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REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0125748-45.2012.815.2001.
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Estado da Paraíba.
Procurador : Igor de Rosalmeida Dantas. 
Apelados : José Dias de Oliveira Filho, Wilton Paulo da Silva, Edvan 

  Apolinário de Santana.
Advogado : Edilson de Melo Medeiros (OAB/PB nº 18.631).

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO
CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.
PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO.
TERCEIRA E ÚLTIMA ETAPA DO CERTAME
PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS DE
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES
CLASSIFICADOS.  DEMANDANTES  QUE
PASSARAM  A  FIGURAR  DENTRO  DO
NUMERÁRIO DE VAGAS ANUNCIADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO  NO  PERÍODO  DE
VIGÊNCIA  DO  CONCURSO.  DIREITO
SUBJETIVO  À  PARTICIPAÇÃO  DA ÚLTIMA
ETAPA DA CONCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO  DO  PERCENTUAL.  PROVEITO
ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DO
VALOR  ATUALIZADO  DA  CAUSA.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, §4º, INCISO III, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  APELO
DESPROVIDO.  REEXAME  PARCIALMENTE
PROVIDO.

-  Da teoria do concurso público, de acordo com os
julgados  dos  Tribunais  Superiores,  deflui-se  a
seguinte conclusão: a) o direito subjetivo à nomeação
é  assegurado  aos  candidatos  aprovados  dentro  das
vagas  previstas  no  edital;  b)  a  classificação  de
candidatos fora das vagas inicialmente previstas não
lhes  assegura  direito  à  nomeação,  gerando  tão
somente mera expectativa de direito, salvo em caso
de  preterição  por  inobservância  da  ordem  de
classificação  ou  por  nomeação  decorrente  de  novo
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concurso em preterição aos do certame anterior,  ou
ainda,  excepcionalmente,  quando  houver
manifestações  inequívocas  da  Administração  acerca
da  existência  de  vagas  e  da  necessidade  de
chamamento de novos aprovados (STF, RE 837311,
Relator Min.  Luiz Fux, Tribunal  Pleno,  DJe 18-04-
2016);  e  c)  há  direito  à  nomeação  de  candidatos
aprovados fora das vagas iniciais previstas no edital,
que,  porém,  passam a  figurar  dentro  do  numerário
anunciado  pela  administração,  seja  em  virtude  da
desistência  de  outros  mais  bem classificados ou  da
exoneração de aprovados no mesmo certame em igual
circunstância (STF, ARE 956521 AgR, Relator Min.
Luís  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe  17-11-
2016).

- Uma vez comprovada a desistência de candidatos do
mesmo  certame  que  os  demandantes,  convocados
para a participação da última etapa do concurso, há de
lhes ser garantida a matrícula no curso de formação,
em estrito cumprimento ao anúncio administrativo da
necessidade de preenchimento dos respectivos cargos.

- Em se verificando inestimável o proveito econômico
nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, deve-
se observar o critério de preferência estabelecido no
art. 85, §§4º, III e 8º, do Código de Processo Civil, in
verbis:  “§4º Em qualquer das hipóteses do §3º: (…)
III  -  não  havendo  condenação  principal  ou  não
sendo  possível  mensurar  o  proveito  econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre
o valor atualizado da causa; (…); § 8o Nas causas
em  que  for  inestimável  ou  irrisório  o  proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação  equitativa,  observando  o  disposto  nos
incisos do §2º”.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso apelatório e dar parcial provimento ao reexame
necessário, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba
contra  sentença  (fls.  133/137)  proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara da  Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da demanda obrigacional ajuizada por José
Dias  Oliveira  Filho,  Wilton  Paulo  da  Silva e  Edvan  Apolinário  de
Santana, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso (fls. 02/10), os autores relataram que se
submeteram ao concurso público promovido pelo Estado da Paraíba para o
preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciária. Enfatizaram
que  o  concurso  era  dividido  em três  etapas,  a  prova  objetiva,  a  avaliação
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psicológica e o Curso de Formação. 

