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REMESSA NECESSÁRIA RECONHECIDA DE
OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
ATRIBUIÇÃO  DA  PBPREV  PARA
ADMINISTRAR,  CONCEDER  E  REFORMAR
APOSENTADORIAS  APÓS  LEI  Nº  7.354/2003.
MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO. DIREITO OU AÇÃO CONTRA
A  FAZENDA  PÚBLICA.  PRAZO
QUINQUENAL.  OBSERVÂNCIA DA SÚMULA
Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REJEIÇÃO.

-  Segundo  o  disposto  no  art.  475  do  Código  de
Processo  Civil  e  no  enunciado  da  Súmula  490  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  sentença  ilíquida,
proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e
fundações  de  direito  público,  está  sujeita  ao  duplo
grau de jurisdição obrigatório.

- Após a publicação da Lei nº 7.354/03, que dispõe
sobre a criação da PBPREV – Paraíba Previdência e a
organização  do  Sistema  de  Previdência  dos
Servidores  Públicos  do  Estado  da  Paraíba,  a
atribuição  para  administrar,  conceder  e  reformar
aposentadorias e pensões passou a competir à referida
autarquia,  não  mais  possuindo  qualquer  Secretário
Estadual poder para desconstituir o ato impugnado.
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-  Conferiu  o  legislador  ordinário,  no  art.  130  do
Código  de  Processo  Civil,  poderes  instrutórios  ao
julgador, possibilitando o indeferimento da produção
de  provas  que  se  mostrem  desnecessárias  ou
meramente  procrastinatórias  à  solução  da  demanda.
Devem ser observados os princípios da economia e da
celeridade  processual,  podendo  o  magistrado  que
preside  a  instrução  da  causa  entender  pela
desnecessidade da produção de provas.

-  “O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe acerca
da  prescrição  quinquenal  de  qualquer  direito  ou
ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua
natureza, a partir do ato ou fato do qual se originou”
(STJ, AgRg no REsp 1184880/RR, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJE 01/07/2010).

MÉRITO.  DEMANDA  DE  SERVIDORES  DA
SECRETARIA  DAS  FINANÇAS  DO  ESTADO
DA PARAÍBA.  PRETENSÃO  DE  COBRANÇA
DE VALORES E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE  SUBSÍDIOS  FIXADOS  PARA  OS
AUDITORES  FISCAIS  TRIBUTÁRIOS
ESTADUAIS  E  AGENTES  FISCAIS  DE
MERCADORIAS EM TRÂNSITO PELA LEI Nº
8.438/2007. FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL
Nº  2.684/1961.  LEI  ESTADUAL Nº  3.600/1969.
EXTINÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO
A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA Nº 1 DE
17  DE  OUTUBRO  DE  1969.  AUSÊNCIA  DE
PROVA QUANTO  ÀS  DATAS  DE  INGRESSO
DOS  FUNCIONÁRIOS  NOS  QUADROS  DA
SECRETARIA.  INFORMAÇÃO
IMPRESCINDÍVEL  PARA  A  DECLARAÇÃO
DO  DIREITO  ADQUIRIDO  AO  SISTEMA
REMUNERATÓRIO  PERSEGUIDO.
DESCUMPRIMENTO  DO  ÔNUS  ESTATUÍDO
PELO INCISO I DO ART. 333 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS  INICIAIS.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

-  Conforme  entendimento  jurisprudencial
sedimentado  no  âmbito  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça, com o advento da Lei Estadual nº 3.600/1969
foi  extinto  o  sistema  de  remuneração  anterior  dos
servidores  da  Secretaria  das  Finanças,  deixando  de
existir o sistema de quotas aplicado na mesma forma
daqueles  dos  Agentes  Fiscais  e  dos  Auxiliares  de
Fiscalização.
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- Em respeito ao direito adquirido e obedecendo ao
princípio  tempus regit actum, passou a viger a regra
segundo a qual aqueles servidores que ingressaram na
Secretaria  de  Finanças  após  o  ano  de  1969  não
possuem o direito de receber pelo sistema de quotas,
porque tal  sistema de  remuneração foi  extinto  pela
Lei n° 3.600/1969.

-  Para  se  averiguar  se  determinado  servidor  da
Secretaria das Finanças do Estado da Paraíba tem ou
não  direito  adquirido  à  observância  do  sistema
remuneratório  instituído  pelo  art.  3º  da  Lei
2.684/1961 – posteriormente substituído pelo regime
de subsídio implantado pela Lei nº 8.438/2007 – há
de necessariamente verificar a data de seu ingresso no
quadro  da  secretaria,  haja  vista  que  essa  forma  de
cálculo foi extinta pelo advento da Lei nº 3.600/1969.

