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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA NECESSÁRIA.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
DECRETADA INCIDENTER TANTUM NO JUÍZO DE
CONTROLE  DIFUSO.  LEIS  MUNICIPAIS
INCOMPATÍVEIS COM O ART. 7.º VII E XVII DA CF.
DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL
DE  FÉRIAS.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
TRIBUNAL  PARA  APRECIAÇÃO  DAS
INCONSTITUCIONALIDADES  DECLARADAS  NA
SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  DO
PLENÁRIO.  SÚMULA  VINCULANTE  N.º  10  DO
STF.  LEIS  MUNICIPAIS  QUE  EXCLUEM
PARCELAS SALARIAIS DO MONTANTE GLOBAL
REMUNERATÓRIO  DO  SERVIDOR  COM  A
FINALIDADE  DE  REMUNERAR  O  DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO  E  O  TERÇO  DE  FÉRIAS
CONSTITUCIONAL  APENAS  COM  OS
VENCIMENTOS.  INCOMPATIBILIDADE DAS  LEIS
LOCAIS  COM  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  QUE  DEVE  SER
REMUNERADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO
INTEGRAL  (ART.  7.º,  VII  E  XVII  DA  CF).
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO
TRIBUNAL PLENO. 

-  Os  Tribunais  de  Justiça  podem exercer  controle
abstrato  de  constitucionalidade  de  leis  municipais
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utilizando como parâmetro  normas da Constituição
Federal,  na  hipótese  que  se  trate  de  normas  de
reprodução  obrigatória  pelos  Estados,  consoante
restou decidido no RE n.º 650.898.

-  A  Constituição  Federal  garante  a  todos  os
trabalhadores  o  direito  ao  décimo  terceiro  salário
com base na remuneração integral.

-  As  Leis,  que  ora  se  declaram  inconstitucionais,
buscam, deliberadamente, excluir do valor global do
décimo  terceiro  salário  parcelas  salariais  que
compõem a remuneração, mantendo, tão somente, o
vencimento,  em  total  descompasso  com  a
Constituição Federal.

-  Declaram-se inconstitucionais  os  Arts.  4.º  da  Lei
Municipal n.º 003/2010; Art. 4.º II da Lei Municipal n.º
030/2011; Art. 4.º, II  da Lei Municipal n.º 031/2011;
Art. 69, § 3.º da Lei Municipal n.º 069/2011, todas do
Município de Taperoá, com a finalidade de que seja
considerado para os fins de recebimento do décimo
terceiro  salário  e  terço  constitucional  de  férias  o
montante  global  da  remuneração  do  servidor,
conforme estatui o art. 7.º, VIII e XVII da Constituição
Federal.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
DECRETADA INCIDENTER TANTUM NO JUÍZO DE
CONTROLE  DIFUSO.  LEIS  MUNICIPAIS
INCOMPATÍVEIS COM O ART. 7.º VII E XVII DA CF.
DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
DIFERENÇAS  SALARIAIS  ENCONTRADAS
ENTRE  OS  VALORES  DEVIDOS  E  OS
EFETIVAMENTE  PAGOS  A TÍTULO  DE  DÉCIMO
TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO
AO  PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO  DE  DIFERENÇAS  SALARIAIS
ENCONTRADAS  ENTRE  OS  VALORES
EFETIVAMENTE  PAGOS,  A  TÍTULO  DE
GRATIFICAÇÃO,  COM  LASTRO  NA  LEI
MUNICIPAL N.º  003/2010,  E  AQUELE PREVISTO
NA  REFERIDA  NORMA.  IRRESIGNAÇÃO.
REMESSA  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  PARA
APRECIAÇÃO  DAS  INCONSTITUCIONALIDADES
DECLARADAS  NA  SENTENÇA..
INCONSTITUCIONALIDADE  DOS  DISPOSITIVOS
QUESTIONADOS  DECLARADAS  PELO
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TRIBUNAL PLENO. SENTENÇA EXTRAPETITA NO
PONTO  EM QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE
TAPEROÁ  AO  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS
SALARIAIS AS VERBAS DO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO  E  TERÇO  DE  FÉRIAS
CONSTITUCIONAL.  NULIDADE  DO  CAPÍTULO
SENTENCIAL.  REFORMA  DA  SENTENÇA  NO
PONTO EM QUE CONDENOU A EDILIDADE AO
PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO LEGAL.  INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO  N.º  42  DA  SÚMULA  DA
JURISPRUDÊNCIA  PREDOMINANTE  DO  TJPB.
APELO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA
PROVIDA PARCIALMENTE. 