Destacaram que, a despeito do êxito nas duas primeiras fases,
aguardaram a convocação para a terceira fase, tendo José Dias Oliveira Filho
obtido  a  posição  nº  1864,  Wilton  Paulo  da  Silva,  a  de  nº  1585  e  Edvan
Apolinário  de  Santana,  a  de  nº  1576.  Aduziram  que,  em  um  primeiro
momento, foram chamados 85 (oitenta e cinco) candidatos para o curso de
formação, dos quais apenas 30 (trinta) efetivaram a matrícula, sendo o último
a se matricular o candidato da posição nº 1552.

Ressaltaram que, na convocação seguinte, no lugar de chamar
55 (cinquenta e cinco) convocados, houve o chamamento de apenas 9 (nove),
tendo o Estado da Paraíba, voluntariamente, preenchido o curso de formação
até o candidato aprovado em 1.607. Sustentaram a manifesta necessidade do
serviço  e  pleitearam  a  convocação  para  participação  da  terceira  etapa  do
certame e, obtendo êxito neste, a asseguração da nomeação e posse.

Tutela antecipada indeferida (fls. 52/54).

Contestação  apresentada  (fls.  67/73),  alegando,  em  suma,  a
discricionariedade  da  Administração  para  a  convocação  dos  candidatos
aprovados.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 83/89).

Agravo  de  Instrumento  parcialmente  provido  (fls.  91/98),
garantindo a participação de Wilson Paulo da Silva e Edvan Apolinário de
Santana no curso de formação.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
133/137), nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com base  nos  argumentos  acima
elencados,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos veiculados na inicial, nos
moldes do art. 487, I, do CPC/2015, para determinar
que o ente estatal realize o curso de formação para
os autores Wilton Paulo da Silva e Edvan Apolinário
de Santana, e caso ocorra aprovação nesta fase do
concurso, proceda à nomeação destes dois autores.
Ante a sucumbência, condeno o autor José Dias de
Oliveira Filho, no pagamento de um terço das custas
processuais,  considerando  a  gratuidade  da  justiça
ora  concedida  ao  promovente,  a  exigibilidade  das
custas  ficará  condicionada  à  reversão  de  sua
precária  condição  financeira  durante  o  prazo  de
cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação
ora imposta (art. 98, §3º, CPC).
In  casu,  o  réu  é  isento  de  custas  (art.  29,  Lei
Estadual 5.325/92).
Condeno o Estado em honorários  advocatícios,  no
valor  de  10% do proveito  econômico  obtido  pelas
autoras  (art.  85,  §4º,  inciso III,  CPC).  Condeno o
autor  sucumbente  em  R$  1.000,00  (mil  reais)  de
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honorários  advocatícios  a  ser  pago  em  favor  do
Estado,  no  entanto,  considerando  a  gratuidade  da
justiça ora concedida ao promovente, o pagamento
ficará  condicionado  à  reversão  de  sua  precária
condição financeira durante o prazo de cinco anos,
findo  o  qual  estará  prescrita  a  obrigação  ora
imposta (art. 98, §3º, CPC)”.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs Recurso Apelatório
(fls.  138/155),  alegando  o  equívoco  da  sentença,  que  concluiu  que  a
desistência de candidatos mais bem classificados gerou o direito à nomeação
dos demandantes.  Ressalta  o  entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 837.311. Enfatiza a  violação ao princípio da
vinculação  ao  edital,  tendo  os  promoventes  obtido  aprovação  além  do
quantitativo previsto inicialmente. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e
reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  158/163),  pleiteando  o
desprovimento do apelo.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
170/173).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3  e  7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos.

- Dos pressupostos fáticos

Da análise  do caderno processual,  infere-se que o Estado da
Paraíba  publicou Edital  nº  01/2008/SEAD/SECAP1,  para  o  provimento  de
2.000 (duas mil) vagas para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária da
Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária, sendo 1.627
(mil, seiscentos e vinte e sete) para o sexo masculino e 373 (trezentos e setenta
e três) para o sexo feminino. 

Os  autores  concorriam  para  as  1.010  (mil  e  dez)  vagas
destinadas ao sexo masculino da 3ª entrância. 