- Uma vez não comprovados os requisitos necessários
à  declaração  do  direito  dos  autores,  servidores  da
Secretaria das Finanças do Estado da Paraíba, quanto
à  percepção  remuneratória  nos  ditames  do  sistema
dos Agentes Fiscais e Auxiliares de Fiscalização, não
há  como  se  vislumbrar  a  procedência  dos  pedidos
contidos na exordial.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão ordinária,  rejeitar a preliminar e a prejudicial,à unanimidade.
No mérito,  por igual votação, deu-se provimento aos recursos,  oficial  e
voluntário, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Reexame Necessário reconhecido de ofício e de
Apelação Cível interposta pela  PBPREV – Paraíba Previdência contra a
sentença (fls. 342/347), proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da
Capital, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por Divany Delmira e
outros em face da recorrente, após rejeitar a preliminar de prescrição bienal e
excluir do polo ativo dois dos autores, julgou procedente o pedido inicial, nos
seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  respaldo  no  princípio  da
obrigatoriedade  da  fundamentação  dos  atos
jurisdicionais  (art.  93,  inciso  IX,  da  Constituição
Brasileira)  e  no  princípio  do  livre  convencimento
motivado (art.  131,  do  Código de  Processo  Civil),
com  fundamento  no  art.  269,  I  do  Código  de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
para  ato  contínuo,  determinar  a  implantação  do
regime de subsídios para fins  de remuneração dos
Autores,  em  valor  idêntico  ao  destinado  aos
servidores da ativa do fisco estadual.
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Condeno também, a Ré no pagamento da diferença
entre  o  valor  do  subsídio  e  os  valores  percebidos
pelos  Autores  no  quinquênio  anterior  à  data  do
ajuizamento desta ação, devidamente atualizado pelo
INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) a
partir  da  citação,  bem  ainda,  em  honorários
advocatícios  na  ordem  de  10%  (dez  por  cento)
incidente sobre o montante apurado”

Inconformada,  a  PBPREV  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
395/413),  em cujas  razões  afirma  o  equívoco  da  sentença,  porquanto  esta
acolheu  “o pleito advindo dos funcionários inativos/ativos da Secretaria de
Finanças  do  Estado  da  Paraíba,  ali  lotados  em  função  do  Decreto  nº
2.769/1962,  que  afirma  terem  sido  equiparados  aos  Agentes  Fiscais  e
Auxiliares de Fiscalização, tanto para desempenho de atividades funcionais
burocráticas, como para percepção da mesma remuneração, conforme o art.
136 da Lei  nº  952/53,  art.  4º  da Lei  nº  2.684/61 e  art.  3º  do Decreto nº
2.769/62”.

Ressalta  a  impossibilidade  de  concessão  de  tutela  específica
contra a Fazenda Pública, sob o fundamento de vedação legal à antecipação de
tutela  quando  importar  em  continuidade  de  pagamento  de  vantagem
econômica. Alega a preliminar de prescrição bienal em face da Fazenda, com
fulcro na norma emanada do art. 10 do Decreto nº 20.910/32 c/c art. 206, §2º,
do Código Civil, destacando que a despeito de o prazo geral ser de 05 (cinco)
anos, a previsão especial de uma prescrição em menor tempo, no caso, de 02
(dois) anos.

Ainda prefacialmente, aduz a sua ilegitimidade passiva, sob o
argumento de que  “apesar da lei de criação da PBPREV (Lei nº 7.517/03)
atribuir a esta Autarquia a qualidade de gestora do sistema de previdência
dos servidores do Estado da Paraíba, na prática, não lhe dá as ferramentas
para cumprir tal decisão de forma independente, restando sob o controle da
Secretaria de Estado da Administração, a implantação, retirada, e demais
operações que reflitam em alteração da folha de pagamento”,  enaltecendo
ainda o disposto no §1º do art. 32 da Lei nº 7.517/03. Afirma a violação das
fases obrigatórias de procedimento, caracterizando cerceamento de defesa ante
o indeferimento de prova testemunhal.

No mérito, defende a vedação constitucional de vinculação de
quaisquer espécies remuneratórias, asseverando que “a Lei nº 8.438/2007, que
criou o sistema remuneratório de subsídio, bem como concedeu o aumento
em seu valor, abrange apenas Auditores Fiscais, Agentes Fiscais e Auxiliares
da Fiscalização, conforme preconiza o seu art. 5º”. Destaca a inobservância
dos padrões de composição do sistema remuneratório previsto no §1º do art.
39 da Constituição Federal.

Por  fim, pugna pelo  provimento  do apelo  para o fim de ser
reformada  a  sentença  para  julgar  improcedentes  todos  os  pedidos  iniciais,
requerendo,  subsidiariamente,  a  aplicação da  prescrição  bienal  em face  da
Fazenda  Pública.  Não  sendo  este  o  entendimento,  objetiva  a  aplicação  da
prescrição trienal.
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Contrarrazões  apresentadas  (fls.  475/493),  alegando
preliminarmente o não conhecimento do recurso sob a  assertiva de que as
razões recursais são mera reedição daquelas expostas na contestação. Aduz
que a Lei nº 952/53 e o Decreto nº 2.769/62 conferiram o direito aos autores
ao recebimento de cotas de produtividade, nos mesmos moldes dos Agentes
Fiscais do Estado e, com a implantação do regime de subsídios aos agentes
fiscais pela Lei nº 8.438/2007, os promoventes deveriam passar a receber de
acordo com o novo sistema de remuneração, ou seja, a parcela única no valor
de R$ 13.421,62 (treze mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois
centavos). Defende a necessidade de observância do direito adquirido.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 512/515), manifestando-se pela rejeição das preliminares
arguidas pela apelante, bem como pela prefacial levantada pela parte recorrida,
deixando de opinar sobre o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o  reexame
necessário da controvérsia, imperioso seu conhecimento de ofício, nos termos
do art. 475, inciso I, do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula 490
do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido o decreto judicial proferido contra
autarquia previdenciária estadual, e não exprimir condenação em quantia certa
e determinada.

