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DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº0006483-37.2013.815.0571 — Comarca de Pedras de Fogo.
Relator :Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. 
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APELAÇÃO  CÍVEL  —  COBRANÇA  —  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE —  LEI  MUNICIPAL  REGULANDO  O 
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO  —  MUNICÍPIO DE PEDRAS DE 
FOGO  — COMPLEMENTAÇÃO  NORMATIVA PELA NR  15,  DO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  — POSSIBILIDADE  — 
COMPROVAÇÃO  DO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  — 
INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO — ADICIONAL DEVIDO — 
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NO  TJPB  — DECISÃO 
MONOCRÁTICA — PROCEDENTE — APLICAÇÃO DO ART. 557, 
§  1º-A  DO  CPC  DE  1973  —  REFORMA  DA  SENTENÇA  — 
PROVIMENTO DO APELO.

- O art. 129 da Lei Complementar Municipal nº 08/2000, do Município de 
Pedras de Fogo, regulamentou a matéria e concedeu aos seus servidores, 
independentemente do cargo exercido,  a verba indenizatória em razão de 
atividade  insalubre,  na  qual  o  servidor  público  encontra-se  exposto  a 
“agentes nocivos à saúde”.

—  SÚMULA 42 DO TJPB: “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.

Vistos, etc.,

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria das Graças de Lima Silva, 
em face da sentença de fls. 68/75, proferida pelo Juízo da Comarca de Pedras de Fogo, nos autos da 
presente Ação Ordinária, proposta pela recorrente em desfavor do Município de Pedras de Fogo.

Na sentença, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido por compreender 
que  a  gratificação  de  insalubridade  pleiteada  não  se  encontra  regulamentada  no  município  de 
Pedras de Fogo.



Inconformada, a recorrente alega que faz jus ao adicional de insalubridade, 
nos termos do art. 129 da LC 08/2000.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 90/92. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de 
fls. 97/99v., deixou de opinar em razão da ausência de interesse que recomende sua intervenção, 
postulando apenas pelo regular prosseguimento do recurso. 

É o relatório. 

Decido.

Inicialmente, cumpre destacar que  o Superior Tribunal de Justiça,  visando 
orientar sobre questão do direito intertemporal referente à aplicação da regra do Novo Código de 
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2, que assim 
dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  
requisitos  de admissibilidade na forma nele  prevista,  com interpretações 
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela manejado 
se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do 
CPC de 1973.

A autora ajuizou a presente demanda,  afirmando que, em decorrência do 
exercício do cargo de agente comunitário de saúde, possui direito ao pagamento do adicional de 
insalubridade.

O  Juízo  a  quo, por  sua  vez,  julgou  improcedente  o  pedido,  por 
compreender que o pedido da autora não se encontra amparado por legislação específica. 

Pois bem. 

Com efeito, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, 
previsto no art. 37,  caput, da Constituição Federal, o qual determina a vinculação das atividades 
administrativas em conformidade com a lei.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos  
Estados, do Distrito Federal  e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
SANEAMENTO DE PELOTAS. ADICIONAL POR INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO DA 
BASE  DE  CÁLCULO.  IMPOSSIBILIDADE.  LEI  MUNICIPAL.  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE. 1.  O princípio da legalidade é base de todos os demais princípios que  
instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração 
só pode atuar conforme a lei. 2. Não prospera a pretensão de que a base de cálculo do  
adicional de insalubridade seja do salário básico do servidor, porque ausente previsão  



legal,  não  sendo  possível  o  Poder  Judiciário  fixar  novo  parâmetro.  Manutenção  da  
sentença de improcedência.  APELO DESPROVIDO.”(Apelação Cível  Nº  70030109615,  
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl,  
Julgado em 01/07/2009)