-  Analisando a petição inicial  não vislumbro, dentre
os  pedidos  realizados  pelo  Autor,  a  cobrança  de
diferença salarial entre o décimo terceiro e o terço de
férias constitucional pagos, e o efetivamente devido,
após a declaração de inconstitucionalidade das leis
municipais,  que  alterava  a  fórmula  do  cálculo  das
referidas verbas salariais.

-  A presente  Sentença  é  extrapetita  no  ponto  que
concedeu  diferença  salarial  referente  ao  décimo
terceiro salário e terço de férias constitucional, vez
que concedeu algo diferente daquilo que foi pedido,
analisando,  assim,  questão  diversa  da  que  foi
pleiteada.

-  Não  há  razão  lógica,  configurando-se  um
verdadeiro desserviço, a anulação da Sentença por
inteiro,  considerando  que  apenas  um  capítulo
apresenta vício inquinável de nulidade.

-  Revela-se  devida  a  condenação ao da diferença
entre o valor pago pela Edilidade e aquele previsto
na Lei n.º 003/2010, a título de gratificação.

-  A  condenação  ao  pagamento  de  adicional  de
insalubridade, com fundamento na Lei Municipal n.º
026/2011  (Estatuto  dos  Servidores  Municipais),
previsto no art. 65, IV, não encontra ressonância na
jurisprudência dominante desta Corte, revelada pelo
Enunciado  n.  42  da  Súmula  da  Jurisprudência
predominante  do  TJPB,  cujo  teor  transcrevo:  “O
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos
agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao
vínculo  jurídico-administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual pertencer”.
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-  Não há, nos autos, a necessária regulamentação
ao citado art. 65, IV, da Lei Municipal n.º 026/2011,
razão pela qual, não há respaldo jurídico, na esteira
da  jurisprudência  dominante  desta  Corte,  para
condenar  a  Edilidade  ao  pagamento  do  adicional
requerido.

             Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER  O  APELO  E  PROVER,
PARCIALMENTE, A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl. 337.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município de Taperoá, desafiando Sentença proferida pelo Juízo

da Comarca daquele Município que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

c/c  Cobrança,  que  julgou  o  feito  parcialmente  procedente,  declarando  a

inconstitucionalidade incidental do art. 4.º da Lei Municipal n.º 003/2010; art.

4.º, II, da Lei Municipal n.º 30/2011; art. 4.º, II, da Lei Municipal n.º 31/2011; e,

art. 69, § 3.º, da Lei Municipal n.º 26/2011, por contrariarem o art. 7.º, VII e

XVII, da CF. 

De  modo  consequente,  a  Sentença  recorrida/reanalisada,

determinou a Edilidade Recorrente que pagasse ao Recorrido/Autor a diferença

salarial referentes ao 13.º salário e terço de férias constitucionais, tomando-se

por  base  a  remuneração  integral  do  servidor,  nele  compreendido  todas  as

verbas a título de gratificação. Condenou, ainda, ao pagamento do Adicional de

Insalubridade, a partir do mês de setembro de 2011, quando foi instituído por

lei, tomando-se, de igual modo, por base, para fins do cálculo, a remuneração

integral. Por fim, condenou ao pagamento da gratificação de R$ 2.000,00 (dois

mil reais), referente a gratificação de desempenho de função, instituída desde

abril de 2010. 

Analisando o conteúdo do Apelo e da Remessa, vislumbrei a
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impossibilidade da Câmara adentrar no mérito sem antes resolver o incidente

de inconstitucionalidade, considerando o princípio da cláusula de reserva de

Plenário, que em nosso caso pertence ao Tribunal Pleno.

Ouvido o Ministério Público, nos moldes do art. 211 do RITJPB,

este  opinou  pela  inconstitucionalidade  dos  dispositivos  acima  referidos  (fls.

245/252). 

Apreciando  a  suscitação  incidente,  esta  Egrégia  Primeira

Câmara Cível  o admitiu,  tendo sido os autos remetidos ao Egrégio Tribunal

Pleno.

Analisando a questão constitucional, o Egrégio Tribunal Pleno

julgou,  por  unanimidade,  inconstitucional  os Arts.  4.º  da  Lei  Municipal  n.º

003/2010;  Art.  4.º  II  da  Lei  Municipal  n.º  030/2011;  Art.  4.º,  II  da  Lei

Municipal n.º 031/2011; Art. 69, § 3.º da Lei Municipal n.º 069/2011, todas

do Município de Taperoá, com a finalidade de que seja considerado para os

fins de recebimento do décimo terceiro salário e terço constitucional de férias o

montante global da remuneração do servidor, conforme estatui o art. 7.º, VII e

XVII da Constituição Federal. 