Apesar  de  a  parte  recorrida  afirmar  a  inobservância  da
dialeticidade recursal, verifico que, em consonância com o parecer ministerial,
a  pela  apelatória  interposta  nos  autos  contrapõe,  especificamente,  os
fundamentos  expostos  na  sentença,  não  se  consubstanciando  em  mera
repetição  de  argumentos  defensivos  inócuos  em  relação  ao  julgamento
proferido.

Dessa forma, conheço, também, da impugnação apelativa, posto
que  obedece  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

Registre-se,  de  imediato,  que  em  razão  das  insurgências
recursais se entrelaçarem, proceder-se-á, em conjunto, ao exame da apelação e
da remessa oficial.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

No que se refere à alegação preliminar de ilegitimidade passiva,
cumpre  registrar  que,  em  relação  aos  servidores  estaduais  aposentados,
compete apenas à Paraíba Previdência – PBPREV proceder ao pagamento da
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gratificação de produtividade, pois o período que abrange a presente ação é
posterior ao advento da Lei n 7.354/03.

Com efeito, após a publicação da lei acima referida, que dispõe
sobre a criação da PBPREV – Paraíba Previdência e a organização do Sistema
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, a atribuição para
administrar, conceder e reformar aposentadorias e pensões passou a competir à
referida  autarquia,  não  mais  possuindo  qualquer  Secretário  Estadual  poder
para desconstituir o ato impugnado.

Não há que se acolher a alegação de impossibilidade de figurar
no polo passivo da demanda pelo argumento de que a lei criadora da autarquia
“na prática, não lhe dá as ferramentas para cumprir tal decisão de forma
independente,  restando  sob  o  controle  da  Secretaria  de  Estado  da
Administração, a implantação, retirada, e demais operações que reflitam em
alteração da folha de pagamento” (fls. 401).

Ora, se houve a descentralização do serviço administrativo de
gestão  das  aposentadorias  e  pensões  dos  servidores  públicos  Estado  da
Paraíba, compete à respectiva autarquia, criada por lei especificamente para o
desempenho dessa função administrativa, empreender esforços no sentido de
bem realizar  seu  munus público,  não  podendo  simplesmente  alegar,  numa
demanda ajuizada pelos administrados, que, a despeito de haver a confiança de
todos de que a PBPREV é a máxima gestora dos benefícios em questão, na
prática, o ente político que a criou não lhe propicia os meios para efetivação
de suas atribuições.

Conclui-se, portanto, que o período compreendido de junho de
2005  até  junho  de  2010,  ante  ao  respeito  da  prescrição  quinquenal,  é  de
responsabilidade  da  PBPREV a  reforma das  aposentadorias  dos  servidores
inativos.

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade.

- Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Como  relatado,  afirma  a  PBPREV  a  violação  das  fases
obrigatórias de procedimento,  caracterizando cerceamento de defesa ante  o
indeferimento de prova testemunhal.

No que pertine à espécie, não precisa realizar grande esforço
hermenêutico  para  se  constatar  a  manifesta  improcedência  do  argumento
prefacial  em  análise,  porquanto  absolutamente  impertinente  o  próprio
requerimento de prova testemunhal no caso em debate.

Com efeito, percebe-se que o juiz singular, após analisar todas
as provas acostadas aos autos e ter formado de pronto o seu convencimento,
entendeu  que  não  havia  a  necessidade  de  mais  delongas  procedimentais,
julgando  antecipadamente  a  lide,  com  base  na  legislação  processual  civil
vigente e em perfeita observância ao caso que lhe foi submetido, concedendo-
lhe a devida solução judicial.
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Ademais,  vislumbra-se  ainda  a  nítida  desarrazoabilidade  da
nulificação  de  uma sentença  que  primou pela  técnica  e,  em especial,  pela
fundamentação do julgado de primeiro grau, sob a argumentação de que foi
requerida a produção judicial de prova testemunhal, a qual, frise-se, revela-se
patentemente inútil ao deslinde da situação em tela.

Como  é  cediço,  em  caso  de  julgamento  antecipado,  há  a
prescindibilidade do prazo para instrução probatória, sendo dever das partes,
juntamente  com a  peça  exordial  e  a  contestatória,  a  produção  de  possível
prova documental que considere relevante.

