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MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR
INATIVO. GRATIFICAÇÃO BOLSA DESEMPENHO
PROFISSIONAL.  VERBA  DESTINADA  AOS
MILITARES  EM  EFETIVO  EXERCÍCIO  NA
CORPORAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  DECADÊNCIA.
MATÉRIA  DE  TRATO  SUCESSIVO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL.

-Conforme firmes  precedentes  jurisprudenciais,  nas
relações  de  trato  sucessivo,  o  prazo  decadencial  para
impetrar o Mandado de Segurança renova-se mês a mês,
não havendo que se falar em decadência.

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR
INATIVO. GRATIFICAÇÃO BOLSA DESEMPENHO
PROFISSIONAL.  VERBA  DESTINADA  AOS
MILITARES  EM  EFETIVO  EXERCÍCIO  NA
CORPORAÇÃO.  ILEGTIMIDADE  ATIVA.
ENTIDADE  DE  CLASSE.  AUTORIZAÇÃO
ESTATUTARIA. REJEIÇÃO.

-Havendo  autorização  estatutária,  a  entidade  de
classe Impetrante se encontra habilitada a ingressar
em  juízo,  notadamente,  quando  há  relação de
pertinência  entre  o  interesse  dos  associados  e  os
seus objetivos institucionais.
 
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR
INATIVO. GRATIFICAÇÃO BOLSA DESEMPENHO
PROFISSIONAL.  LEI  ESTADUAL  Nº  9.383/11  E
DECRETO  Nº  32.719/2012.  EXTENSÃO  AOS
POLICIAIS  MILITARES  APOSENTADOS  E
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PENSIONISTAS.  VERBA  PAGA
INDISTINTAMENTE  AOS  SERVIDORES  EM
EXERCÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS
OBJETIVOS.  NATUREZA  PROPTER  LABOREM
AFASTADA.  BENESSE  GENÉRICA.  EXTENSÃO
AOS  SERVIDORES  INATIVOS  E  PENSIONISTAS
QUE  PREENCHAM  OS  REQUISITOS  LEGAIS.
POSSIBILIDADE.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA
ORDEM.

-Consoante entendimento pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, as parcelas remuneratórias pagas
indistintamente a todos os servidores da categoria,
independentemente  do  atendimento  de  qualquer
critério de aferição efetiva de desempenho, devem
se estender a todos os aposentados e pensionistas
que façam jus à paridade de vencimentos. 

-Inobstante  a  sua  denominação,  a  Bolsa  de
Desempenho  de  Profissional,  instituída  pela  Lei
Estadual nº 9.383/11, necessita de regulamentação
quanto  aos  critérios  para  avaliação  individual  do
servidor, a fim de que possa adquirir a natureza de
gratificação propter laborem.

-Enquanto  não  editada  a  norma  complementar
exigida,  bem  como  concluído  o  primeiro  ciclo  de
avaliação de desempenho,  a  gratificação deve ser
estendida  aos  inativos  e  pensionistas  não
alcançados pela Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003, ou que atualmente estejam
protegidos  pelo  art.  7º  da  EC  41/2003  e  pelo
parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Seção Especializada Cível do Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PREJUDICIAL  DE
DECADÊNCIA,  a  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA e,  no  mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 154.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado  pela  Caixa

Beneficente  dos  Oficiais  e  Praças  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba

contra ato reputado ilegal, praticado pelo Presidente da PBPREV – Paraíba

Previdência.
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A Impetrante  aduziu  que  seus  associados  possuem  direito

líquido e certo à percepção da “Bolsa Desempenho Profissional”, instituída em

prol  dos  Policiais  Civis  e  Militares  da  ativa,  via  Decreto  Estadual  nº

33.686/2013. Baseia-se na jurisprudência do TJPB e do STF, no sentido de que

as gratificações dotadas de caráter geral devem ser estendidas aos inativos.

Pretende, pois, a concessão do “writ”  para determinar que o

Impetrado  proceda  a  implantação  definitiva  da  “Bolsa  de  Desempenho

Profissional” e seus reajustes, em favor dos inativos/pensionistas substituídos,

especialmente,  aqueles  enquadrados  na  hipótese  tratada  no  Resp  nº

596962/MT (fls. 02/08).

Juntou documentos de fls. 09/87.

