃO  DE INDÉBITO.  
EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.  APRESENTAÇÃO  DAS 
DECLARAÇÕES ANUAIS DE AJUSTE POR OCASIÃO DA 
LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.  MATÉRIA  ACOBERTADA 
PELA  COISA  JULGADA.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO 
CPC NÃO CONFIGURADA.
1.  A preclusão impede que, no processo de execução  
judicial,  sejam  alegadas  matérias   superadas   pela  
resolução final, razão por que a Lei Processual é clara  
no  sentido  de  que,   no  cumprimento  da  decisão,  
somente é possível suscitar-se matérias supervenientes  
à sentença.
(...)
8. Recurso especial desprovido.” (STJ. REsp 958410 / SC.  
Rel. Min. Luiz Fux. J. em 05/08/2008). Grifei.

Portanto, a matéria já decidida em mandado de segurança,  
através de decisão Plenária transitada em julgado, fixando 
multa diária a ser suportada pela autoridade coatora, não 
pode  mais  ser  discutida  em  sede  de  cumprimento  de  
acórdão, com exceção do seu valor ou periodicidade, que  
pode ser revisto a qualquer tempo, caso verifique que se 
tornou insuficiente ou excessiva, ponto que não fez parte da  
insatisfação regimental.

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da  
Lei Adjetiva Civil, para, com base na jurisprudência do  
Superior  Tribunal  de  Justiça,   negar  seguimento  à  
irresignação.” - fls. 187v/188v. Grifos no original.

Portanto,  tratando-se  de  agravo  interno  em  confronto  com 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é atribuído ao relator a possibilidade 

de julgamento monocrático, com base no art. 557, da Lei Adjetiva Civil, porquanto a 

irresignação regimental também enfoca recurso.

No caso concreto, foi possível o julgamento monocrático pelo relator, 

quando  a  respectiva  decisão  cita precedentes  de  Tribunal  Superior  que  dizem 
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respeito à caracterização da preclusão para análise de temas já decididos, acerca 

dos quais as partes não interpuseram irresignação. 

Ora, a matéria já deliberada em mandado de segurança, através de 

decisão Plenária transitada em julgado, fixando multa diária a ser suportada pela 

autoridade  coatora,  não  pode  mais  ser  replicada  em  sede  de  cumprimento  de 

acórdão,  com  exceção  do  seu  valor  ou  periodicidade,  que  pode  ser  revisto  a 

qualquer tempo, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ponto que 

não fez parte da insatisfação regimental.

Ademais, apenas como um plus, destaco que as  astreintes arbitradas 

para  compelir  o  cumprimento  de  decisões  judiciais  em  sede  de  mandado  de 

segurança  devem  incidir  sobre  o  patrimônio  pessoal  da  autoridade  coatora, 

conforme posicionamento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

O  processualista  Leonardo  José  Carneiro  da  Cunha  enfatiza  que  é 

“possível  admitir  a  fixação  da  multa  ao  agente  público,  fazendo  prevalecer  o  

princípio  da  efetividade,  erigido  a  uma  garantia  constitucional”. (CUNHA,  2004, 

p.104)

Por sua vez, o doutor Paulo Afonso de Andrade Carvalho, discorrendo a 

respeito  do  tema  manifestou  o  seu  entendimento  a  respeito  do  tema,  que 

transcrevemos:

“A  aplicabilidade  das  astreintes,  no  que  concerne  à 
Administração  Publica  Federal,  Estadual,  Municipal  e  
Distrital, está assegurada pela Lei 9494/97 - que disciplina a  
aplicação da Tutela Antecipada Contra a Fazenda Pública -,  
nos seguintes termos:
Art. 1º - Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273  
e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e  
seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 
1964, no Art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 
1966, e nos arts. 1º, 3º, e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho  
de 1992.
Diante  de  tal  previsão  legal,  referida  medida  vem sendo 
aplicada, demasiadamente, contra as entidades federativas,  
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já que não existe qualquer tipo de ressalva da aplicação do  
mencionado  dispositivo  legal  em  desfavor  das  pessoas 
jurídicas de direito público.
Defendemos, no entanto, que apesar de não proibidas no 
texto legal, tais penas não devem ser aplicadas aos entes  
federativos,  por  estarem  em  total  discordância  com  os 
princípios constitucionais assegurados às pessoas jurídicas  
de direito público.
Assim,  quando  da  aplicação  do  direito,  os  juízos  devem  
observar o regime jurídico administrativo que protegem as  
entidades federativas, e garantir que as medidas judiciais de 
coerção a serem aplicadas não atinjam as prerrogativas da 
Administração  Pública,  e  não  reflitam  diretamente  no  
interesse coletivo.
Evidente  que  a  cobrança  de  multas  astreintes  ao  ente 
federativo revela-se prejudicial ao interesse publico, pois as  
verbas existentes na receita de tal entidade deixam de ser  
aplicadas  em  melhoria  dos  serviços  públicos  essenciais  
para  serem  utilizadas  no  atendimento  de  interesses 
diversos. Isso, sem analisar as consequências trazidas para  
a obrigatoriedade de observância aos dispositivos da Lei de  
Responsabilidade Fiscal.”