Em hipótese de antecipação do julgamento por desnecessidade
de produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça esposou entendimento
no sentido de  que  ao julgador  é  assegurada a  livre  apreciação das  provas,
podendo dispensá-las se já firmado o seu convencimento, conforme se infere
do seguinte aresto:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO.
DESNECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE
PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
LIVRE  CONVENCIMENTO  DO  MAGISTRADO.
ACERVO  DOCUMENTAL  SUFICIENTE.
INOCORRÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  REEXAME  DE  PROVA.  SÚMULA  Nº
07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(...)
3. Decisão  a  quo  clara  e  nítida,  sem  omissões,
contradições  ou  ausência  de  motivação.  O  não-
acatamento  das  teses  do  recurso  não  implica
cerceamento  de  defesa.  Ao  juiz  cabe  apreciar  a
questão de acordo com o que entender atinente à
lide.  Não  está  obrigado  a  julgá-la  conforme  o
pleiteado  pelas  partes,  mas  sim  com  seu  livre
convencimento  (CPC,  art.  131),  usando  fatos,
provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e
legislação que entender aplicáveis ao caso. (...)
4. Quanto à necessidade da produção de provas, o
juiz  tem  o  poder-dever  de  julgar  a  lide
antecipadamente,  desprezando  a  realização  de
audiência para a produção de provas ao constatar
que o acervo documental é suficiente para nortear e
instruir  seu  entendimento.  É  do  seu  livre
convencimento  o  deferimento  de  pedido  para  a
produção  de  quaisquer  provas  que  entender
pertinentes ao julgamento da lide.
(...)
6.  Precedentes no mesmo sentido:  MS nº 7834/DF,
Rel.  Min.  Félix  Fischer;  REsp  nº  330209/SP,  Rel.
Min.  Ari  Pargendler;  REsp nº  66632/SP,  Rel.  Min.
Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min.
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Sálvio  De Figueiredo Teixeira;  REsp nº  39361/RS,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl
no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.
Inexistência  de  cerceamento  de  defesa  em face  do
indeferimento de prova pleiteada.
(...)
8. Agravo regimental não-provido”.
(STJ  -  AgRg  no  Ag:  938880  PA  2007/0186653-7,
Relator:  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  Data  de
Julgamento: 12/02/2008,  T1 -  PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/03/2008).(grifo nosso).

Não  é  demais  lembrar  que  o  julgador  não  está  obrigado  a
responder  a  todas  as  questões  suscitadas  pelas  partes,  quando  já  tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No  mesmo  sentido  do  que  ora  se  decide,  este  Tribunal  de
Justiça apresenta firme posicionamento:

“AGRAVO  INTERNO.  REQUERIMENTO  DE
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  ARGUIÇÃO  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
MAGISTRADO.  DESTINATÁRIO  DA  PROVA.
REJEIÇÃO. (...). Conferiu o legislador ordinário no
art.  130,  do  Código  de  Processo  Civil,  poderes
instrutórios  ao  juiz  de  indeferir  a  produção  de
provas  que  se  mostrem  desnecessárias  ou
meramente procrastinatórias à solução da demanda.
Devem ser observados os princípios da economia e
da celeridade processual, podendo o magistrado que
preside  a  instrução  da  causa  entender  pela
desnecessidade da produção de provas. (...). (TJ-PB;
AGInt  200.2011.036657-8/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 30/04/2013; Pág. 11).
(grifo nosso).

Portanto,  não  se  vislumbrando  qualquer  mácula  ao  devido
processo legal, exercendo o juiz singular os seus poderes instrutórios dentro
dos limites impostos pela razoabilidade do caso em análise, não há como se
acolher  alegação  de  cerceamento  ao  direito  de  defesa,  razão  pela  qual
REJEITO a prefacial levantada.

- Da Prejudicial de Prescrição Bienal

A autarquia previdenciária sustenta a prejudicial de mérito de
prescrição,  alegando  ser  bienal  o  prazo  extintivo  para  busca  da  tutela
jurisdicional da pretensão dos autores, conforme previsto no art. 206, §2º, do
Código  Civil,  cuja  aplicação  defende  ser  oriunda  dos  ditames  da  norma
insculpida no art. 10 do Decreto nº 20.910/1932, o qual afirma a possibilidade
de prescrições de menor prazo constantes em leis e regulamentos.

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0025880-65.2010.815.2001 8



Com efeito, a linha argumentativa da forma apresentada pela
apelante, a princípio e mediante uma análise superficial do sistema jurídico,
parece  se  revestir  de  coerência  lógica.  Entretanto,  perquirindo-se  à
interpretação  holística  do  ordenamento,  utilizando-se  dos  critérios  para
resolução de antinomias aparentes construídos por Norberto Bobbio, verifica-
se de forma clara que o prazo prescricional a ser observado em ações contra a
Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, é quinquenal.

Isso  porque  a  norma  prevista  no  art.  1º  do  Decreto  nº
20.910/1932 apresenta-se especificamente destinada à regulação de “todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for sua natureza”. Ao passo que a norma contida no art.  206, §2º, do
Código Civil se revela eminentemente geral em relação ao Decreto referido,
bem como a própria Lei nº 9.494/1997, não regulando as demandas ajuizadas
contra a Fazenda.

Desta  feita,  invocar-se  o  conteúdo  emanado  do  art.  10  do
Decreto nº 20.910/1932 – o qual estatui que “o disposto nos artigos anteriores
não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos,
as quais ficam subordinadas às mesmas regras” – para a finalidade de forçar
uma  linha  de  entendimento  mais  benéfica  à  Fazenda,  sem  se  observar  a
verdadeira essência do critério da especialidade no caso em questão, é conferir
uma interpretação retalhada do ordenamento jurídico, sem a justa resolução da
aparente antinomia verificada.