O  concurso  público  constava  de  3  (três)  Etapas,  sendo  a
primeira constituída de Prova Objetiva; a segunda consistia numa Avaliação
Psicológica, de cunho eliminatório; a terceira, Curso de Formação, também
obrigatório, aos candidatos aprovados e classificados até o limite das vagas
estabelecidas no Edital. 
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Do cotejo dos autos, percebe-se que os agravantes, após a prova
objetiva,  obtiveram  as  posições  de  número  1.864,  1.585  e  1.576
respectivamente, permanecendo na lista de espera, portanto, a princípio, fora
do número de vagas oferecidas.

Todavia,  em  decorrência  do  grande  número  de  candidatos
eliminados  pelo  não  comparecimento  e,  também,  de  desistentes,  foram
convocados  candidatos  fora  das  vagas,  sendo  que  o  último  foi  aquele  de
classificação 1.561, não alcançando os insurgentes, que se sentiram preteridos.
Como visto do encarte processual, a Administração na 16ª chamada convocou
85  candidatos  para  a  3ª  etapa  do  certame,  sendo  que,  destes,  apenas  30
efetivaram a matrícula para o curso de formação. No entanto, quando da 17ª
chamada,  a  Administração,  ao  invés  de  convocar  os  55  remanescentes,
convocou  tão  somente  9  candidatos,  o  que  prejudicou  diretamente  os
recorrentes Wilton Paulo da Silva (1.585) e Edvan Apolinário de Santana
(1.576).

Ora, segundo as regras editalícias, somente seriam convocados,
para o curso de formação, terceira etapa do concurso, os candidatos aprovados
dentro das vagas estabelecidas no edital do certame (fls. 24/25). Registre-
se:

“10.1 Serão convocados para o Curso de Formação
os candidatos aprovados e classificados até o limite
das vagas estabelecidas neste Edital.

10.2 Curso tem por objetivo formar o Servidor para
o  desempenho  das  atividades  inerentes  ao  cargo
relativas  as  normas  de  vigilância,  manutenção  de
segurança,  disciplina  da  movimentação  dos
sentenciados  internos  das  Unidades  Prisionais  do
Estado da Paraíba”. 

Neste ínterim, no momento em que a Administração, por ato
inequívoco e voluntário,  como na hipótese dos  autos,  convocou candidatos
inicialmente  classificados  fora  do  número  de  vagas  a  realizar  o  curso  de
formação,  evidentemente,  é  porque  em  virtude  das  desistências  e  do  não
comparecimento  de  outros  candidatos,  passaram  a  integrar  o  número  de
oportunidades previstas no edital,  in casu, as 1.010 vagas destinadas para o
sexo masculino de 3ª entrância. 

Com isso, diante de tal regra editalícia, não restam dúvidas de
que a mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo, ou seja, os
candidatos aprovados fora do número de vagas passaram a figurar dentro do
número  de  vagas  diante  das  desistências  e  do  não  comparecimento  de
candidatos  melhores  convocados.  Prova  disso  é  que  a  Administração
demonstrou interesse em preencher as vagas dispostas no edital convocando
candidatos fora das vagas previstas para participação no curso de formação.

Nesse pensar, tendo a Administração convocado 85 candidatos
na 16ª chamada para preenchimento das vagas não preenchidas, entendo que,
na  17ª  chamada,  deveria  a  Administração  ter  chamado  os  próximos  55
candidatos,  seguindo a ordem de  classificação,  e  não apenas  9 candidatos,
como  de  fato  ocorreu.  Caso  fossem  chamados  os  55  concorrentes, a
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convocação se  daria  até  o  aprovado  na  posição  1.607,  o  que  incluiria  os
apelados  Wilton Paulo da Silva (1.585)  e Edvan Apolinário de Santana
(1.576).

- Do direito subjetivo à nomeação

Como é por demais sabido, o acesso a cargos públicos dar-se-á,
em regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos,  de acordo com a natureza e  a  complexidade  do cargo ou
emprego, nos moldes do art. 37, inciso II, da Constituição da República de
1988.

