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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
VERBAS  TRABALHISTAS  -  SERVIDOR  ESTÁVEL  –
TRANSMUDAÇÃO  DE  REGIME  CELETISTA  PARA
ESTATUTÁRIO - INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO
ANTERIOR  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  -  APLICAÇÃO  DO
ART.  557  §1º-A  DO  CPC/73  -  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO

-  O direito  às  férias  é  adquirido  após  o  período  de  doze  meses
trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  respectivo  terço
constitucional independentemente do gozo e mesmo que não haja
previsão do seu pagamento para a hipótese de férias não gozadas.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

- O servidor faz jus à indenização pelas férias não gozados somente
quando há previsão legal expressa nesse sentido ou nos casos em
que o vínculo funcional entre ele e a Administração é rompido.

- Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar a
existência da relação jurídica e a titularidade do crédito reclamado;
se  o  devedor  alega  ter  pago  a  dívida  cobrada,  deve  provar  o
alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido (art. 333,
II, CPC).

- Nos termos do art. 83 da Lei Orgânica do Muncípio de Brejo dos
Santos  apenas  os  serviodres  ocupantes  de  cargo  de  provimento
efetivo  ou  em  comissãom  têm  direito  ao  adicional  de  tempo  de
serviço.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  proveniente  do  Juízo  da  1ª  Vara  da
Comarca de Catolé do Rocha  – PB e Apelação proposta pelo Munícipio de Brejo
dos Santos.  cuja sentença (fls. 76/79)   julgou  procedente a pretensão inicial, para: a)



pagar  à  promovente  o  décimo terceiro  salário  do  ano  de  2012,  bem como as  férias
integrais referentes ao período aquisitivo de 2008 a 2014, com acréscimo de correção
monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento, e de juros de mora, no percentual  de
0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, quando haverá a incidência dos
índices oficiais  de remuneração básica e juros aplicados à caderntea de poupança; b)
implantar o adicional de tempo de serviço na remuneração do servidor, no montante de
25% (vinte e cinco por cento ) sobre o vencimento, conforme o disposto no art. 83 da Lei
Municipal 001/2009; c) a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao adicional
por tempo de serviço dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, a ser apurado
em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir de cada
vencimento , e de juros de mora, no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da
Lei nº 11.960/09, quando  haverá a incidência dos indíces oficiais de remuneração básica
e juros aplicados à caderneta de poupança. 



APELAÇÃO CÍVEL  Nº 00002074-47.2013.815.0141 
________________________________________________________________________________________________

O Município de Brejo dos Santos interpôs apelação (fl.83/87), devolvendo ao
Tribunal  a análise dos capítulos referentes às férias,  13º salário do ano de 2012 e o
adicional de tempo de serviço. 

Às  fls.  97/100,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  provimento
parcial da apelação e do reexame necessário, para excluir da condenação as parcelas
referentes ao adicional por tempo de serviço (quinquênios).

É o relatório.
Decido.

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão  aplicadas  as
disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em
vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e  apelação)  tiveram  seus  efeitos
consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que esta decisão seja
proferida  na  vigência  da  Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de  direito
intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como, os axiomas constantes no
art. 1º da nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal. 

Consta dos autos que a autora foi admitida para prestação de serviços junto
ao Município de Brejo dos Santo, em 20 DE JANEIRO DE 1982, na função de auxiliar de
serviço gerais.

Entendo  que diante  do  disposto  no  art.  19  da  ADCT,  ocorreu  a
transmudação do regime a que a autora era submetida no início do contrato, vez que o
requisito temporal exigido, foi atendido, ou seja, como a promovente foi contratada em
JANEIRO/1982, perfaz-se o interstício exigido em lei, qual seja, “pelo menos cinco anos
continuados” da data da promulgação da Constituição. 

Art. 19 ADCT- . Os servidores públicos civis da União, dos Estados,
do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  da  administração  direta,
autárquica  e  das  fundações  públicas,  em  exercício  na  data  da
promulgação  da  Constituição,  há  pelo  menos  cinco  anos
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada
no art.  37,  da Constituição,  são considerados estáveis  no serviço
público 

Desta feita, o contrato outrora firmado entre a promovente e o Município de
Brejo  dos  Santos  enseja  a  condição  de  ESTÁVEL  AO  AUTOR/APELADO,  frente  a
transmudação dos regimes celetista para estatutário.

1 O prazo de  vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final do prazo
contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº.
95/98,  que  regula  a  elaboração,  redação,  alteração  e  consolidação  das  lei  brasileiras.  Logo,  a  entraga  em vigor  se  dá  no  dia
subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.