Retornando os autos a esta Relatoria, pedi dia para julgamento

da Apelação Cível e da Remessa Necessária. 

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente, acerca das inconstitucionalidades declaradas, de

maneira  incidental,  pelo  juízo  a  quo,  no  exercício  do  controle  difuso  de

constitucionalidade,  transcrevo  trecho  do  Acórdão  extraído  no  incidente  n.º

0000750-18.2017.815.0000, de minha relatoria, verbis:

 

Em  síntese,  podemos  afirmar  que  as  leis  locais,  de
constitucionalidade questionada, excluem parcelas salariais do
conceito  de  remuneração  com  a  insofismável  finalidade  de

5



Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001098-59.2014.815.0091

evitar  que estes valores sejam considerados para os fins de
pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de
férias. 
Pois  bem,  o  Controle  de  constitucionalidade  caracteriza-se
como um mecanismo de correção, consistindo em um sistema
de verificação  da  conformidade de  um ato  (lei,  decreto)  em
relação à Constituição. 
Não  se  admite  que  um  ato,  hierarquicamente  inferior  à
Constituição,  confronte  suas  premissas,  caso  em  que  não
haveria  harmonia das próprias normas, gerando insegurança
jurídica para os destinatários do sistema jurídico.
Para  que  um  sistema  jurídico  funcione,  pressupõe-se  sua
ordem  e  unidade,  devendo  as  partes  agir  de  maneira
harmoniosa,  assim,  o  mecanismo  de  controle  de
constitucionalidade procura restabelecer a unidade ameaçada,
considerando  a  supremacia  e  a  rigidez  das  disposições
constitucionais.
O  controle  de  constitucionalidade  verifica  eventual  lesão  de
direitos fundamentais (constitucionais) ou de outras normas do
texto  constitucional,  objetivando  preservar  a  supremacia
constitucional contra atentados vindos do legislador.
As  normas  constitucionais  possuem  um  nível  máximo  de
eficácia, obrigando os atos inferiores a guardar uma relação de
compatibilidade vertical para com elas. Se não for compatível, o
ato será inválido (nulo), daí a inconstitucionalidade ser a quebra
da relação de compatibilidade. 
Realizando  o  cotejo  jurídico  entre  os  dispositivos  das  leis
municipais Taperoaense, em testilha, com o art. 7.º, VII e XVII
da  CF,  resta  evidente  a  assimetria  daquelas  com  a  Carta
Magna Federal.
A Constituição  Federal  garante  a  todos  os  trabalhadores  o
direito ao décimo terceiro  salário  com base na remuneração
integral.  O conceito de remuneração, não obstante o fato de
não ter sido definido pela Carta Magna, esta deixa bem claro,
em diversas passagens, que há uma diferença fundante entre
salário  e  remuneração,  consignando,  de  maneira  ostensiva,
quando deseja a utilização do critério remuneratório, ao invés
do salarial, a exemplo do que acontece com o décimo terceiro
salário e o terço constitucional de férias. 
Remuneração é o pagamento fixo  que o servidor recebe de
maneira  regular,  mensalmente,  somado  aos  incentivos
salariais,  que são  programas desenhados para recompensar
funcionários com bom desempenho, assim, resta evidente que
a  remuneração  é  o  conjunto  de  retribuições  recebidas  pelo
servidor  público,  decorrente  do  seu  vínculo  funcional  com a
Administração Pública. 
Deste modo, o décimo terceiro salário, previsto na Constituição
Federal (art. 7.º, VII), corresponde a remuneração integral do
servidor,  não  apenas  ao  vencimento,  conforme  as  leis
municipais  preveem. Na verdade, os regramentos municipais
buscam,  deliberadamente,  excluir  do  valor  global  do  décimo
terceiro  salário  as  parcelas  salariais  que  compõem  a
remuneração, mantendo, tão somente, o vencimento, em total
descompasso com a Constituição Federal.
É por essas tantas razões que voto pela procedência do
Incidente  de  Inconstitucionalidade  n.º  0000750-
18.2017.815.0000,  de  modo  a  que  sejam  declarados
inconstitucionais os Arts. 4.º da Lei Municipal n.º 003/2010;
Art.  4.º  II  da Lei Municipal n.º 030/2011; Art.  4.º,  II  da Lei
Municipal  n.º 031/2011; Art.  69, § 3.º da    Lei  Municipal  n.º
069/2011, todas do Município de Taperoá, com a finalidade
de que seja considerado para os fins de recebimento do
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décimo terceiro salário e terço constitucional de férias o
montante  global  da  remuneração  do  servidor,  conforme
estatui o art. 7.º, VII e XVII da Constituição Federal.