Na mesma linha  hermenêutica,  mostra-se  o  entendimento  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  qual,  no  julgamento  de  Recurso  Especial
submetido ao crivo do art. 543-C do Código de Processo Civil, assim estatuiu:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  INAPLICABILIDADE.
DÍVIDAS  DA FAZENDA PÚBLICA.  INCIDÊNCIA
DO  DECRETO  20.910/32.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.  1.  A Primeira  Seção  desta  Corte  no
julgamento do REsp 1.251.993/PR, segundo a regra
do art. 543-C do CPC, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques,  DJe  de  19/12/2012,  assentou  que:  "é
pacífica  a  orientação  jurisprudencial  desta  Corte
Superior  no  sentido  da  aplicação  do  prazo
prescricional  quinquenal  nas  ações  indenizatórias
ajuizadas contra a Fazenda Pública, previsto no art.
1º do Decreto 20.910/32".  2.  O reconhecimento da
ilegitimidade  passiva  do  recorrente,  depende  da
interpretação  da  Lei  nº  3.188/2006,  editada  pelo
Estado Município de Vitória de Santo Antão, o que
não pode ser feito nesta Corte, em razão do óbice da
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Súmula  280  do  Pretório  Excelso,  aplicado  por
analogia. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 402917 PE 2013/0330501-4,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data  de  Julgamento:  05/11/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  12/11/2013).
(grifo nosso).

Conforme se depreende da leitura do julgado acima transcrito,
constata-se  que,  inclusive  o  pedido  subsidiário  de  aplicação  da  prescrição
trienal – formulado, frise-se, sem qualquer fundamentação no apelo, apenas
apresentado no âmbito dos pleitos de reforma – revela-se sem guarida jurídica,
afigurando-se  correta  a  aplicação  da  prescrição  quinquenal  por  parte  do
magistrado sentenciante.

No mesmo sentido, o Parecer Ministerial bem pontuou, além da
aplicabilidade ao caso do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o teor da Súmula
nº 85 do Tribunal da Cidadania que assim dispõe:

“Súmula:  85,  do  STJ  –  Nas  relações  jurídicas  de
trato sucessivo em que a fazenda publica figure como
devedora,  quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação”.

Ora, as verbas pleiteadas pelos autores são prestações que se
sucedem  no  tempo,  ocorrendo,  mensalmente,  o  surgimento  do  direito  de
pleitear  a  inclusão  de  valores  que  entendem  lhes  ser  devidos  em  seu
contracheque, de modo que, afigurando-se procedente a pretensão formulada,
a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquídio legal.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
encarte processual, vê-se que não há motivos para a reformulação do decisório
em questão, pois que manifestamente improcedentes as razões do apelante, de
acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios, como passo a
demonstrar.

No  mesmo  sentido,  esta  Corte  de  Justiça  possui  firme
entendimento:

“PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
BIENAL.  INOCORRÊNCIA.  SÚMULA 85 DO STJ.
INCIDÊNCIA.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
REJEIÇÃO.  -  Nas  relações  jurídicas  de  trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora,  quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação Súmula 85 do STJ. REEMESSA
OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  C/C  PETITÓRIA.  SERVIDOR
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LOTADO  NA  SECRETARIA  DE  FINANÇAS  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  GRATIFICAÇÃO  DE
PRODUTIVIDADE.  EXTENSÃO  AOS  DEMAIS
SERVIDORES  DA PASTA.  NÃO  COMPROVAÇÃO
DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ARTIGO 4°
DA LEI N° 2.684/61. ÔNUS DA R ADIRA. ART. 333,
INCISO  I,  DO  CÓD  GO  E  PROCESSO  CIVIL.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO. Nos termos do art. 40
da  Lei  n°  2.684/61,  as  quotas  de  produtividade
seriam  atribuídas  aos  servidores  lotados  na
Secretaria  de  Finanças  em  data  anterior  a  1°  de
novembro de 1961. Caberia à autora demonstrar o
preenchimento  dos  requisitos  estabelecidos  na
legislação,  sem  o  que  a  demanda  não  pode  ter
êxito”.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020106339452001  –  Órgão:  2ª  CÂMARA
ESPECIALIZADA  CÍVEL  –  Relatora:  Maria  das
Neves do Egito de A. D. Ferreira - j. em 09-04-2013).

Isto  posto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
REJEITO a prejudicial de mérito arguida pela apelante.

- Do Mérito

Antes  de  adentrar  propriamente  ao  caso  concreto  posto  em
discussão  judicial,  cumpre  tecer  algumas  considerações  acerca  da
remuneração dos servidores da Secretaria das Finanças do Estado da Paraíba.

Conforme se infere dos autos, os apelados ajuizaram a presente
demanda, na qualidade de servidores inativos da Secretaria de Finanças do
Estado da Paraíba, objetivando a percepção da retribuição dos seus cargos pelo
sistema  de  remuneração  atualmente  concedido  aos  Auditores  Fiscais
Tributários e aos Agentes Fiscais de Mercadorias em Trânsito, pleiteando o
pagamento da diferença quanto às verbas passadas não concedidas de acordo
com o aludido sistema.

Para tanto, os promoventes fundamentam suas razões no art. 3º
da  Lei  nº  2.684/1961,  que  instituiu  o  sistema  de  cotas  proporcionais  de
produtividade às diversas classes da carreira de Agente Fiscal de Renda e aos
demais funcionários que percebem por meio dessa forma.

A exordial relata que  “os requerentes são antigos no serviço
público estadual,  todos inativos e foram para fins de percepção das cotas
acima citadas, equiparados aos Agentes Fiscais do Estado da Paraíba” (fls.
07/08).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito
deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  com  o  advento  da  Lei  Estadual  nº
3.600/1969 foi extinto o sistema de remuneração anterior dos servidores da
Secretaria das Finanças, deixando de existir o sistema de quotas aplicado na
mesma forma daqueles dos Agentes Fiscais e dos Auxiliares de Fiscalização.
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Eis o dispositivo legal que extinguiu o referido sistema:

“Art. 2° da Lei nº 3.600/1969. Fica extinto o regime
de  remuneração  do  pessoal  da  Secretaria  das
Finanças,  a  partir  da  vigência  da  Emenda
Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969”.
 