Ainda, conforme lição corrente, a classificação de candidatos
fora  das  vagas  previstas  no  edital  não  lhes  assegura  direito  subjetivo  à
nomeação,  gerando tão  somente  mera  expectativa  de  direito.  Nesse  passo,
caberá  à  Administração  Pública  estabelecer  o  momento  da  investidura,  de
maneira discricionária.

Esse  é  o entendimento  base  (direito  subjetivo  em caso  de  o
aprovado  se  encontrar  classificado  em  numerário  correspondente  às  vagas
previstas  no  edital)  a  partir  do  qual  sobrevieram  algumas  ramificações
situacionais,  que  conduziram  ao  necessário  desenvolvimento  do  tema  na
jurisprudência pátria.

Dentro dessa temática da teoria do concurso público, de acordo
com os julgados mais recentes dos Tribunais Superiores, deflui-se a seguinte
conclusão:

a) o direito subjetivo à nomeação é assegurado aos candidatos
aprovados dentro das vagas previstas no edital;

b)  a  classificação  de  candidatos  fora  das  vagas  inicialmente
previstas  não  lhes  assegura  direito  à  nomeação,  gerando  tão
somente  mera  expectativa  de  direito,  salvo  em  caso  de
preterição por inobservância da ordem de classificação ou por
nomeação decorrente de novo concurso em preterição aos do
certame anterior,  ou ainda, excepcionalmente,  quando houver
manifestações  inequívocas  da  Administração  acerca  da
existência de vagas e da necessidade de chamamento de novos
aprovados (STF, RE 837311, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal
Pleno, DJe 18-04-2016);

c)  há  direito  à  nomeação  de  candidatos  aprovados  fora  das
vagas iniciais previstas no edital, que, porém, passam a figurar
dentro  do  numerário  anunciado  pela  administração,  seja  em
virtude da desistência de outros mais bem classificados ou da
exoneração  de  aprovados  no  mesmo  certame  em  igual
circunstância  (STF,  ARE  956521  AgR,  Relator  Min.  Luís
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-11-2016).

Nesses  termos,  uma  vez  comprovada  a  desistência  de
candidatos  do  mesmo  certame  que  os  demandantes,  convocados  para  a
participação da última etapa do concurso, há de lhes ser garantida a matrícula
no curso de formação, em estrito cumprimento ao anúncio administrativo da
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necessidade de preenchimento dos respectivos cargos.

Em  caso  idêntico  ao  presente,  esta  Corte  de  Justiça  tem
decidido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO  PÚBLICO.  LIMINAR  CONCEDIDA.
NOMEAÇÃO  E  POSSE  POSTERIOR  À  MEDIDA
LIMINAR.  PERDA  DO  OBJETO  NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA
DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC.
MÉRITO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.
NOMEAÇÃO.  CANDIDATOS  INICIALMENTE
APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
PREVISTO  NO  EDITAL.  CONVOCAÇÃO  PARA
REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE  FORMAÇÃO,  NO
QUAL  FORAM  APROVADOS.  PLAUSIBILIDADE
DO  DIREITO  RECONHECIDA.  PROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. 
-  Tendo  o  Estado  da  Paraíba  procedido  o
empossamento  dos  autores  em  cumprimento  a
decisão  judicial  proferida  nos  autos,  não  restou
caracterizada  a  perda  do  objeto  da  ação.  -  Não
obstante  os  agravantes  tenham,  inicialmente,  sido
classificados  no  concurso  público  para  Agente
Penitenciário fora do número de vagas, em virtude
da  desistência  de  outros  candidatos  em  melhor
classificação,  foram  convocados  para  o  Curso  de
Formação, logrando êxito, razão pela qual, tendo o
prazo de validade do concurso expirado, fazem jus à
nomeação, uma vez que o próprio Edital previa que
somente  seriam  convocados  para  o  Curso  de
Formação os candidatos  aprovados e classificados
até o limite das vagas nele estabelecidas. 
- ‘A aprovação do candidato dentro do cadastro de
reserva,  ainda  que  fora  do  número  de  vagas
inicialmente previstas no edital do concurso público,
confere-lhe  o  direito  subjetivo  à  nomeação para o
respectivo cargo se, durante o prazo de validade do
concurso, demonstrado o interesse da Administração
Pública,  surgirem novas vagas,  seja em virtude da
criação de novos cargos mediante lei, seja em razão
de  vacância  decorrente  de  exoneração,  demissão,
aposentadoria,  posse  em outro cargo inacumulável
ou falecimento’”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00245700920128150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em
26-09-2017). 