O art. 7º, inciso XXIII, c/c art. 39, §2º da Constituição Federal, asseguravam 
o adicional de remuneração para as atividades insalubres. No entanto, a EC nº 19/98 excluiu o 
inciso  XXIII  do  art.  7º,  retirando  a  gratificação  de  insalubridade  do  rol  dos  direitos 
constitucionalmente assegurados e relegou sua regulamentação à legislação infraconstitucional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. O Administrador Público está vinculado ao princípio da legalidade, 
estando adstrito à observância da lei, não podendo se afastar da regra constitucional, sob 
pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o 
caso.  A gratificação por exercício de atividade insalubre depende de previsão na Lei 
local. Art.  37,  `caput¿,  da  CF.  Cargo  de  mecânico  contemplado  pelo  adicional  de 
insalubridade  em  grau  médio,  nos  termos  da  Lei  Municipal  nº  1.002/90.  NEGARAM 
PROVIMENTO  AO  APELO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70032758484,  Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 
28/04/2010) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  AGRAVO  RETIDO. 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Não há cerceamento de defesa quando a prova dos 
fatos  que  se  busca  demonstrar  por  meio  de  perícia  técnica  ou  através  de  oitiva  de 
testemunhas,  está  suprida  pelos  demais  elementos  probatórios  existentes  nos  autos.  O 
Administrador  Público  está  vinculado  ao  princípio  da  legalidade,  estando  adstrito  à 
observância da lei, não podendo se afastar da regra constitucional, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. A gratificação 
por exercício de atividade insalubre depende de previsão na Lei local. Art. 37, `caput¿, 
da CF. Cargo de Servente Escolar contemplado pelo adicional de  insalubridade em grau 
médio,  nos  termos  das  Leis  nº  969/90  e  1.002/90.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO RETIDO E AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70035881861, Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 
14/07/2010) 

Deste  modo,  verifica-se  ser  necessária  a  previsão  de  lei  municipal 
regulamentando a gratificação.

Vale ressaltar que a matéria foi alvo de incidente de uniformização de 
jurisprudência julgado pelo Tribunal Pleno, no qual foi aprovada a súmula nº 42, dispondo: 
“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. 
(Súmula editada por força da decisão prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n°. 2000622-03.2013.815.0000, julgado em 24/03/2014, tendo as conclusões do 
Acórdão sido publicadas no DJ de 05/05/2014).”

A Lei  Complementar  Municipal  n.º  8/2000,  que  disciplina  o  Regime 
Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Pedras de Fogo, fls. 23/27 estabelece, no art. 
129,  caput,  que  são  consideradas  insalubres  aquelas  atividades  que  exponham os  servidores  a 
agentes nocivos à saúde, e, no parágrafo único, fixa os percentuais devidos, conforme o grau da 
insalubridade, remetendo aos atos normativos do Ministério do Trabalho a disciplina dos limites de 
tolerância

Confira-se:

“Art.  129. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 



que,  por  sua  natureza,  condições  ou  métodos  de  trabalho,  exponham os 
funcionários a agentes nocivos à saúde. 

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima 
dos  limites  de  tolerância  estabelecidos  pelo  Ministério  do  Trabalho, 
assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do 
vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

Não  se  pode  dizer,  portanto,  que  não  há  previsão  legal  do  pretendido 
adicional e que a aplicação das normas administrativas do Ministério do Trabalho está se dando por 
analogia, ante sua incorporação pelo supramencionado texto legal.

Por outro lado, apesar de não ter sido realizado exame pericial e de a autora 
não haver apresentado qualquer prova de que exerce a função em condições insalubres, tal situação 
foi expressamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no Anexo n.º 14, da Norma 
Regulamentadora  n.º  15,  em  que  foram  previstos,  entre  as  atividades  que  envolvem  agentes 
biológicos cuja insalubridade é de grau médio, os trabalhos ou operações em contato permanente 
com pacientes, animais ou com material infecto-contagiantes, e o Município não se desincumbiu do 
ônus de provar que fornece equipamentos de proteção individual suficientes para afastar os danos à 
saúde.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  GARI.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  SÚMULA  Nº  42  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
PREVISÃO  NO  REGIME  JURÍDICO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE 
PEDRAS  DE  FOGO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DAS  NORMAS  DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO POR DETERMINAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR  MUNICIPAL.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS. 
PAGAMENTO  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  APELAÇÃO  E 
REMESSA
DESPROVIDAS. 1. O adicional de insalubridade só é devido a servidor público 
submetido a vínculo estatutário ou temporário se houver previsão em lei específica 
editada pelo respectivo ente federado. Inteligência da Súmula nº 42 deste Tribunal 
de  Justiça.  2.  É  possível  a  aplicação  analógica  das  normas  do  Ministério  do 
Trabalho  e  Emprego  se  determinada  pela  lei  que  disciplina  o  pagamento  do 
adicional  de  insalubridade  aos  servidores  públicos  do  ente  federativo.  (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00007271820118150571,  4ª  Câmara 
Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA 
OLIVEIRA , j. Em 10-11-2015).

APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  GARI.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  SÚMULA  Nº  42  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
PREVISÃO  NO  REGIME  JURÍDICO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE 
PEDRAS  DE  FOGO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DAS  NORMAS  DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO POR DETERMINAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR  MUNICIPAL.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS. 
PAGAMENTO DEVIDO. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS. 
1. O adicional de insalubridade só é devido a servidor público submetido a vínculo 
estatutário  ou  temporário  se  houver  previsão  em  lei  específica  editada  pelo 
respectivo ente federado. Inteligência da Súmula nº 42 deste Tribunal de Justiça. 2. 
É possível a aplicação analógica das normas do Ministério do Trabalho e Emprego 
se determinada pela lei que disciplina o pagamento do adicional de insalubridade 



aos  servidores  públicos  do  ente  federativo.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo Nº 00009599320128150571, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES 
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. Em 03-02-2015).

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. GARI. PREVISÃO DE PAGAMENTO NO ESTATUTO 
DOS  SERVIDORES  DO  MUNICÍPIO.  EXISTÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO 
LOCAL.  COMPLEMENTAÇÃO  PELA  NR  15,  DO  MINISTÉRIO  DO 
TRABALHO.  INSALUBRIDADE  EM  GRAU  MÁXIMO.  ADICIONAL 
DEVIDO.  SENTENÇA MANTIDA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC  E 
SÚMULA 253 DO STJ.
SEGUIMENTO NEGADO. 1.  O art.  129 da Lei Complementar nº 08/2000, do 
Município  de  Pedras  de  Fogo,  regulamentou  a  matéria  e  concedeu  aos  seus 
servidores, independentemente do cargo exercido, verba indenizatória em razão de 
atividade  insalubre,  na  qual  o  servidor  público  encontra-se  exposto  a  ¿agentes 
nocivos  à  saúde.  2.  Não  conceder  o  adicional  de  insalubridade  -  embora  haja 
autorização legal para tanto – a quem trabalha na coleta de lixo urbano, é negar 
efetividade, ab initio,  ao princípio fundamental  da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º,  III, CF), pois é inegável que o Gari está exposto à substâncias tóxicas, 
bactérias, vírus e a toda uma gama de elementos nocivos à saúde, sujeitando-se, 
portanto, a inarredáveis contaminações. 3. Nos termos da normatização oriunda do 
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  fixada  pela  Norma Regulamentadora  nº  15 
(NR15), seu Anexo 14 prevê que a atividade de coleta de lixo urbano é insalubre 
em grau máximo, cujo percentual  é fixado em 40%. Diante de regulamentação 
suficiente sobre o adicional de insalubridade, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo Nº 00007263320118150571, - Não possui -, Relator DESA MARIA DAS 
NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. Em 23-10-2014).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL 
DE  INSALUBRIDADE.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO 
CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO.  EXISTÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO 
LOCAL. COMPLEMENTAÇÃO NORMATIVA PELA NR 15, DO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. GARI. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO 
DO CARGO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. ADICIONAL DEVIDO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  NEGADO  AOS 
RECURSOS.  1.  O  art.  129  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  08/2000,  do 
Município  de  Pedras  de  Fogo,  regulamentou  a  matéria  e  concedeu  aos  seus 
servidores, independentemente do cargo exercido, a verba indenizatória em razão 
de atividade insalubre, na qual o servidor público encontra-se exposto a "agentes 
nocivos  à  saúde";.  2.  Nos  termos  da  normatização  expedida  pelo  referido 
Ministério, fixada pela Norma Regulamentadora nº 15 (NR15), o Anexo 14 prevê 
que  a  atividade  de  coleta  de  lixo  urbano  é  insalubre  em  grau  máximo,  cujo 
percentual  é fixado em 40% (quarenta por cento).  3.  Diante de regulamentação 
suficiente  sobre  o adicional  de  insalubridade,  estando respeitado o princípio da 
legalidade, a concessão do mesmo aos Apelados é medida de justiça que se impõe. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00007254820118150571,  3ª 
Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. Em 01-
07-2014).

Portanto,  diante  de  regulamentação  suficiente  sobre  o  adicional  de 
insalubridade,  estando respeitado o  princípio  da  legalidade,  a  concessão  da  verba  à  apelante  é 
medida que se impõe.

