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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050303-84.2013.815.2001.
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
 Apelante : Terezinha Maracajá de Queiroz.
Advogado : Enio Silva Nascimento (OAB/PB nº 11.946);

  Thaíse Gomes Ferreira (OAB/PB nº 20.883). 
Apelado : PBPREV – Paraíba Previdência.
Procurador : Milena Medeiros de Alencar (OAB/PB nº 15.676);

   Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB nº 17.281).

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REVISÃO DE
APOSENTADORIA.  IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.  SERVIDORA  PÚBLICA
ESTADUAL.  PROVENTOS  CALCULADOS
COM  BASE  NO  ART.  3º,  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº  47/2005.  PEDIDO  DE
INCORPORAÇÃO  DE  “COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL”.  REGRA  DE  TRANSIÇÃO
CONTIDA  NA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
58/2003.  CARGO COMISSIONADO OCUPADO
POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CITADA
NORMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INCORPORAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Conforme entendimento desta  Corte  de  Justiça,  o
servidor público estadual tem direito de incorporar ao
vencimento do seu cargo efetivo e, por conseguinte,
aos  seus  proventos,  a  gratificação  pelo  exercício
ininterrupto  do  cargo  em  comissão  ou  função
gratificada exercidos,  desde que preenchido o lapso
temporal previsto no art. 191, da Lei Complementar
nº 58/2003.

- Em outras palavras, embora a LC nº 58/2003 proíba
expressamente a incorporação de quaisquer vantagens
(art. 46), o servidor fará jus ao benefício, quando, até
30 de dezembro de 2003 (data da vigência do novo
Estatuto),  tenha  ocupado,  continuadamente,  cargo
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comissionado,  função  gratificada  ou  de  assessoria
especial, por período superior a 4 (quatro) anos.

- In casu, a autora passou a ocupar o cargo na CEHAP
em  30/08/2007  e  a  receber  a  parcela  denominada
“complementação  remuneração”,  de  modo  que,
quando da vigência do Novo Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado (LC nº 58/2003), em dezembro de
2003, a respectiva servidora não ocupava o sobredito
cargo junto à sociedade de economia mista, razão pela
qual não deve ser incorporada tal parcela tampouco
servir de base para o cálculo da aposentadoria,  por
não ser considerado salário de contribuição.

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, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Terezinha
Maracajá de Queiroz  contra  sentença  proferida  pelo Juízo da  5ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 158/1656), nos autos da “Ação
Ordinária de Revisão de Aposentadoria” ajuizada em face da  PBPREV –
Paraíba Previdência.

Na peça de ingresso (fls. 02/19), a autora relata que é servidora
pública  aposentada  no  cargo  de  Assistente  Social,  sendo-lhe  concedida  a
aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme lhe faculta o art.
3º,  da  Emenda  Constitucional  nº  47/05.  Ainda  defende  que  o  ato  de
aposentadoria  excluiu vantagens que deveriam ser incorporadas por lei  aos
proventos de inatividade.

Enfatiza  que,  no  cálculo  elaborado  pela  autarquia
previdenciária, foi excluída a vantagem recebida pelo exercício de cargo junto
à  CEHAP intitulada  de  “complementação  remuneração”,  no  valor  de  R$
1.322,29 (mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). Aduz que,
durante  o  recebimento  da  citada  vantagem,  incidiu  contribuição
previdenciária, ressaltando que não se trata de adicional ou gratificação, mas
de parte integrante de sua remuneração.

Ao final, requer a revisão de sua aposentadoria, concedendo-lhe
proventos integrais, pela regra do art. 3º, da EC nº 47/05, incluído no cálculo o
valor correspondente à vantagem acima nominada. Alternativamente, pugna a
concessão de aposentadoria com proventos integrais, com base na regra do art.
40, §1º, III, da Constituição Federal c/c art. 1º, da Lei nº 10.887/2004.