Diante  desse  cenário,  em  respeito  ao  direito  adquirido,  o
posicionamento firmado obedeceu ao princípio tempus regit actum, passando,
pois, a viger a regra segundo a qual aqueles servidores que ingressaram na
Secretaria de Finanças após o ano de 1969 não possuem o direito de receber
pelo sistema de quotas, porque tal sistema de remuneração foi extinto pela Lei
n° 3.600/1969.

Nesse sentido, confira-se o aresto desta Corte:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
SERVIDOR  APOSENTADO  DA  SECRETARIA  DE
FINANÇAS  DO  ESTADO.  CONTRACHEQUE  DE
PENSIONISTA. , PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO
REGIME  DE  COTAS  DE  PRODUTIVIDADE.
PREVISÃO PARA AGENTES FISCAIS ESTADUAIS.
EXTENSÃO  PARA  OS  DEMAIS  FUNCIONÁRIOS
QUE  RECEBEM  PELO  MESMO  SISTEMA
REMUNERATÓRIO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  3°
DA LEI ESTADUAL N° 2.684/61 C/C DECRETO N°
2.769/62.  EXTINÇÃO  DO  REGIME  DE
REMUNERAÇÃO PELA LEI N° 3.600/69. DATA DE
CONTRATAÇÃO  DO  SERVIDOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO APELATÓRIO.
-  Nada obstante a Lei Estadual n° 2.684/61 tenha
estabelecido  que  a  remuneração  das  cotas  de
produtividade  dos  funcionários  da  Secretaria  de
Finanças do Estado da Paraíba será paga na forma
adimplida  aos  Agentes  Fiscais  e  Auxiliares  de
Fiscalização, a Lei n° 3.600/69, que lhe é posterior,
expressamente  suprimiu  esse  sistema
remuneratório.  Assim,  os  funcionários  que
ingressaram na referida pasta governamental após a
norma extintiva, não se incluem no art. 3°, capta, da
Lei n° 2.684/61, não fazendo, portanto, jus as cotas
ali previstas. Precedentes desta Corte.
- 'Com o advento da lei  estadual  n° 3.600/69, que
dispõe  sobre  a  retribuição  dos  servidores  da
secretaria das finanças e dá outras providências, foi
extinto  o  sistema  de  remuneração  anterior  dos
servidores  da secretaria das  finanças,  deixando de
existir  o sistema de cotas.'  (Tribunal de Justiça do
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Estado  da  Paraíba.  ROAC.  Nº  200.2010.004681-
8/001. Rel. Desembargador. Genésio Gomes Pereira
Filho. Processo Julgado em 03/07/2012). (...)
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020100356639001 – Órgão:1ª CÂMARA CÍVEL -
Relator  José  Ricardo  Porto  -  j.  em  14-02-2013).
(grifo nosso).

Em julgado no âmbito do qual restou consignada a inexistência
de óbice constitucional à aplicação aos servidores da Secretaria das Finanças
do  sistema  de  cotas  previstos  para  a  remuneração  doa  Agentes  Fiscais  e
Auxiliares de Fiscalização, confira-se o seguinte julgado desta Corte:

“APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DECLARATÓRIA
CUMULADA COM COBRANÇA — ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO BIENAL — NÃO OCORRÊNCIA —
PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA —
PRAZO  QUINQUENAL  —  ARGUIÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM
REJEIÇÃO — ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO
DECRETO  N°  2.769/62  —  ARGUMENTO
INFUNDADO — ARGUIÇÃO DE EQUIPARAÇÃO
E  VINCULAÇÃO  DE  REMUNERAÇÃO  ENTRE
CARGOS  DISTINTOS  —  TESE  REPELIDA  —
COTAS DE PRODUTIVIDADE PREVISTAS EM LEI
ESPECÍFICA  PARA  OS  FUNCIONÁRIOS  DA
SECRETARIA  DE  FINANÇAS  —
DESPROVIMENTO.
(...)
- O Decreto estadual n° 2.769/62 apenas elenca os
sujeitos ao regime de remuneração descrito no art.
136  da  Lei  estadual  n°  952/1953,  regulando-a.
Ademais,  para  se  aferir  ilegalidade de  um decreto
deve-se  ter  como  parâmetro  uma  lei  e  não  uma
constituição,  principalmente,  quando  esta  é
superveniente à edição daquele.
-  In  casu,  é  mister  salientar  que  o art.  37,  inciso
XIII, da Constituição Federal não revogou o art. 3º
da Lei Estadual n° 2.684/61, visto que aquele veda a
vinculação  ou  equiparação  de  espécie
remuneratória, enquanto que esta trata de cotas de
produtividade,  sendo  efetuado  um  cálculo
percentual  sobre  a  arrecadação  das  rendas
tributárias. Ou seja, a gratificação de produtividade
é estendida aos demais funcionários em decorrência
da  aplicação  do  sistema  remuneratório  instituído
por lei própria da categoria.
REMESSA OFICIAL  —  REEXAME  NECESSÁRIO
CONHECIDO  EX  OFFICIO  —  SENTENÇA
SUJEITA  AO  DUPLO  GRAU  OBRIGATÓRIO  —
GRATIFICAÇÃO  DE  PRODUTIVIDADE  PARA
AGENTES  FISCAIS  ESTADUAIS  —  EXTENSÃO
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AOS  DEMAIS  SERVIDORES  QUE  PERCEBEM
PELO  MESMO  SISTEMA  REMUNERATÓRIO  —
PREVISÃO DO ARTIGO 3° DA LEI ESTADUAL N°
2.684161 C/C DECRETO ESTADUAL N° 2.769/62
— SISTEMA REMUNERATÓRIO EXTINTO COM A
LEI N° 3.600/69 — DATA DE CONTRATAÇÃO DO
SERVIDOR  —  NÃO  COMPROVAÇÃO  —
AUSÊNCIA  DE  FATO  CONSTITUTIVO  DO
DIREITO — PROVIMENTO.
-  A Lei  estadual  n°  3.600/69,  que  dispõe  sobre  a
retribuição  dos  servidores  da  Secretaria  das
Finanças  e  dá  outras  providências,  extinguiu  o
regime de remuneração do pessoal da Secretaria das
Finanças.  Assim,  a partir  de 1969 não havia mais
funcionários na Secretaria das Finanças, percebendo
pelo  sistema  de  remuneração  previsto  na  Lei  n°
2.684/61.  Logo,  os  servidores  que  ingressaram no
quadro da referida secretaria, após esta data, não se
incluem  no  art.  3°,  caput,  da  Lei  n°  2.684/61  e,
portanto, não fazem jus as cotas ali previstas.
- In casu, é fato incontroverso que o(a) promovente é
lotado(a)  na  Secretaria  de  Receita  do  Estado,
todavia,  não  há  referência  à  data  de  contratação.
Destarte,  não  pode  ser  dito  que  a  situação  do(a)
autor(a)  se  amolda ao art.  3°,  caput,  da Lei  n°  2.
684/61.
- ‘O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo  do  seu  direito’ (Art.  333,  inciso  I,  do
CPC). A promovente,  no caso em disceptação, não
fez  prova de que era funcionária da Secretaria de
Receita do Estado antes de 1969 e, portanto, de que
perceberia pelo mesmo sistema de remuneração dos
agentes fiscais. Dessa maneira, não tendo a autora
se desincumbido do ônus que lhe cabia,  inviável  o
acolhimento  de  sua  pretensão,  visto  que,  para  a
percepção  da  gratificação  em  discussão,  é
imprescindível a prova da existência de lei especial
que  conceda  o  direito  ao  mesmo  regime  de
remuneração dos agentes fiscais ou comprovação de
que a autora influencia diretamente na arrecadação
dos tributos estaduais”.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020110057730001 – Órgão: 3ª CÂMARA CÍVEL –
Relator: Márcio Murilo da Cunha Ramos - j. em 18-
12-2012). (grifo nosso).

Assim, para se averiguar se determinado servidor da Secretaria
das Finanças do Estado da Paraíba tem ou não direito adquirido à observância
do  sistema  remuneratório  instituído  pelo  art.  3º  da  Lei  2.684/1961  –
posteriormente  substituído  pelo regime de subsídio implantado pela  Lei  nº
8.438/2007  –  há  de  necessariamente  averiguar  a  data  de  seu  ingresso  no
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quadro da secretaria,  haja  vista  que essa forma de cálculo foi  extinta  pelo
advento da Lei nº 3.600/1969.

Portanto, com a promulgação da Lei Estadual nº 3.600/1969,
não  mais  passaram  a  existir  funcionários  da  Secretaria  das  Finanças
percebendo pelo sistema remuneratório previsto na Lei nº 2.684/1961, além
daqueles que haviam ingressado antes de sua vigência.

No  caso  dos  autos,  após  observar  toda  documentação
apresentada pelos autores junto com a inicial, não se verifica, em quaisquer
dos contracheques apresentados, o elemento temporal necessário à constatação
da  existência  ou  não  do  direito  dos  autores,  de  forma  que  não  se
desincumbiram do ônus que lhes cabia, a teor do art. 333, inciso I, do Código
de Processo Civil.

A documentação é essencial ao deslinde da controvérsia, pois,
como já foi explicado, aqueles que ingressaram na Secretaria de Finanças após
o ano de 1969 não possuem o direito adquirido de receber seus benefícios
previdenciários na mesma forma do regime instituídos aos Auditores Fiscais
pela Lei Estadual nº 8.438/2007, porquanto o sistema de subsídio, por esta
implantado para a substituição da gratificação de produtividade, não lhes é
extensível.

Há de se destacar que as provas produzidas nos presentes autos
se limitaram à apresentação de contracheques  dos  servidores  inativos  e  de
alguns pensionistas, as quais, em relação especificamente a esta categoria de
demandantes, sequer mencionavam o cargo e lotação exercido pelo instituidor
da pensão. Ainda há de se observar que, quanto aos autores Josias Jerônimo da
Silva,  Iracema Ponciano Giló e Valdete  Barbosa Silva,  não se visualiza ao
menos o documento utilizado como meio probatório pelos demais requerentes.