Com  essas  considerações,  monocraticamente,  DOU  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO AO APELO,  nos  termos  do art.  557,  §  1º-A do CPC/1973,  reformando 
integralmente a sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, 



condenando o Município de Pedro de Fogo a implantar nos contracheques da autora o adicional de 
insalubridade  em grau  médio,  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento),  sobre  os  vencimentos 
respectivos, na forma do art. 129 da LC Municipal nº. 08/2000 c/c Norma Regulamentadora nº. 15 
do  MTE.  Condeno,  ainda,  no  pagamento  das  parcelas  vencidas,  não  atingidas  pela  prescrição 
quinquenal,  acrescidas  correção e  juros  nos  moldes  do art.  1º-F da  Lei  9.494/97,  com redação 
conferida pela Lei 11.960/2009. Custas Isentas. Honorários que arbitro em 20% (vinte por cento) 
dos valores das condenações.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado/Relator



Seguindo essa linha de raciocínio:

APELAÇÃO.  RECURSO  ADESIVO.  MUNICÍPIO  DE  TAQUARÍ.  CONTRATO 
TEMPORÁRIO.  PAGAMENTO  DE  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  AUSÊNCIA  DE 
PREVISÃO. A gratificação por exercício de atividade perigosa depende de previsão na 
Lei local. Art. 37, `caput¿, da CF, sendo somente devido a partir do momento em que 
for  editada  Lei  regulamentando  as  atividades insalubres  ou  perigosas.  Inexistindo 
previsão legal à percepção de adicional de insalubridade ou de avanços, não tem o servidor 
contratado  temporariamente  direito  a  essas  vantagens,  em observância  ao  princípio  da 
legalidade. Deram  provimento  ao  apelo  e  improveram  o  recurso  adesivo.  Unânime. 
(Apelação  Cível  Nº  70031366867,  Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 02/12/2009).

SERVIDOR  PÚBLICO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E  PENOSIDADE. 
SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 19/98. REGRAMENTO ESPECÍFICO. LEI MUNICIPAL. 
PREVISÃO. - É pacífico na doutrina e  jurisprudência que a EC nº 19 não suprimiu o 
direito à percepção do adicional de insalubridade pelos servidores públicos pois a alteração 
ocorrida na medida em que retirou a gratificação do rol dos direitos constitucionalmente 
assegurados, relegou sua regulamentação à legislação infraconstitucional. - Em obediência 
ao princípio da legalidade estrita o recebimento das gratificações pela execução de 
trabalho de natureza especial com risco de vida ou saúde depende de lei específica a 
indicar  os  critérios para  a  sua  concessão.   (APELAÇÃO  CÍVEL  /  REEXAME 
NECESSÁRIO N° 1.0137.06.002029-4/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. BELIZÁRIO 
DE LACERDA - 7ª CÂMARA CÍVEL – TJ-MG - Data do Julgamento: 15/04/2008Data da 
Publicação: 16/05/2008)

APELAÇÃO  CÍVEL –  COBRANÇA DE  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE  POR 
SERVIDOR  MUNICIPAL  –  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  –  RECURSO 
IMPROVIDO.”  (TJMS.  Apelação  Cível  nº  2007.021283-3.  Rel.  Des.  Atapoã  da  Costa 
Feliz. Quarta Turma Cível. J: 25.9.2007).

A Egrégia 3ª câmara de Justiça já decidiu em caso similar:

APELAÇÃO  CÍVEL —  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA —GRATIFICAÇÃO  DE 
INSALUBRIDADE — IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — PRELIMINAR 
— CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEIÇÃO — MÉRITO — AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO  DE  LEI  LOCAL ABORDANDO  OS  CRITÉRIOS  E  ATIVIDADES 
PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO — PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
— DESPROVIMENTO DO RECURSO.— A Administração Pública está adstrita ao 
princípio da legalidade, previsto no art.  37, caput,  da Constituição Federal, o qual 
determina a vinculação das atividades administrativas em conformidade com a lei.— 
“A gratificação por exercício de atividade insalubre depende de previsão na Lei  local.” 
(Apelação  Cível  Nº  70035881861,  Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator:  Alexandre  Mussoi  Moreira,  Julgado  em  14/07/2010).—  “A gratificação  por 
exercício de atividade perigosa depende de previsão na Lei local. Art. 37, 'caput', da CF, 
sendo somente devido a partir  do momento em que for  editada Lei  regulamentando as 
atividades insalubres  ou  perigosas.”  (Apelação  Cível  Nº  70031366867,  Quarta  Câmara 



Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Alexandre  Mussoi  Moreira,  Julgado  em 
02/12/2009).  (APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  045.2009.000505-4/001  -  RELATOR:  José 
Guedes Cavalcanti Neto, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides – 3ª Câmara – julgado em 31 de agosto de 2010)

Por  tais  razões,  nos  moldes  do  art.  932,  IV,  “a”,  do  NCPC,  NEGO 
PROVIMENTO ao recurso apelatório, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Relator