________________________________________________________________________________________________
Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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A sentença recorrida julgou procedente a pretensão inicial, determinando  o
pagamento à promovente  do décimo terceiro  salário  do ano de 2012,  férias  integrais
referentes ao período aquisitivo de 2008 a 2014, assim como, a implantação do adicional
de tempo de serviço na remuneração do servidor, no montante de 25% (vinte e cinco por
cento ) sobre o vencimento, conforme o disposto no art. 83 da Lei  Municipal 001/2009 e o
pagamento   à  autora  da diferença dos valores  referentes  ao adicional  por  tempo de
serviço dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Outrossim, o fato de não ter o autor/apelado ingressado no serviço púbico,
por meio de concurso público, tal circunstância não desnatura o seu direito, nem mesmo
de receber as verbas postuladas, frente a transmudação dos regimes. 

Assome-se,  ainda,  o  fato  de  o  art.  39,  §  3°  da  Constituição  Federal
determinar a aplicação do disposto no seu art. 7° aos servidores públicos, ao consignar o
direito  a  férias  e  adicionais  aos  servidores  públicos,  inclusive  os  que  desempenham
atividades, por vínculo de cargos demissíveis ad nutum. 

Diz o art. 39. § 3° da CF:

Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos  de  carreira  para  os  servidores  da  administração  pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.

§  3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo  público  o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Dentre  as  aplicações  dos  incisos  do  art.  7°  da  CF/88,  está  o  direito  da
percepção  de  férias  anuais  remuneradas,  acrescida  de  um  terço  dos  vencimentos
normais.

Veja-se o seu teor:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou
no valor da aposentadoria;
XVII  -  gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal;

Assim, a autora  tem direito ao recebimento das verbas pleiteadas, por se
tratar de direitos sociais, indisponíveis por natureza. 

A falta de pagamento das parcelas devidas configura enriquecimento sem
causa  em favor  da  Administração  Pública,  o  que  é  vedado  pelo  nosso  ordenamento
jurídico. Afinal, houve prestação laboral.

________________________________________________________________________________________________
Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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A jurisprudência é pacífica não deixando margem qualquer de dúvida, senão
vejamos:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
ESTABILIDADE  EXTRAORDINÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO  PÚBLICO.  SERVIDORES  ESTÁVEIS,  MAS  NÃO
EFETIVOS.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO  PROVIDA  POR  UNANIMIDADE.  1.  Conforme
determinação  do  art.  19  do  ADCT  possui  estabilidade
extraordinária os ocupantes de empregos públicos da União,
Estados e Municípios em exercício há pelo menos 5 (cinco)
anos continuados à data da promulgação da CF/88. 2. Não se
confunde  estabilidade  e  efetividade,  sendo  esta  adquirida
apenas mediante concurso público. 3. No caso concreto não
houve  comprovação  de  estabilidade  por  parte  dos  apelantes,
possuindo os demais estabilidade extraordinária nos cargos em
que  foram  admitidos,  sendo-lhes  vedada  a  ocorrência  de
progressão  funcional,  por  disposição  do  art.  37,  II,  da  CF.  4.
Apelação a que se nega provimento. 5. Decisão unânime. (TJ-PE
- AC: 120648 PE 0300027347, Relator: Ricardo de Oliveira Paes
Barreto, Data de Julgamento: 06/08/2009,  8ª Câmara Cível, Data
de Publicação: 152)

ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS  -
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - LEIS MUNICIPAIS.  1.
Se  o  autor,  oriundo  do  regime  celetista,  não  se  submeteu  ao
concurso público para o ingresso no cargo,  e  foi  efetivado por
força  do  art.  19  do  ADCT,  a  estabilidade  excepcional  a  ele
conferida não gera a efetividade para os fins pretendidos. 2. A
estabilidade é um atributo da efetividade e deriva do cumprimento
de certas condições - concurso público e aprovação em estágio
probatório. 3. Se a licença-prêmio e a progressão salarial foram
reconhecidas tão-somente a servidor concursado/efetivo, não se
aplicam aos estabilizados, de forma anômala por força do art. 19,
do  ADCT,  servidores  estáveis,  mas  não  efetivos.  4.  A
remuneração do serviço extraordinário  é garantia  constitucional
do servidor público, ex vi do artigo 39, § 3º, c/c art. 7º, e incisos,
da Carta Magna de 1988, sendo necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço extraordinário, para que se faça jus à
remuneração  pelo  mesmo,  ônus  do  qual  o  autor  não  se
desincumbiu.  5.  Sentença  reformada  em  reexame  necessário.
Provimento negado ao segundo recurso, prejudicado o primeiro.