Às  fls.  106/112,  a  Autoridade  Coatora  apresentou  as  suas

informações, aventando, em preliminar, a decadência do prazo de impetração

do  “mandamus”  e  a  ilegitimidade  ativa  da  Impetrante  por  ausência  de

pertinência temática. No mérito, pela denegação do Mandado de Segurança.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição  da  preliminar  de  decadência  e  acolhimento  da  alegação  de

ilegitimidade ativa. No mérito, pela denegação do “writ” (fls. 128/133).

É o relatório. 

VOTO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Em que pesem as alegações do Impetrado, por se tratar de

matéria de trato sucessivo, o prazo para impetrar o Mandado de Segurança

renova-se mês a mês. Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente

jurisprudencial. Leia-se

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE
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TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Esta Corte
Superior entende que, nas relações de trato
sucessivo, o prazo decadencial para impetrar o
mandado de segurança renova-se mês a mês, não se
havendo falar em decadência. 2. In casu, a
Administração deixou de integrar na base de quinquênio
da servidora vantagens fixas a que esta fazia jus,
ficando, assim, caracterizada conduta omissiva
continuada, o que afasta o reconhecimento da
decadência para a impetração do mandamus. 3. Em se
tratando de agravo regimental, não se admite que a parte
inove na argumentação expendida no especial trazendo
questões ou pedidos que sequer foram objeto das razões
recursais. Agravo regimental improvido. (STJ;  AgRg-
REsp  1.346.423; Proc. 2012/0204390-5; PR; Segunda
Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 21/02/2013;
DJE 01/03/2013)

EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MILITAR.
ATUALIZAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
E DE INATIVIDADE. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE AÇÃO E DE REVISÃO DE PROVENTOS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO.
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. PAGAMENTO PELO
VALOR  NOMINAL.  INCIDÊNCIA  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  50/2003.  IMPOSSIBILIDADE.
NORMA RESTRITIVA QUE  NÃO  SE  ESTENDE  AOS
MILITARES.  CONGELAMENTO  DE  ADICIONAL
APENAS  A  PARTIR  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº
185/2012,  CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  9.703/2012.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.  -  (...)  2.  O
regramento  dos  servidores  públicos  civis,  federal  ou
estadual, apenas se aplica aos militares naquilo em que
a  extensão  for  expressa.  (¿)  (RMS  31.797/AM,  Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
12/11/2013,  DJe  20/11/2013).(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20098636420148150000, 1ª Seção Especializada Cível,
Relator  DES  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE , j. Em 01-10-2014).

Portanto, REJEITO a prejudicial suscitada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto  a preliminar de ilegitimidade ativa, os documentos de

fls.  145/146  atestam  que  em  16.11.2012  o  Estatuto  da  Impetrante  foi

modificado, acrescentando-se o inciso VII ao parágrafo único do art. 1º, abrindo

a possibilidade de a Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia Militar
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do Estado da Paraíba ingressar em juízo na defesa de seus associados. Leia-

se:

VII – defender perante quaisquer órgãos e poderes, em
especial o Judiciário, os direitos dos associados, seja no
âmbito  pessoal,  administrativo  ou  funcional,  também
propondo  medidas  e  ações  coletivas  a  assegurar  a
percepção  e  reconhecimento  de  direitos  patrimoniais  e
remuneratórios.

Dessa forma, entendo que a Impetrante se encontra autorizada

a ingressar em juízo, havendo, ainda, relação de pertinência entre o interesse

dos associados e os objetivos institucionais da Caixa Beneficente dos Oficiais e

Praças da Polícia Militar do Estado da Paraíba, eis que a presente impetração

visa,  justamente,  a  implantação  definitiva  da  “Bolsa  de  Desempenho

Profissional” e seus reajustes, em favor dos inativos/pensionistas substituídos.

Por tais razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. 

DO MÉRITO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  todo  o  debate  gira  em

torno de saber se a gratificação “Bolsa Desempenho Profissional”, instituída em

prol  dos  Policiais  Civis  e  Militares  da  ativa,  via  Decreto  Estadual  nº

33.686/2013, deve ser estendida aos Inativos e Pensionistas da Polícia Militar

do Estado da Paraíba. 

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 9.383/11, que criou a referida

Bolsa Desempenho Profissional, assim dispôs:

“Art.  1º.  Fica  o  Poder  Executivo  Estadual  autorizado  a
conceder a servidor público estadual, ocupante de cargo
de  provimento  efetivo,  a  Bolsa  de  Desempenho
Profissional. 