Contestação  apresentada  (fls.  113/115),  alegando  que,  “por
imperativo constitucional  somente a efetiva remuneração do cargo efetivo
deve  ser  considerada  para  fins  da  base  de  cálculo  dos  proventos  de
aposentadoria”.  Também destaca que a parcela temporária recebida junto a
CEHAP não pode ser incluída no cálculo da aposentadoria, porquanto é uma
prestação pecuniária paga em razão do local de trabalho ou diante do exercício
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de cargo em comissão ou função gratificada, tendo, portanto, caráter propter
laborem.

Em seguida, afirma que, nos últimos cinco anos, a autora não
percebeu rubrica sob a denominação de verba de representação ou exercício de
cargo em comissão junto à CEHAP. Ao final, alega que a aposentadoria foi
concedida  de forma correta  e  nos  estritos  termos  da  lei  e  da  Constituição
Federal, rogando pela improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 144/150).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro  grau  julgou  improcedente  o  pedido  autoral  (fls.  158/165),  cuja
ementa passo a transcrever:

“PREVIDENCIÁRIO.  Revisão  de  aposentadoria.
Aposentadoria  com  integralidade.  Complemento
salarial.  CEHAP.  Sociedade  de  economia  mista.
Servidor cedido. Verba estranha ao regime jurídico
do cargo. Impossibilidade de incorporação. Regra de
transição.  Inaplicabilidade.  Opção  de  regra  de
aposentadoria. Art. 1º da Lei 10.887/04. Cálculo dos
proventos. Regra da média da vida laboral. Teto dos
proventos.  Alteração prejudicial.  Improcedência do
pedido”. (fls. 158).

Irresignada,  a  promovente  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
166/173v),  aduzindo que tem direito ao recebimento de aposentadoria  com
proventos integrais, cujo cálculo deve incluir todas as vantagens percebidas na
atividade e sobre as quais incidiram contribuições previdenciárias, de acordo
com  o  art.  3º,  da  EC  nº  47/2005.  Também  defende  que  tem  direito  à
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com base no art. 40, §1º,
III, da Constituição Federal c/c art. 1º, da Lei nº 10.887/2004 ou art. 3º, da EC
nº 47/2005. 

Ressalta que, havendo incidência de contribuição previdenciária
sobre os ganhos habituais, estes poderão repercutir no valor dos benefícios, o
que  ocorreu  com a  vantagem denominada  “complementação remuneração”
recebida no exercício de cargo junto à CEHAP. Discorre sobre os princípios da
contributividade  e  da  retributividade.  Por  fim,  alternativamente,  destaca  o
direito  a  concessão de  aposentadoria  voluntária  por  tempo de  contribuição
com base no art. 40, §1º, III, da CF c/c art. 1º, da Lei nº 10.887/2004.

Contrarrazões apresentadas (fls. 175/180).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não emitiu
parecer  de  mérito  (fls.  185/186)  por  entender  ausente  qualquer  interesse
público que tornasse necessária a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO.
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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.

Como relatado,  Terezinha Maracajá de Queiroz ingressou com
Ação de Revisão de Aposentadoria, alegando ser servidora pública estadual
aposentada, ocupando, na atividade, o cargo de Assistente Social, com lotação
na  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  e  exercício  na  Companhia  Estadual  de
Habitação Popular – CEHAP.

Pretende,  pois,  obter  a  incorporação  da  vantagem  intitulada
“Complementação de Remuneração” recebida quando esteve à disposição da
CEHAP, para fins de modificação nas bases de cálculo de seus proventos de
inatividade.  Subsidiariamente,  pleiteia  a  demandante  a  concessão  de
aposentadoria com base no art. 40, §1º, inciso III, da Constituição Federal c/c
art. 1º, da Lei nº 10.887/2004.