(TJ-MG  -  AC:  10396050202862001  MG,  Relator:  Raimundo
Messias  Júnior,  Data  de  Julgamento:  15/01/2013,   Câmaras

________________________________________________________________________________________________
Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti



APELAÇÃO CÍVEL  Nº 00002074-47.2013.815.0141 
________________________________________________________________________________________________

Cíveis  Isoladas  /  2ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
25/01/2013)

Nesta Corte:

EMENTA: COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
CUITEGI/PB.  VÍNCULO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANOTAÇÃO  DA
CTPS, RECOLHIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS E DE
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  COMPENSATÓRIA
RELATIVA  AO  PIS/PASEP.  VALORES  VINCULADOS  ÀS
RELAÇÕES REGIDAS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.  ADICIONAL  DE INSALUBRIDADE.  CAUSA DE
PEDIR REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA
LEI  MUNICIPAL  N.º  253/2008.  ACRÉSCIMO  NÃO DEVIDO.
FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DAS FÉRIAS
EM PECÚNIA OU DO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR
RESPECTIVO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  TERÇO
DE  FÉRIAS.  VERBA  DEVIDA  INDEPENDENTEMENTE  DO
GOZO  DAS  FÉRIAS.  DÉCIMO  TERCEIRO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DO  PAGAMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
APELAÇÃO  DO  AUTOR.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  SER  CITRA  PETITA.  CAUSA  MADURA.
POSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  EM  SEGUNDA
INSTÂNCIA.  INTELIGÊNCIA DO ART.  515,  §  3.º,  DO CPC.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
SERVIDOR  INICIALMENTE  CONTRATADO  A  TÍTULO
PRECÁRIO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  37,  IX,  DA  CF/88.
TRANSMUDAÇÃO  SUPERVENIENTE  DA  NATUREZA  DA
RELAÇÃO  JURÍDICA  POR  FORÇA  DE  LEI  MUNICIPAL.
APLICAÇÃO  SUBSEQUENTE  DO  REGIME  ESTATUTÁRIO.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA.
RESTRIÇÃO DA CONDENAÇÃO AO INÍCIO DA EFICÁCIA DO
DIPLOMA REGULAMENTADOR. CONVERSÃO EM PECÚNIA
DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR
AI  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00043912920128150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 22-03-2016) 

Neste  contexto,  é  induvidoso  que  o  ato  da  edilidade  representa  frontal
ofensa  ao  princípio  juridicamente  sedimentado  de  que  o  salário  é  direito  de  todo
trabalhador (CF/88, art. 7º, IV, VI e X), decorrente de serviço por ele prestado, tratando-
se, assim, de atitude abusiva e ilegal o não pagamento de verba salarial devida.

________________________________________________________________________________________________
Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Com  efeito,  em  ações  desta  natureza,  nas  quais  o  servidor  busca  o
recebimento  de  verbas  salariais  não  quitadas,  ao  autor  cumpre  comprovar  o  vínculo
contratual ou estatutário com a Administração Pública, e a prestação do serviço. A prova
do pagamento da verba pretendida é ônus do réu, por constituir fato extintivo do direito do
servidor. 

Durante  a instrução não houve prova do réu/apelante  de ter  realizado o
pagamento da verba pleiteada. Deveria ao menos ter diligenciado nos seus arquivos e
anexado  prova  documental,  a  fim  de  demonstrar2 o  efetivo  pagamento  do  quantum
pleiteado3,  ou então fazer  prova de que não houve a prestação do serviço  na forma
explicitada na inicial. Se assim não o fez, no momento oportuno,  experimenta o encargo
do pagamento.

Nessas hipóteses, é válido evocar as lições de Nelson Nery Júnior, quando
incisivamente  dispõe  que  o  réu  não  deve  apenas  formular  meras  alegações  em sua
defesa, mas sim comprová-las, já que quando excepciona o juízo, nasce para o mesmo o
ônus da prova dos fatos que alegar na contrariedade:

II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu se manifesta (...) O réu deve
provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações
do  autor  não  decorrem  as  conseqüências  que  pretende.  Ademais,
quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos
fatos que alegar na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione
actor est).4 

No  caso,  o  vínculo  funcional  entre  as  partes  restou  evidenciado  pelos
documentos de fls. 20/22, que indicam que a autora foi admitida em 20 de janeiro de
1982, sob o regime celetista , no cargo de auxiliar de serviço gerais. 