Neste passo, friso a lista das partes autoras com o respectivo
cargo e indicação das folhas dos autos onde se encontram as pretensas provas
do direito autoral:

Divany  Delmira  (técnico  de  comunicação  social  –  fls.  60);
Antônio  Morais  da  Silva  (auxiliar  de  serviços  –  fls.  62);  Astrid  Pacote
(escriturário – fls. 38); Dalva Bezerra Colaço (oficial administrativo – fls. 71);
Doraci Alves da  Silva (auxiliar  de serviços – fls.  74);  Edna de Figueiredo
Martins  (economista  –  fls.  76);  Ednaldo  Coelho  Costa  (técnico  em
contabilidade – fls. 79); Glaucemar Ramos de Carvalho (auxiliar de escritório
–  fls.  82);  Glícia  Peixoto  Duarte  (secretário  executivo  –  fls.  84);  Ivanusa
Modesto Gomes da Silva (contador – fls. 87); Iraci Evangelista (pensionista –
fls.  44/46  e  90);  Jacira  da  Silva  Andrade  (administrador  –  fls.  93);  Lícia
Bezerra  Assunção  (assessor  auxiliar  –  fls.  104);  Maria  das  Dores  Silva
(auxiliar de escritório – fls. 109); Maria Agra Cardoso de Castro (auxiliar de
escritório – fls. 106); Maria da Conceição de Miranda Henriques (auxiliar de
escritório – fls. 112); Maria Eugênia Moreira Botelho (defensor público – fls.
115); Maria do Carmo Alves da Silva (administrador – fls. 117); Maria Alves
Pinto (assessor administrativo – fls. 120); Maria da Glória Delmiro Martins
(agente de atividade administrativo – fls. 126); Misael de Albuquerque Melo
(pensionista – fls. 130); Luiza Araújo de Lima (conferidor – fls. 134); Marlene
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Soares  de  Campos  Barros  (agente  de  atividade  administrativa  –  fls.  134);
Niselita  Garcia  Portela  de  Melo  (defensor  público  –  fls.  139);  Terezinha
Pimenta  Hervas  Terrazas  (técnico  em contabilidade  –  fls.  145);  Terezinha
Castro Macedo (auxiliar de escritório – fls. 148);  Zélia Cunha de Carvalho
(administrador  –  fls.  151);  Zélia  Delgado  (técnico  em contabilidade  –  fls.
155); Maria Galdino Guedes (auxiliar de administração – fls. 124); Florisvaldo
de Lima (pensionista – fls. 160).

No mesmo entendimento, confira-se o aresto deste Tribunal de
Justiça:

“REMESSA  OFICIAL  PEDIDO  PARA
RECEBIMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  DE
PRODUTIVIDADE  SISTEMA  REMUNERATÓRIO
EXTINTO COM 0 ADVENTO DA LEI N° 3.600/69
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA  DATA  DE
INGRESSO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO POR
MORTE  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  -  SENTENÇA
REFORMADA  -  PROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL. - No caso dos autos, após observar toda
documentação apresentada pela autora junto com a
inicial,  verifica-se  que  ela  não  juntou  nenhum
documento  que  faça  referência  ao  ingresso  de  seu
marido no serviço público, ônus que lhe cabia, a teor
do art.333, I, do CPC. A documentação é essencial
ao  deslinde  da  controvérsia,  pois,  como  já  foi
explicado, aqueles que ingressaram na Secretaria de
Finanças após o ano de 1969 não possuem o direito
adquirido  de  receber  a  gratificação  de
produtividade,  tendo  em  vista  que,  com  a
promulgação da Lei Estadual n° 3.600/69, deixou de
existir  servidores  percebendo  pelo  sistema  de
remuneração  previsto  na  Lei  n°  2.684/61.  Se  a
autora  não  trouxe  qualquer  prova  da  data  de
ingresso  de  seu  marido  no  serviço  público,  nem
tampouco, do cargo que ele exercia, não tem direito
à gratificação porque não comprovado os requisitos
estabelecidos na norma legal.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110196611001
– Órgão: 1ª CÂMARA CÍVEL - Relator Leandro dos
Santos - j. em 19-02-2013).

Portanto, uma vez não comprovados os requisitos necessários à
declaração do direito dos autores,  servidores da Secretaria das Finanças do
Estado da Paraíba, quanto à percepção remuneratória nos ditames do sistema
dos Agentes Fiscais e Auxiliares de Fiscalização, não há como se vislumbrar a
procedência dos pedidos contidos na exordial.

Ante o exposto, percebe-se que – muito embora as razões do
apelo  voluntário  não  mereçam guarida,  porquanto  em manifesto  confronto
com a jurisprudência dominante desta Corte – haja vista o reexame necessário
conhecido de ofício, há de se reformar a sentença impugnada.
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- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  CONHEÇO  da APELAÇÃO,
REJEITO as preliminares e a prejudicial  de mérito arguidas e,  no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO. EX OFFICIO, CONHEÇO do REEXAME
NECESSÁRIO,  DANDO-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a
sentença  impugnada,  julgando  improcedentes  os  pedidos  exordiais,  ante  a
inexistência de prova dos fatos constitutivos dos direitos autorais.

 
Condeno os autores,  proporcionalmente, nas custas judiciais e

em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
consonância com o disposto no art.  20,  §4º,  do Código de Processo Civil,
observando-se os correspondentes efeitos da gratuidade judiciária, contidos no
art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado,
para  compor  quorum,  em  face  da  suspeição  averbada  pelo  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos).  Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador – Relator
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