Inicialmente, cumpre gizar que, no ano de 2003, o constituinte
derivado  implantou  significativas  mudanças  no  sistema  previdenciário  dos
servidores públicos, dentre as quais o disposto no art. 40, § 3° da Constituição
Federal, senão vejamos:

“Art. 40. (…)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria,
por ocasião da sua concessão, serão consideradas as
remunerações  utilizadas  como  base  para  as
contribuições do servidor aos regimes de previdência
de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da
lei”.

Desta forma, os servidores que ingressaram no serviço público
após  a  vigência  da  Emenda  Constitucional  n°  41/2003  passaram  a  ter  as
respectivas  aposentadorias  calculadas  com  referência  nas  remunerações
utilizadas como base para suas contribuições previdenciárias.

Doutro norte, a Emenda Constitucional 47/2005 instituiu nova
regra  de  transição  para  os  servidores  que  haviam  ingressado  no  serviço
público até dezembro de 1998, neste sentido:

“Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias
dos servidores públicos que se aposentarem na forma
do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.
Art.  3º  Ressalvado  o  direito  de  opção  à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40  da  Constituição  Federal  ou  pelas  regras
estabelecidas  pelos  arts.  2º  e  6º  da  Emenda
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Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  que  tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de
1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente,  as seguintes
condições:
I trinta e cinco anos de contribuição,  se homem,  e
trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público,  quinze  anos  de  carreira  e  cinco  anos  no
cargo em que se der a aposentadoria;
III  idade  mínima  resultante  da  redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal,  de um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.”

A respeito  da  interpretação  das  Emendas  supratranscritas,  o
Supremo Tribunal Federal já firmou o seguinte entendimento:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO  E  PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO  POR
ATIVIDADE  DE  MAGISTÉRIO,  INSTITUÍDA
PELA  LEI  COMPLEMENTAR  977/2005,  DO
ESTADO DE SÃO PAULO.  DIREITO INTERTE
MPORAL.  PARIDADE  REMUNERATÓRIA
ENTRE  SERVIDORES  ATIVOS  E  INATIVOS
QUE  INGRESSARAM  NO  SERVIÇO  PÚBLICO
ANTES  DA EC  41/2003  E  SE  APOSENTARAM
APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE.
ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA
EC  47/2005.  REGRAS  DE  TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...)
II  –  Os  servidores  que  ingressaram  no  serviço
público  antes  da  EC  41/2003,  mas  que  se
aposentaram  após  a  referida  emenda,  possuem
direito à paridade remuneratória e à integralidade
no cálculo de seus proventos, desde que observadas
as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º
da  EC  47/2005.  III  –  Recurso  extraordinário
parcialmente  provido.  (STF;  RE  590.260;  SP;
Tribunal  Pleno;  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski;
Julg. 24/06/2009; DJE 23/10/2009; Pág. 30). (grifo
nosso)

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre o
assunto: 
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“Já  decidiu  a  Corte  Suprema,  em  regime  de
repercussão  geral,  que  os  servidores  que
ingressaram  no  serviço  público  antes  da  EC
41/2003,  mas que se aposentaram após a referida
emenda, possuem direito à paridade remuneratória
e  à  integralidade  no  cálculo  de  seus  proventos,
desde  que  observadas  as  regras  de  transição
especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (STJ.
RMS 32545/RN. Rel. Min. Mauro Campbell.  J.  em
15/09/2011). (grifo nosso).

In  casu,  a  recorrente,  assistente  social,  ingressou  no  serviço
público antes da Emenda Constitucional nº 20, precisamente em 01/06/1982
(fls.  37).  Neste  cenário,  bem  assim  considerando  as  regras  de  transição
expostas, não há que se falar em adoção da regra insculpida no art. 40, §1º, III,
da Constituição Federal c/c art. 1º, da Lei nº 10.887/2004, até mesmo por ser
mais prejudicial. Na verdade, devem ser aplicados os arts. 2º e 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.

