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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Remessa Necessária nº. 0012613-11.2012.815.0011

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Apelante: PBPREV - Paraíba Previdência – representado por seu Procurador 
Jovelino Carolino Delgado Neto (OAB/PB nº 17.281).

Apelada: Marta Angélica Sales de Oliveira – Adv.: Luiz Mesquita de Almeida 
Neto (OAB/PB nº 15.742).

Remetente:  Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina
Grande – PB.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.
RESTITUIÇÃO  DE  DIFERENÇAS  RETROATIVAS.
SERVIDOR  DA  UEPB.  TÉCNICO  –
ADMINISTRATIVO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.  ART.
22  DA  LEI  8.442/2007. GARANTIA  DE
APOSENTADORIA  NO  ÚLTIMO  NÍVEL  DE  SUA
CATEGORIA.  POSSIBILIDADE.  APOSENTADORIA
CONCEDIDA  APÓS  A   ENTRADA  EM  VIGOR  DA
EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  41/2003,  MAS
SERVIDOR  INGRESSOU  NO  SERVIÇO  PÚBLICO
ANTERIORMENTE  A  SUA  VIGÊNCIA.  PARIDADE
REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA.
DESRESPEITO  AOS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DA  LEGALIDADE  E
SOLIDARIEDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  22,  DA  LEI
ESTADUAL Nº 8.700/08.  AFRONTA AO PRECEITO
DO §2º, DO ART. 40 DA CF/88 E DO ART. 34, DA
CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
INOCORRÊNCIA.   DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

- O art. 22 da Lei 8.442/2007, com redação dada
pela Lei 8.700/2008, estabeleceu o pagamento dos
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proventos  de  aposentadoria  na  última  referência
do nível da classe correspondente à titulação dos
técnico-administrativos da UEPB, já  aposentados,
que ocupassem cargos da carreira em extinção. O
parágrafo único do dispositivo estendeu o mesmo
benefício  aos  ocupantes  de  cargos  em extinção,
mas  que  continuaram  na  ativa  por  ocasião  do
advento da nova lei.
- O Pretório Excelso decidiu, em sede de Recurso
Extraordinário  em  que  restou  configurada
Repercussão Geral, que a paridade remuneratória
entre ativos e inativos é mantida mesmo para os
servidores que se aposentaram após a entrada em
vigor  da  EC  nº  41/2003,  desde  que  tenham
ingressado no serviço público anteriormente.
-  Não  há  em  que  se  falar  em  violação  aos
princípios  e  comandos  constitucionais,  já  que  a
legislação  aplicável  ao  caso  está  em  perfeita
harmonia com a ordem constitucional vigente.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  apelo  e  à

remessa oficial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,  esta
interposta pela  PBPREV – Paraíba Previdência  hostilizando a sentença de
fls.  74/76-v,  proveniente  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de
Campina  Grande/PB,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de  Benefício
Previdenciário c/c Pedido de Restituição de diferenças retroativas c/c Pedido de
Antecipação  dos  Efeitos  da  Tutela  ajuizada  por  Marta  Angélica  Sales  de
Oliveira. 

O  Magistrado  singular  julgou  procedente  o  pedido
condenando a autarquia previdenciária estadual a pagar em favor da autora
“os proventos referente ao Nível 15, da Classe C-I, no Regime de Trabalho  T-
40.  Condenou,  ainda,  ao  pagamento  das  diferenças  reclamadas  na  inicial,
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vencidas e vincendas, até a data da efetiva implantação, a ser apurada em
liquidação  de sentença,  devidamente  corrigidos  a  partir  do  ajuizamento  da
ação e juros de mora, a partir da citação, com correção monetária da data de
cada parcela, iniciando-se a contagem a partir da concessão da aposentadoria
da autora e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes a partir da
citação”. 