Art. 2º. Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá:
I  – a categoria de profissionais  para a qual  deverá ser
concedida a Bolsa;
II – os critérios para a concessão;
III  –  os  critérios  para  avaliação  do  profissional  e
manutenção da Bolsa;
IV – o valor da Bolsa.

Art.  3º  A  Bolsa  de  Desempenho  Profissional  não  se
incorporará  ao  vencimento  ou  salário  do  servidor  para
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qualquer efeito e não poderá ser utilizado como base de
cálculo  para  contribuição  previdenciária  ou  quaisquer
outras  vantagens,  inclusive  para  fins  de  cálculo  dos
proventos da aposentadoria e das pensões.” 

Visando disciplinar a matéria,  foram editados os Decretos nº

32.719/2012 e 33.686/2013, que assim dispuseram, respectivamente:

“  Art.  2º  Fica  concedida  a  Bolsa  de  Desempenho
Profissional  aos  servidores  militares,  desde  que
desempenhem  suas  atividades  efetivamente  no  Poder
Executivo, com o seguinte valor:

I – Para Soldado: R$ 260,00;

II – Para Cabo: R$ 260,00;

III – Para 3º Sargento: R$ 300,00;

IV – Para 2º Sargento: R$ 300,00;

V – Para 1º Sargento: R$ 300,00;

VI – Para Subtenente: R$ 350,00;

VII – Para Aspirante a Oficial: R$ 350,00;

VIII – Para 2º Tenente: R$ 500,00;

IX – Para 1º Tenente: R$ 500,00;

X – Para Capitão: R$ 700,00;

XI – Para Major: R$ 700,00;

XII – Tenente Coronel: R$ 700,00;

XIII – Coronel: R$ 1.000,00”

“Art.  3º  –  Fica  concedida  a  Bolsa  de  Desempenho
Profissional  aos  servidores  civil  pertencentes  ao Grupo
Ocupacional  Polícia  Civil  abaixo  especificados,  desde
que  desempenhem  suas  atividades  efetivamente  no
Poder Executivo, com o seguinte valor:

I – Delegado de Polícia Civil, Classe A: R$ 332,07;

II – Delegado de Polícia Civil, Classe B: R$ 370,71;

III – Delegado de Polícia Civil, Classe C: R$ 411,15;

IV  –  Delegado  de  Polícia  Civil,  Classe  Especial:  R$
496,70;

V – Perito Oficial, Classe A: R$ 234,98;

VI – Perito Oficial, Classe B: R$ 262,84;

VII – Perito Oficial, Classe C: R$ 292,49;

VIII  – Perito Oficial,  Classe Especial:  R$ 324,11”.  (grifo
nosso).
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Dessa forma, tem-se que o referido benefício foi criado em prol

dos  servidores  em exercício  que  estejam desempenhando  suas  atividades,

efetivamente, no Poder Executivo, o que, inicialmente, indicaria a sua natureza

propter laborem. 

No presente caso, uma análise mais acurada dos dispositivos

citados, demonstra que a “Bolsa de Desempenho Profissional” foi criada com o

intuito de retribuir o serviço exercido pelo servidor.  Contudo, sua concessão

restou condicionada à regulamentação específica. 

Assim,  o  decreto  expedido  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo

deveria ser editado para definir, além do valor e da categoria de profissionais

para a qual deverá ser concedida a benesse, os critérios para a concessão e

para avaliação do profissional e manutenção da bolsa.

Em  que  pese  tal  constatação,  verifica-se,  in  casu,  que  os

Decretos nº 32.719/2012 e 33.686/2013, criados para pormenorizar a lei em

questão, encontram-se deficientes, posto que não esclareceram os requisitos

objetivos para a concessão da gratificação e, em especial, no que tange aos

critérios específicos de aferimento de desempenho individual.

Tais  atos,  assim,  não  foram  suficientes  para  suprir  a

necessidade de regulamentação específica, exigida pelo art. 2º da Lei Estadual

nº 9.383/11. Em consequência desta omissão, a natureza pro labore faciendo

do benefício em disceptação, restou descaracterizada, fazendo com que este

fosse concedido de forma geral e indistinta a todos os servidores, afigurando-

se como um aumento salarial disfarçado.