Por isso,  conforme já visto,  o exame dos autos revela que a
autora, quando de sua aposentadoria já contava com 30 (trinta) anos, 07 (sete)
meses e 26 (vinte e seis) dias de contribuição (fls. 31) e tinha mais de 61 anos
de idade (nascimento de 11/01/1952 - fls. 24). Além disso, computava com
tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos no serviço público e no exercício do
cargo de assistente social, possuindo, portanto, direito à aposentadoria integral,
na forma dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

Assim,  a  suplicante  tem  direito  a  perceber  aposentadoria
integral com base no salário de contribuição (art. 3º, da EC nº 47/2005), que é
o do cargo efetivo, uma vez que, como será visto abaixo, foi nomeada para o
cargo comissionado em momento posterior à exclusão legal deste do rol de
benefícios incorporáveis à aposentadoria. 

Por outro lado, vê-se que a autora passou a ocupar o cargo na
CEHAP  em  30/08/2007  (fls.  58)  e  a  receber  a  parcela  denominada
“complementação remuneração”, de modo que, quando da vigência do Novo
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (LC nº 58/2003), em dezembro de
2003, a respectiva servidora não ocupava o sobredito cargo junto à sociedade
de economia mista.

Conforme  entendimento  desta  Corte  de  Justiça,  o  servidor
público estadual tem direito de incorporar ao vencimento do seu cargo efetivo
e,  por  conseguinte,  aos  seus  proventos,  a  gratificação  pelo  exercício
ininterrupto do cargo em comissão ou função gratificada exercidos, desde que
preenchido o lapso temporal previsto no art.  191, da Lei Complementar nº
58/2003. Confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
REVISÃO  DE  APOSENTADORIA POR  TEMPO
DE  CONTRIBUIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO
REJEITADA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
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PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO ART.
3º,  DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005.
PRETENSÃO  DE  INCORPORAÇÃO  DE
"COMPLEMENTAÇÃO  SALARIAL"E
"GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO".  REGRA  DE
TRANSIÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR
Nº  58/2003.  COMPROVAÇÃO  DO  LAPSO
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. CARGO OCUPADO
POR MAIS DE DEZ ANOS ANTES DA VIGÊNCIA
DA MENCIONADA NORMA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
-  "Art.  191  -  Terão  direito  de  obter  o  benefício
previsto no art. 154, §§ 1°, 20 , 3°, 4°, 5° e 6°, da Lei
Complementar n°. 39, de 26 de dezembro de 1985,
extinto  por  esta  Lei,  apenas os  servidores que,  na
data  da  entrada em vigor  desta  Lei,  contarem,  no
mínimo,  mais de 04 (quatro)  anos ininterruptos de
exercício  de  cargo  em  comissão,  de  função
gratificada  ou  de  assessoria  especial,  sendo  o
acréscimo  de  1/4  do  valor  da  gratificação  pelo
exercício  do  cargo  em  comissão,  de  função
gratificada  ou de  assessoria especial,  contados do
quinto ano até o oitavo ano, desde que ininterruptos.
(...)  (Lei  Complementar  Estadual  nº  58/2003).  -  O
servidor público estadual tem direito a incorporar a
seus vencimentos, podendo levar à aposentadoria, a
gratificação pelo exercício ininterrupto do cargo em
comissão  ou  função  gratificada,  se  preenchido  o
período  aquisitivo  antes  do  atual  Estatuto  dos
Servidores da Paraíba, exatamente como no caso em
tela  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00461256320118152001,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES.  SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES, j. em 13-10-2016).  (grifo nosso).