Irresignada, a PBPREV – Paraíba Previdência apelou e em
suas razões recursais (fls. 80/88) sustenta que o Magistrado de primeiro grau
desrespeitou  os  princípios  Constitucionais  da  legalidade  e  da  solidariedade
contributiva, além de afrontar o art. 201 da Constituição Federal, a Lei Federal
nº  10.887/04  e  a  Lei  Estadual  nº  7.517/03.  Alegou,  ainda,  a
inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Estadual nº 8.700/08, por afrontar o
preceito do §2º do art. 40 da CF/88 e do art. 34 da Constituição do Estado da
Paraíba.

Ademais,  sustentou  que  a  sentença  que  concede
parcialmente a  pretensão autoral  enseja  a  sucumbência  recíproca.  Por  fim,
invocou o imperativo constitucional da manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial  e  trouxe  informações  sobre  o  déficit da  Previdência  Estadual.
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo nos termos acima
declinados.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões
(fls. 92/97).

Instada a se pronunciar,  a  Procuradoria  de Justiça  emitiu
parecer  evidenciando  que  não  há  interesse  público  que  recomende  a  sua
intervenção. (fls. 105/106).

É o relatório.

VOTO

In casu, o cerne da questão consiste em saber se, de fato, a
ora apelada faz jus à progressão funcional pleiteada, com base no que dispõe a
Lei nº 8.700/2008. 
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Primeiramente,  cumpre  analisar  a  alegação  da  autarquia
previdenciária apelante, de que a sentença do juiz singular desrespeitou os
Princípios Constitucionais da Legalidade e Solidariedade Contributiva além da
afronta ao art. 201 da Constituição Federal, a Lei Federal nº 10.887/04 e a Lei
Estadual  nº  7.517/03.  E  sobre  a  inconstitucionalidade  do  art.  22  da  Lei
Estadual nº 8.700/08, por afrontar o preceito do §2º do art. 40 da CF/88 e do
art. 34 da Constituição do Estado da Paraíba.

Para  isso,  faz-se  imprescindível  a  análise  das  normas
constitucionais que alteraram o regramento da concessão de aposentadorias e
pensões aos servidores públicos.

Prefacialmente,  a  Constituição  Federal  de  1988,  em  seu
texto originário, previa a paridade remuneratória entre os membros da ativa e
os inativos em seu art. 40, §4º. Vejamos a redação original da Carta Magna:

Art.  40,  §4º.  Os  proventos  da  aposentadoria  serão
revistos,  na  mesma  proporção  e  na  mesma  data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade,  sendo também estendidos aos inativos
quaisquer  benefícios  ou  vantagens  posteriormente
concedidos  aos  servidores  em  atividade,  inclusive
quando  decorrentes  da  transformação  ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.

Posteriormente,  visando  a  estabelecer  um  teto
remuneratório  aos  servidores  aposentados  e  aos  pensionistas,  a  Emenda
Constitucional  nº  20/98  alterou  o  dispositivo  constitucional  supratranscrito,
mas  manteve  a  paridade  entre  aposentados  e  servidores  da  ativa,  como
veremos a seguir:

Art. 40, §8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os
proventos  de  aposentadoria  e  as  pensões  serão
revistos  na  mesma  proporção  e  na  mesma  data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em  atividade,  sendo  também  estendidos  aos
aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens  posteriormente  concedidos  aos  servidores
em  atividade,  inclusive  quando  decorrentes  da
transformação  ou  reclassificação  do  cargo  ou  função
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em  que  se  deu  a  aposentadoria  ou  que  serviu  de
referência para a concessão da pensão, na forma da
lei; (grifos nossos)

A multicitada paridade remuneratória só deixou de existir no
texto  constitucional  em 19.12.2003,  data  da entrada  em vigor  da Emenda
Constitucional  nº  41/2003  que,  ao  alterar  o  §8º  do  Art.  40  passou  a
estabelecer:

Art.  40,  §8º.  É  assegurado  o  reajustamento  dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Analisando-se as regras de transição constantes da Emenda
Constitucional nº 41/2003, verificamos que o legislador constituinte derivado
preservou o direito à paridade remuneratória entre os inativos e o pessoal da
ativa, na medida em que resguardou, aos servidores públicos que preencheram
todos os requisitos para a concessão de aposentadoria à época da promulgação
da  Emenda  Constitucional,  o  direito  de  terem  os  seus  proventos  de
aposentadoria calculados de acordo com a legislação vigente anteriormente.
Vejamos a redação do Art. 3º, §2º, da EC nº 41/2003.