Após tais digressões, arremata o processualista:

“Por  todo  o  exposto,  entendemos  que,  quando  a  parte 
litigante for um ente federativo, a decisão judicial que aplicar  
penas pecuniárias deverá, obrigatoriamente, responsabilizar  
patrimonialmente o gestor, de modo que recaia sobre ele e  
não sobre o ente público a obrigação de pagar multas nos  
casos de descumprimento do mandamento judicial, já que a  
omissão sempre ocorre por irresponsabilidade, negligência  
e até má-fé do gestor. 
Para tanto, é de urgente e indispensável providência, que 
disposição a respeito do assunto seja incluída no art. 461 do  
Código de Processo Civil e na legislação pertinente.
E que não se venha falar  sobre eventual  perda de força  
coercitiva da multa por dificuldade de encontrar patrimônio  
do  gestor  para  satisfazer  o  interesse  da  outra  parte  
envolvida  no  processo,  pois  o  que  se  protege  aqui  é  o  
interesse público, que, neste caso, é infinitamente superior  
ao particular.
Desta forma, o aplicador das leis deve respeitar o princípio  
primordial da supremacia do interesse público, e buscar não 
transferir  para  a  população  os  prejuízos  que  foram 
ocasionados  por  uma  determinada  gestão.”  
(http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10815).

Ora, os gestores quando descumprem uma decisão judicial assumem 

posição pessoal confortável, porquanto concebem que a sanção será suportada pelo 
Desembargador José Ricardo Porto
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ente  federativo,  menosprezando de forma consciente  a supremacia  do interesse 

público, pois remetem para a sociedade a obrigação de arcar com o pagamento dos 

seus atos de insubordinação no tocante às deliberações do Poder Judiciário.

Logo,  tratando-se  de  mandamus  em  que  figura  como  autoridade 

coatora  o  doutor  Ricardo  Vieira  Coutinho,  Governador  do  Estado  da  Paraíba,  a 

quem  compete  o  cumprimento  da  determinação  judicial,  cabível,  portanto,  a 

incidência das  astreintes sobre o seu patrimônio pessoal,  pois sua convocação 
para os termos do writ ocorreu desde sua notificação, ocorrida às fls. 79, 112, 155, 

163, 173, 197 e 202, autos.

No mesmo diapasão,  trago à baila  recentíssimo aresto da Corte  da 

Cidadania, no sentido de que:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO  ESTADUAL.  REVISÃO  DE  PENSÃO.  
DEFERIMENTO  DE  LIMINAR. MULTA  DIÁRIA 
DIRECIONADA  À  AUTORIDADE  IMPETRADA.  
POSSIBILIDADE.
1.  A  questão  nos  autos  indaga  saber  se  pode  a  multa  
cominatória  ser  direcionada  ao  agente  público  que  figura  
como impetrado na ação mandamental.
2.  Segundo o Tribunal  de origem,  "a imposição  da multa  
pessoal cominada ao Presidente do RIOPREVIDENCIA, vez 
que em consonância com o parágrafo único do art. 14 do  
CPC, [...] tem por finalidade reprimir embaraços a efetivação 
do provimento judicial".
3. A cominação de astreintes pode ser direcionada não 
apenas ao ente estatal,  mas também pessoalmente às 
autoridades  ou  aos  agentes  responsáveis  pelo 
cumprimento das determinações judiciais  .   (Precedente:  
REsp  1111562/RN,  da  relatoria  do  Ministro  CASTRO 
MEIRA, SEGUNDA TURMA, publicado em 18/09/2009).
4. Agravo regimental  não provido.” (STJ.  AgRg no AREsp 
472750  /  RJ.  Rel.  Min.  Mauro  Cambell  Marques.  J.  em 
03/06/2014). Grifei.

Não é demasia transcrever fragmento extraído do acórdão da Corte da 

Cidadania:

Desembargador José Ricardo Porto
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“Nos  termos  da  orientação  jurisprudencial  desta  Corte  
Superior,  a  norma  que  prevê  a  adoção  da  multa  como 
medida necessária à efetividade do  título  judicial restringe-
se ao réu, como  se observa do § 4º do art. 461 do CPC  (cf.  
REsp 747.371/DF, Rel. Ministro  JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA,  DJe  26/04/2010),  assim,  não  seria  possível  a  
extensão ao agente político  de  sanção  coercitiva  aplicada  
à   Fazenda   Pública   em   decorrência   da   sua   não 
participação  efetiva  no  processo,  sob  pena  de  violar  os 
princípios do contraditório e da ampla defesa  (cf.  AgRg  no  
AREsp  196.946/SE,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  
Segunda Turma, DJe  16/05/13),  tal  óbice,  dessarte,  não 
é  condizente  com  o  presente  caso,  haja vista  que  o  
agente  público,  contra  o  qual   a multa  diária  foi  
cominada,  figura  como impetrado no mandamus.” (STJ. 
AgRg  no  AREsp  472750  /  RJ.  Rel.  Min.  Mauro  Cambell 
Marques. J. em 03/06/2014). Grifos no original.

Desta  forma,  NEGO PROVIMENTO  ao  presente  Agravo  Interno, 

mantendo integralmente o decreto judicial confeccionado às fls. 203/204, lançado no 

caderno processual.

É como voto.

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Romero 
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  Vice-Presidente.  Relator:  Exmo.  Desembargador  
José  Ricardo  Porto. Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides,  Marcos Cavalcanti de Albuquerque, João Alves da 
Silva, Carlos Martins Beltrão Filho, Luiz Silvio Ramalho Júnior, Joás de Brito Pereira 
Filho, Arnóbio Alves Teodósio e João Benedito da Silva. Ausentes, justificadamente, 
os Exmos. Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes, Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Márcio Murilo da Cunha Ramos 
(Corregedor-Geral de Justiça), Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de 
Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Desembargador José Ricardo Porto
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Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonseca  Xavier  de  
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, dia 03 de 
dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/08

Desembargador José Ricardo Porto
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