Assim, entendo devido à autora/apelada APENAS as verbas referentes ao
décimo terceiro salário do ano de 2012, terço de férias dos períodos aquisitivos referentes
ao intervalo entre 2008 a 2014.

Quanto  ao  valor  pecuniário  relativo  aos  períodos  de  férias  não  gozados
como nos autos, não existe referência à data da exoneração, demissão ou aposentadoria,
concluo  que  a  servidora  encontra-se  exercendo  suas  funções,  podendo,  portanto  a
qualquer tempo usufruir este período, não cabendo indenização monetária quanto a este
pedido. 

O Superior  Tribunal  de Justiça firmou o entendimento  de que o servidor
público faz jus à indenização pelas férias não gozados somente quando há previsão legal
expressa nesse sentido (princípio da legalidade) ou nos casos em que o vínculo funcional
entre ele e a Administração é rompido, mediante aposentadoria, exoneração, demissão

2
 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003349820138151161, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA  j. em

30-04-2015)
3 Art. 333 - O ônus da prova incumbe:(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4
 in, Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. e ampl., p. 836 – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999

________________________________________________________________________________________________
Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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etc.  (princípio  da  vedação  do  enriquecimento  sem  causa),  porquanto,  nessa  última
hipótese, não resta oportunidade para fruição do benefício. 

No caso, não há prova de previsão legal, de indeferimento administrativo de
requerimento de férias, tampouco de rompimento do liame funcional, sendo incontroverso,
pelo contrário, que a Autora permanece em atividade, podendo usufruir do benefício a
qualquer momento

Quanto ao terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou que
o direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o
pagamento do respectivo acréscimo independentemente do exercício desse direito, posto
que não é o gozo que garante o adicional e, sim, o próprio direito às férias

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO
ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
direito individual às férias é adquirido após o período de doze
meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço
constitucional independente do exercício desse direito. 2. A
ausência  de  previsão  legal  não  pode  restringir  o  direito  ao
pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de
cargos  comissionados  que  não  usufruíram  férias.  3.  O  não
pagamento  do  terço  constitucional  àquele  que  não  usufruiu  o
direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se
valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a
saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o
direito  ao  acréscimo  financeiro  que  teria  recebido  se  tivesse
usufruído  das  férias  no  momento  correto.  4.  Recurso
extraordinário não provido (STF, RE 570908, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  16/09/2009,  DJe-045
11/03/2010, publicado em 12/03/2010)

O terço constitucional é devido mesmo que não haja previsão em lei do
seu  pagamento  para  a  hipótese  de  férias  não  gozadas,  porquanto  não  é  possível  à
legislação infraconstitucional restringir direito constitucionalmente garantido

Por fim, quanto aos quinquênios, o art. 83 da Lei Orgânica do Muncípio de
Brejo dos Santos prevê aos serviodres ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em
comissão ,  perceberão adicionais  de  5% (cinco por  cento)  sobre  os  vencimentos,  ao
completarem os primerios cinco anos de efetivo  serviço público ,  acrescentando-lhe
mais 5% (cinco por cento ) e acada vez que a estes se somarem outros cinco anos de
serviço, limitando-se a 25% (vinte e cinco por cento), contados na forma estabelecidad no
parágrafos deste artigo.

________________________________________________________________________________________________
Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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O dispositivo restringe o adicional ao servidor público ocupante de cargo
efetivo, sendo certo que, como visto, a Autora, durante o período que compõe a causa de
pedir,  não integrava os quadros do Município como  servidora pública efetiva,  sendo
apenas servidora estável, assim, ausente o direito à implantação dos quinquênios. 

Assim,  estando  a  decisão  recorrida  em  confronto  com  a  jurisprudência
dominante do STF, prescinde-se do exame da Remessa Oficial e da Apelação Cível pelo
órgão colegiado, sendo o caso dar provimento à Apelação , nos termos do art. 557, § 1º
do  CPC/1973: 

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

§1o-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula
ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.  

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL para
excluir  do  comado a  condenação referente  à  implantação e  pagamento  retroativo  do
adicional de tempo de serviço, bem como, o pagamento relativo aos períodos de férias
não gozados, permanecedendo, sim,  a condenação relativo ao terço de férias e décimo
terceiro saláriode 2012,  com base no art. 557, §1º do CPC/1973, mantendo nos pontos
diversos os demais termos da decisão de 1º grau.

P. I.

João Pessoa,09 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
G/02 Relatora
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