Art. 3º. É assegurada a concessão, a qualquer tempo,
de aposentadoria  aos servidores públicos,  bem como
pensão  aos  seus  dependentes,  que,  até  a  data  de
publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os
requisitos para obtenção desses benefícios, com base
nos critérios da legislação então vigente.
§2º. Os proventos da aposentadoria a ser concedida
aos servidores públicos referidos no caput, em termos
integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já
exercido até a data de publicação desta Emenda, bem
como  as  pensões  de  seus  dependentes,  serão
calculados de acordo com a legislação em vigor à época
em  que  foram  atendidos  os  requisitos  nela
estabelecidos  para  a  concessão  desses  benefícios  ou
nas condições da legislação vigente.

Desta forma, temos que a norma resguardou o direito dos
servidores que estavam na ativa e que já tinham cumprido todos os requisitos
para a concessão da aposentadoria com base na legislação até então vigente.
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Cabe salientar que o Pretório Excelso decidiu, em sede de
Recurso Extraordinário em que restou configurada Repercussão Geral, que a
paridade  remuneratória  entre  ativos  e  inativos  é  mantida  mesmo  para  os
servidores que se aposentaram após a entrada em vigor da EC nº 41/2003,
desde que tenham ingressado no serviço público anteriormente.  Vejamos o
seguinte julgado:

EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO  E  PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADE  DE
MAGISTÉRIO,  INSTITUÍDA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR
977/2005,  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  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 - Estende-se aos
servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter
genérico,  a  todos  os  servidores  em  atividade,
independentemente da natureza da função exercida ou
do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da
Constituição). 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.” (grifos
nossos) (STF, RE 590260, Relator(a):  Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
24/06/2009)

Desse  modo,  analisando  o  caso  dos  autos,  temos  que  a
aposentadoria da servidora pública foi concedida em 08 de janeiro de 2012
(fl.18), momento em que ela contava com 34 anos e 08 meses de serviço,
conforme  contracheques  (fls.16/17).  Portanto,  temos  que  ela  ingressou  no
serviço público antes da EC 41/2003, no ano de 1978, e  aposentou-se após a
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referida emenda,  dessa maneira, possui direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, já que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

Diante de tais circunstâncias, não há em que se falar em
violação  aos  princípios  e  comandos  constitucionais,  já  que  a  legislação
aplicável  ao  caso  está  em  perfeita  harmonia  com  a  ordem  constitucional
vigente. 

A ora apelada pleiteia a revisão de sua aposentadoria, por
entender  que,  nos  termos  do  art.  22,  caput e  parágrafo  único,  da  Lei
8.442/2007,  com  redação  dada  pela  Lei  8.700/2008,  teria  direito  ao
pagamento dos respectivos proventos na última referência do nível da classe
correspondente à sua titulação.

Necessária a transcrição dos dispositivos em destaque:

Lei 8.700/2008. Art. 22. Aos Técnico-administrativos
inativos  da  UEPB,  até  a  data  de  implantação  deste
Plano, remunerados conforme a carreira em extinção,
detentores do direito constitucional da paridade, será
assegurado o pagamento dos respectivos proventos na
última referência do nível da Classe correspondente à
sua  titulação,  conforme  estabelecido  nesta  Lei,
observado  o  regime  de  trabalho  ao  tempo  de  sua
aposentadoria,  em  consonância  com  a  Tabela  de
Remuneração instituída por esta Lei.
Parágrafo único. O benefício  de que o caput deste
artigo  será  extensível  a  todos  os  servidores  técnico-
administrativos  que  se  aposentarem  após  o
reenquadramento.