REMESSA OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PROCEDÊNCIA.
CARGO  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO.  LIMINAR  DE  NOMEAÇÃO
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DEFERIDA  NO  1º  GRAU.  SURGIMENTO  DE
VAGAS  NO  DECORRER  DO  PRAZO  DE
VALIDADE DO CONCURSO.  CONVOCAÇÃO E
CONCLUSÃO  DO  CURSO  DE  FORMAÇÃO.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
POSICIONAMENTO  SEDIMENTADO  NESTE
SODALÍCIO.  EDILIDADE.  DESINCUMBÊNCIA
DE  DESCONSTITUIR  O  DIREITO  ALEGADO.
AUSENTE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. -
O  edital  é  considerado  a  lei  interna  do  concurso
público  e  deve  ser  observado  fielmente  pela
Administração  e  pelos  administrados,  estando  de
acordo com as normas e princípios constitucionais e
legais  atinentes  à  matéria.  -  Não  há  como negar  o
direito à nomeação, quando, devidamente confirmada
a  sua  convocação  e  conclusão  para  o  curso  de
formação,  após  o  surgimento  de  vagas  havido  em
decorrência de desistência e/ou não comparecimento
dos  candidatos  classificados  e  aprovados  de  forma
precedente.  -  Demonstrada  a  necessidade  da
Administração, nomear candidatos aprovados, tal ato
deixa de ser discricionário, para se tornar vinculado,
comprovando o direito do autor em ser nomeado”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01154344020128152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 31-07-2017) 

Logo, revela-se correta a sentença que garantiu a participação
de  Wilton  Paulo  da  Silva  e  Edvan  Apolinário  de  Santana  no  curso  de
formação, resguardando as respectivas nomeações em caso de aprovação na
última fase do certame.

- Dos Honorários Sucumbenciais

De acordo com o que se depreende do dispositivo do julgado,
observa-se a condenação do Estado da Paraíba ao pagamento de 10% (dez por
cento)  sobre  o  valor  do  “proveito  econômico”  obtido  pelos  demandantes.
Ocorre  que  não  há  como  se  aferir  tal  proveito,  tendo  em  vista  o  caráter
condicional  da  avaliação  de  qual  a  vantagem  auferida  pelos  promoventes
decorrentes da tutela jurisdicional.

Assim  sendo,  em  se  verificando  inestimável  o  proveito
econômico nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, deve-se observar o
critério de preferência estabelecido no art. 85,  §§4º, III e 8º, do Código de
Processo Civil,  in verbis:  “§4º Em qualquer das hipóteses do §3º: (…) III -
não  havendo  condenação  principal  ou  não  sendo  possível  mensurar  o
proveito econômico obtido,  a condenação em honorários dar-se-á sobre o
valor atualizado da causa; (…); § 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos  honorários  por  apreciação  equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2º”.
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Dessa  forma,  há  de  ser  parcialmente  provido  o  reexame
necessário, apenas para o fim de fixar o correto critério legal de base para a
aplicação do percentual de honorários advocatícios fixados em desfavor da
Fazenda Pública, a fim de que os 10% (dez por cento) incidam sobre o valor
atualizado da causa.

- Conclusão

Diante  de  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
Recurso  Apelatório e  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO ao  Reexame
Necessário,  tão somente  para  fixar  o  correto  critério  legal  de  base  para  a
aplicação do percentual de honorários advocatícios fixados em desfavor da
Fazenda Pública, a fim de que incida sobre o valor atualizado da causa.

Em  decorrência  do  resultado  do  julgamento,  majoro  os
honorários advocatícios em desfavor do Estado da Paraíba de 10% (dez por
cento)  para  12% (doze  por  cento)  sobre  o  valor  atualizado  da  causa,  nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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