Conforme é cediço, a Constituição Federal prevê que somente

pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo

órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou

ato normativo do Poder Público. 

Foi  por esta razão que suscitei  o referido incidente,  tendo o

Egrégio  Tribunal  Pleno  declarado  a  inconstitucionalidade  dos  seguintes

dispositivos das leis taperoaense:

Art. 4.º – A gratificação de que trata o artigo anterior não se incorpora
aos vencimentos e não deve ser computado na concessão de férias e
décimo terceiro salário e não se acumula com outras vantagens de
espécie semelhante. (Lei Municipal n.º 003/2010)

Art. 4.º – O prêmio de incentivo à produção atenderá ao seguinte:
(…)
II – não integra a remuneração para nenhum efeito, sendo indevida
por ocasião das férias e da gratificação natalina, na forma da lei. 
(Lei Municipal n.º 030/2011)

Art. 4.º – O prêmio de incentivo à produção atenderá ao seguinte:
(…)
II – não integra a remuneração para nenhum efeito, sendo indevida
por ocasião das férias e da gratificação natalina, na forma da lei. 
(Lei Municipal n.º 031/2011)

Art.  69  –  O  13.º  Salário  será  pago,  anualmente,  a  todo  Servidor
Municipal, independentemente da remuneração que fizer jus.
(…)
§ 3.º – Será calculada somente sobre o vencimento do servidor, nele
não incluída as vantagens, exceto no caso de cargo em comissão,
quando o 13.º salário será fixado tomando-se por base o vencimento
desse cargo.
(Lei Municipal n.º 069/2011)

De  plano,  fica  resolvido  o  capítulo  sentencial  que  apreciou

declarou inconstitucional os referidos dispositivos.

Contudo, analisando a petição inicial não vislumbro, dentre os

pedidos realizados pelo Autor, a cobrança de diferença salarial entre o décimo

terceiro e o terço de férias constitucional pagos, e efetivamente devidos, após a

declaração de inconstitucionalidade das leis municipais, que alterava a fórmula

do cálculo das referidas verbas salariais.
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Ao  proferir  uma  Decisão,  o  julgador  deve  ficar  adstrito  ao

pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos

vícios de decisões citra, ultra e extrapetita. A doutrina costuma chamar essa

vinculação do juiz de princípio da adstrição, congruência ou correlação. 

Os limites objetivos da Sentença vêm regulados pelo art. 460

do CPC/1973, atual art.  492 do CPC/2015. Nesse sentido, é vedado ao juiz

proferir Decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte

em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 

A presente  Sentença  é  extrapetita  no  ponto  que  concedeu

diferença  salarial  referente  ao  décimo  terceiro  salário  e  terço  de  férias

constitucional,  vez  que  concedeu  algo  diferente  daquilo  que  foi  pedido,

analisando, assim, questão diversa da que foi pleiteada.

Contudo, não há razão lógica, configurando-se um verdadeiro

desserviço, a anulação da Sentença por inteiro, considerando que apenas este

capítulo apresenta um vício inquinável de nulidade, razão pela qual a remessa

merece provimento neste ponto, para considerar nula a condenação referente

ao pagamento do décimo terceiro e do terço de férias constitucional, por revela-

se extrapetita. 

No que afeta ao capítulo sentencial que trata da Lei Municipal

n.º 003/2010, fls. 23/26, de fato a referida norma municipal prevê o valor de R$

2.000,00 (dois  mil  reais)  para  os  servidores  que prestam serviços  junto  ao

Programa de Saúde da Família, do Centro de Especialidade de Odontologia e

Centro  de  Atenção  Psicossocial  de  fato,  contudo,  as  fichas  financeiras

constantes às fls. 92/99 revelam que o Município, com base na referida norma,

não remunerou o servidor/recorrido em valor equivalente aquele previsto na lei.