Sendo assim é preciso destacar que a norma em questão
concedeu o direito ao pagamento dos proventos de aposentadoria segundo a
última  referência  do  nível  da  classe  correspondente  à  sua  titulação,  aos
servidores que já estavam aposentados por ocasião da implantação do Novo
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores da UEPB.

Além  disso,  o  legislador  ordinário  estabeleceu  que  este
direito só seria estendido aos servidores da carreira em extinção.
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Por  este  motivo,  o  parágrafo  único  daquele  dispositivo
estendeu o mesmo benefício aos ocupantes de cargos em extinção, mas que
continuaram na ativa por ocasião do advento da nova lei. Para estes servidores
a norma destacada previu um reenquadramento.

No caso dos autos, a aposentadoria da servidora pública foi
concedida em 08 de janeiro de 2012 (fl.18), na vigência da Lei 8.700/2008,
portanto,  o  seu  benefício  previdenciário  deve  ser  concedido  segundo  os
critérios ali estabelecidos, desse modo, tem direito a servidora ao recebimento
de  seus  proventos  de  acordo  com  a  última  referência  do  nível  da  classe
correspondente a sua titulação.

Nesse  sentido,  já  se  posicionou  este  Egrégio  Tribunal,
conforme se depreende dos seguintes julgados:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
PROVENTOS.  SERVIDORA  DA  UNIVERSIDADE
ESTADUAL  DA  PARAÍBA-  UEPB.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL  DECORRENTE  DE  APOSENTADORIA.
PREVISÃO  NO  ART.  22,  DA  LEI  ESTADUAL  Nº
8.442/2007, COM A ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA
LEI Nº 8.700/2008. ATO VINCULADO QUE DEVE
SER CUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. - "Lei nº 8.700, de 27 de novembro de
2008: Altera dispositivos das Leis nº 8.441 e 8.442, de
28  de  dezembro  de  2007,  e  dá  outras  providências.
(...) Art. 2º Os dispositivos abaixo mencionados da Lei
nº 8.442 de 28 de dezembro de 2007, passam a viger
com as seguintes redações: (...) Art. 22. Aos técnicos
administrativos  inativos  da  UEPB,  até  a  data  da
implantação  deste  Plano,  remunerados  conforme  a
carreira  em  extinção,  detentores  do  direito
constitucional  de  paridade,  será  assegurado  o
pagamento  dos  respectivos  proventos  na  última
referência  do  nível  de  Classe  correspondente  à  sua
titulação, conforme estabelecido nesta Lei, observado o
regime de trabalho ao tempo de sua aposentadoria, em
consonância com a Tabela de Remuneração instituída
por  esta  Lei.  Parágrafo  único.  O  benefício  de  que  o
caput deste artigo será extensível a todos os servidores
técnico-administrativo  que  se  aposentarem  após  o
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reenquadramento." - In casu, não se trata de servidora
já aposentada pleiteando os institut
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00126105620128150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 13-
03-2018) 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE  REVISÃO  DE  PROVENTOS.  SERVIDORA  DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA -  UEPB.
PROGRESSÃO  FUNCIONAL  DECORRENTE  DE
APOSENTADORIA. PREVISÃO NO ART. 22, DA LEI
ESTADUAL  Nº  8.442/2007,  COM  A  ALTERAÇÃO
CONFERIDA  PELA  LEI  Nº  8.700/2008.  ATO
VINCULADO  QUE  DEVE  SER  CUMPRIDO  PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS. -
"Lei  nº  8.700,  de  27  de  novembro  de  2008:  Altera
dispositivos  das  Leis  nº  8.441  e  8.442,  de  28  de
dezembro de 2007, e dá outras providências. (...) Art.
2º Os dispositivos abaixo mencionados da Lei nº 8.442
de 28 de dezembro de 2007, passam a viger com as
seguintes  redações:  (...)  Art.  22.  Aos  técnicos
administrativos  inativos  da  UEPB,  até  a  data  da
implantação  deste  Plano,  remunerados  conforme  a
carreira  em  extinção,  detentores  do  direito
constitucional  de  paridade,  será  assegurado  o
pagamento  dos  respectivos  proventos  na  última
referência  do  nível  de  Classe  correspondente  à  sua
titulação, conforme estabelecido nesta Lei, observado o
regime de trabalho ao tempo de sua aposentadoria, em
consonância com a Tabela de Remuneração instituída
por  esta  Lei.  Parágrafo  único.  O  benefício  de  que  o
caput deste artigo será extensível a todos os servidores
técnico-administrativo  que  se  aposentarem  após  o
reenquadramento." - In casu, não se trata de servidora
já aposentada ple
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00044068620138150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 07-
11-2017) 
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No  que  concerne  a  alegação  da  autarquia  previdenciária
apelante sobre a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, a reserva do
possível e o déficit da previdência estadual, temos que não há como prosperar.