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO
DE  CONTRIBUIÇÃO  COM  PROVENTOS
INTEGRAIS. SERVIDOR QUE RECEBE DE DUAS
FONTES.  INCIDÊNCIA  DA  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  AMBAS.  EXCLUSÃO
NO  COMPUTO  DA  APOSENTADORIA  DA
COMPLEMENTAÇÃO  DE  REMUNERAÇÃO  E
GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO  RECEBIDA NA
CINEP.  REVISÃO  PROCEDENTE.
APOSENTADORIA DE ACORDO COM OS ARTS.
40, §1º, DA CF COMBINADO COM O ART. 1º DA
LEI Nº 10.887/04. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. -
O entendimento  que prevalece  não somente  nesta
Corte,  mas  também  no  STF e  no  STJ  é  de  que
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somente  integrarão os  proventos  de aposentadoria
as parcelas remuneratórias que sofreram descontos
previdenciários.  -  Restando comprovado nos autos
que  houve  desconto  previdenciário  sobre  a  verba
complementação  remuneração  e  a  gratificação  de
função,  deve-se  considerar  a  referida  verba  para
fruição  do  benefício  de  aposentadoria (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00447009820118152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j.
em 20-09-2016). (grifo nosso).

PROCESSUAL  CIVIL  -  Reexame  necessário  e
Apelação  Cível-  "Ação  ordinária  de  revisão  de
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
-  Verba  de  "complementação  remuneração" -
Procedência dos pedidos - Irresignação - Pretensão
de  incorporação  de  verbas  na  aposentadoria:
complementação  de  remuneração  -  Regra  de
transição prevista na LC nº 58/2003 - Comprovação
do  lapso  temporal  exigido  -  Possibilidade  -
Manutenção  da  decisão  -  Desprovimento.  -  O
servidor público estadual tem direito a incorporar
aos  seus  vencimentos,  podendo  levar  à
aposentadoria,  a  gratificação  pelo  exercício
ininterrupto  do  cargo  em  comissão  ou  função
gratificada, se preenchido o período aquisitivo antes
do  atual  Estatuto  dos  Servidores  da  Paraíba,
exatamente  como  no  caso  em  tela.,  relatados  e
discutidos  os  presentes  autos  de  apelação  cível,
acima identificados,  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00166208520158152001, 2ª Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS , j. em 28-07-2016). (grifo
nosso).

Em  outras  palavras,  embora  a  LC  nº  58/2003  proíba
expressamente a incorporação de quaisquer vantagens (art. 46), o servidor fará
jus ao benefício, quando, até 30 de dezembro de 2003 (data da vigência do
novo Estatuto), tenha ocupado, continuadamente, cargo comissionado, função
gratificada ou de assessoria especial, por período superior a 4 (quatro) anos.
Vejamos:

“Art. 191. Terão direito de obter o benefício previsto
no  art.  154,  §§  1º,  2º,  3º,  4º,  5º  e  6º,  da  Lei
Complementar nº 39, de dezembro de 1985, extinto
por esta Lei,  apenas os servidores que, na data da
entrada em vigor desta Lei, contarem, no mínimo,
mais de 04 (quatro) anos ininterruptos de exercício
de cargo em comissão, de função gratificada ou de
assessoria especial, sendo o acréscimo de ¼ do valor
da gratificação pelo exercício do cargo em comissão,

Apelação Cível nº  0050303-84.2013.815.2001.



de  função  gratificada  ou  de  assessoria  especial,
contados do quinto ano até o oitavo ano, desde que
ininterruptos. 

§ 1º -  Com exceção da hipótese prevista no caput,
nenhum acréscimo ou incorporação de  vantagens
ao  vencimento  do  cargo  efetivo  será  concedido  a
partir da entrada em vigor desta Lei”.

No  caso  em  testilha,  não  há  que  se  falar  em  direito  à
incorporação requerida,  porquanto a recorrente somente passou a receber a
parcela denominada “complementação remuneração” em 30/08/2007, quando
foi admitida na CEHAP (fls. 58), não cumprindo o requisito temporal previsto
no art.  191, da LC nº 58/2003, ou seja, o mínimo de quatro anos antes da
entrada em vigor do novo Estatuto.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume
todos os termos da sentença vergastada. 

Por  via  de  consequência,  majoro  a  verba  honorária  para  R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade, nos termos
do art. 98, §3º do CPC.

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  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,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº  0050303-84.2013.815.2001.