Na verdade,  esmiuçando os valores pagos,  vislumbro que o

Município/recorrente pagou ao servidor uma gratificação, com base na referida

norma, durante o período compreendido de junho de 2010 a janeiro de 2011,

no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), reduzindo a referida gratificação
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a partir de fevereiro de 2011, ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A instituição da referida gratificação,  nos moldes em que foi

prevista  na  lei,  incorporou  ao  patrimônio  pessoal  do  servidor  o  direito  de

receber a referia gratificação nos exatos termos em que foi prevista na norma,

ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Por  outro  lado,  os  documentos  de  fls.  20/21,  revelam,  de

maneira inequívoca, que o Recorrido foi nomeado em 08 de abril de 2010 para

exercer cargo de dentista, em caráter efetivo, tendo sido lotado, no mesmo dia,

para  exercer  suas  funções  junto  ao  referido  Centro  de  Especialidades

Odontológicas.

Diante destas premissas, revela-se, de fato, devida a referida

diferença  entre  o  valor  pago  pela  Edilidade  e  aquele  previsto  na  Lei  n.º

003/2010.

No  entanto,  quanto  aos  reflexos  da  referida  gratificação  no

décimo terceiro e terço de férias constitucional, a condenação da Sentença, no

ponto, também é extrapetita, considerando a inexistência de pedido exordial,

neste sentido, devendo, deste modo, ser retirado da condenação, dada sua

flagrante nulidade.

Quanto  ao  pedido  de  adicional  de  insalubridade,  com

fundamento  na  Lei  Municipal  n.º  026/2011  (Estatuto  dos  Servidores

Municipais), previsto no art. 65, IV, fl. 158, a condenação ao pagamento não

encontra ressonância na jurisprudência dominante desta Corte, revelada pelo

Enunciado n. 42 da Súmula da Jurisprudência predominante do TJPB, cujo teor

transcrevo:  “O  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes

comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico-administrativo, depende

de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer”.

Mutatis mudandis o enunciado trata de casos análogos, logo a

jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  de  ser  devido  o  pagamento  de

insalubridade a servidores apenas quando exista regulamentação da previsão

legal ao pagamento do adicional.
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Não  vislumbro,  nos  autos,  a  necessária  regulamentação  ao

citado art. 65, IV, da Lei Municipal n.º 026/2011, logo, não há respaldo jurídico,

na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, para condenar a Edilidade

ao pagamento do adicional requerido, ante a ausência de sua regulamentação.

 

Deste modo, merece provimento a Remessa, neste ponto, para

elidir  da condenação o pagamento do adicional de insalubridade no período

compreendido entre setembro de 2011 a março de 2012. 

Registro, por oportuno, que a Município de Taperoá, a partir de

abril de 2012, passou a pagar o citado adicional de forma espontânea, logo,

considerando  a  ausência  de  documento  legal  que  comprove  a  sua

regulamentação, resta presumido que no lapso temporal cobrado ela inexistia,

assim, a obrigação de pagar era inexigível, pelos fundamentos já consignados.

Dado  o  exposto,  DESPROVEJO O  APELO,  e  DOU

PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA NECESSÁRIA, para considerar nula a

condenação  de  pagar  as  diferenças  salariais  oriundas  do  décimo  terceiro

salário  e  terço  de  férias  constitucional,  por  infringência  ao  princípio  da

adstringência;  reformar a  Sentença no ponto que condenou o  Município  ao

pagamento  do  adicional  insalubridade,  no  período  compreendido  entre

setembro de 2011 a março de 2012, julgando improcedente o pedido, em razão

da  ausência  de  regulamentação  para  o  pagamento  da  insalubridade;

mantendo-se, apenas, a condenação ao pagamento da diferença entre o valor

pago da gratificação prevista na Lei Municipal n.º 003/2010 para o cargo em

que o Autor está investido, e aquele efetivamente devidamente, nos termos da

referida Lei, ressalvado o fato de que fica retirado da condenação, neste ponto,

a  determinação  do  seu  reflexo  no  décimo  terceiro  e  terço  de  férias

constitucional. Mantendo a Sentença quanto aos juros e correção monetária. 

Mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na

Sentença, por ser o patamar mínimo previsto na Lei (art. 85, § 2.º do CPC).

Considerando  o  precedente  fixado  no  Incidente  de
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Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001098-59.2014.815.0091

Inconstitucionalidade  n.º  0000750-18.2017.815.0000,  oficie-se  a  todos  os

Gabinetes,  desta  Corte,  que  possuam  jurisdição  na  seara  cível,  dando-lhe

conhecimento do Acórdão de fls. 286/289, para os fins a que alude o art. 949,

parágrafo único do CPC/2015.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  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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