De  fato,  é  objeto  de  discussão  latente  a  questão  que
envolve a garantia do equilíbrio financeiro do Estado, onerado com imposições
judiciais.

 
A dogmática constitucional,  ainda hoje, debruça-se diante

desse  conflito  de  normas  e/ou  preceitos  constitucionais,  litígios  onde  há
flagrante confronto entre normas, exigindo do operador do direito uma solução
plausível, capaz de conformar os interesses em jogo sem frustrar o próprio
mandamento Maior.

Surge,  então,  a  construção  de  vários  mecanismos  de
solução, dentre eles a prevalência dos direitos fundamentais, como expressão
perpétua da dignidade humana – maior bem jurídico protegido –, assim como
o  Princípio  da  Ponderação  de  Interesses,  que,  valendo-se  da
razoabilidade/proporcionalidade,  visa  prestigiar  um  direito  sem,  contudo,
extirpar os outros.

No  caso,  fala-se  em  quebra  da  regra  orçamentária  e
vinculação do Poder Público aos limites do orçamento planejado, sem dúvidas,
um alicerce jurídico de localização constitucional. Por outro lado, encontra-se
diante de um outro bem jurídico, também constitucionalmente protegido: o
direito a parcelas suprimidas dos proventos de aposentadoria de uma idosa,
que contribuiu para um sistema de previdência durante 34 anos e 08 meses e,
no momento em que preenche os requisitos para a concessão do benefício, a
Administração  Pública  Estadual  não  cumpre  adequadamente  os  critérios
estabelecidos na Lei que regulamenta a sua concessão. 

É claro que o  implemento dos direitos sociais dos cidadãos
exige  a  devida  acomodação  dos  gastos  às  possibilidades  financeiras  e
orçamentárias do Estado. Contudo, com base nesse argumento, esmagadora
quantidade de entes políticos buscam se escusar da obrigação inadimplida, ao
dizer  que a indisponibilidade financeira  não permite  a  concreção do direito
perseguido.
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O argumento da incapacidade financeira do Estado não pode
ser  simplesmente  alegado  e  totalmente  desvinculado  de  qualquer
comprovação. Admite-se que os direitos sociais  se encontram submetidos a
limites fáticos e jurídicos, mas, ao mesmo tempo, as garantias constitucionais
devem ser efetivadas.

Como  visto,  “não  se  justifica,  ao  legislador  ou  o
administrador  público,  qualquer  prática  que,  ao  pretexto  da  limitação  de
recursos estatais,  crie embaraços ao cumprimento dos direitos no setor  do
núcleo básico dos Direitos Sociais”1. 

Diante de tais considerações, não há o que se reformar na
decisão recorrida que entendeu que os critérios estabelecidos na Lei Estadual
nº 8.700/2008 alcançaria a situação jurídica da ora apelante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA, mantendo incólume a decisão de
primeiro grau.  

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento), perfazendo o total de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  com

jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

1 ALMEIDA MELO, José Tarcízio de.  Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del
Rey, 2008.
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Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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