Assim, inobstante a nomenclatura dada à bolsa confira-lhe uma

aparência de vantagem instituída em retribuição pecuniária condicionada ao

serviço exercido pelo servidor, tem-se que, na realidade, possui caráter geral,

posto que feito independentemente da avaliação de desempenho.
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Outrossim,  ainda  que  o  art.  3º  da  Lei  Estadual  nº  9.383/11

estipule  a  não  incidência  de  descontos  previdenciários sobre  a  bolsa

desempenho, tal fato não afasta a generalidade da vantagem, paga em razão

do  desempenho  normal  das  atividades  do cargo e  não em decorrência  de

circunstâncias peculiares ou individuais.

Dessa  forma,  no  caso  tratado,  a  distinção  entre  servidores

ativos,  de um lado, e pensionistas e aposentados,  de outro,  viola,  à luz do

princípio  tempus regit  actum,  os princípios da isonomia e da paridade,  que

asseguram  aos  inativos  e  pensionistas  tratamento  igualitário  àquele

dispensado aos da ativa.

Aliás,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  consolidou  o

entendimento  no  sentido  de  que  as  parcelas  remuneratórias  pagas

indistintamente a todos os servidores da categoria, sem qualquer critério de

aferição efetiva de desempenho, devem se estender a todos os aposentados e

pensionistas que façam jus à paridade de vencimentos. A esse respeito, leia-

se:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  GRATIFICAÇÃO  DE
DESEMPENHO  DE  ATIVIDADE  DE  SEGURIDADE
SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST, INSTITUÍDA PELA
LEI 10.483/2002. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS.
POSSIBILIDADE.  RECURSO  DESPROVIDO.I  -
Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos
inativos  no  valor  de  60  (sessenta)  pontos,  a  partir  do
advento  da  Medida  Provisória  198/2004,  convertida  na
Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo.

II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de
regulamentação  das  avaliações  de  desempenho,
transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza
genérica,  extensível  aos  servidores  inativos.  III  -
Inocorrência,  na  espécie,  de  violação  ao  princípio  da
isonomia."

(RE 572.052, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento
em 11-2-09, Plenário, DJE de 17-4-09) (grifei)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  GDASST.
CARÁTER  DE  GENERALIDADE.  EXTENSÃO  AOS
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INATIVOS.  MESMOS  CRITÉRIOS  UTILIZADOS  AOS
SERVIDORES  EM  ATIVIDADE.  PRECEDENTES.  Para
caracterizar  a  natureza  pro  labore  faciendo  da
gratificação  GDASST,  seria  necessária  a  edição  de
norma  regulamentadora  que  viabilize  as  avaliações  de
desempenho.  Sem  a  aferição  de  desempenho,  a
gratificação  adquire  um  caráter  de  generalidade,  que
determina  a  sua  extensão  aos  servidores  inativos.
Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.”(STF  -  AI:  804478  ES  ,  Relator:  Min.
ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014,
Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-
09-2014)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  1.  SERVIDOR  PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO  DE  ENCARGOS  ESPECIAIS.
EXTENSÃO  AOS  APOSENTADOS.  PRINCÍPIO  DA
ISONOMIA.  2.  NATUREZA  DA  VANTAGEM.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA À  LUZ  DA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido
de que as vantagens de natureza genérica, concedidas
ao pessoal  da ativa,  são extensíveis  aos aposentados,
em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do
art.  40  (na redação anterior  à  EC 41/2003)  da Magna
Carta.  2.  A discussão  acerca  da  natureza  jurídica  de
parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é
de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é
de  incidir  a  Súmula  280/STF.”  (RE  576086  AgR,
Relator(a):  Min.  AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,
julgado  em  26/10/2010,  DJe-029  DIVULG  11-02-2011
PUBLIC 14-02-2011 EMENT VOL-02463-01 PP-00156).

Cabe  observar  que  farão  jus  à  paridade  aqueles  que:  a)

tenham se aposentado antes da edição da Emenda Constitucional nº 41, de 19

de dezembro de 2003 ou, no caso dos pensionistas, caso o óbito do instituidor

da pensão tenha se dado anteriormente à referida data; b) que, nos termos de

seu art. 3º, já tivessem reunido as condições para tanto e; c) servidores que

tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, mas que

tenham  se  aposentado  antes  da  EC  nº  41/2003,  desde  que  preencha  as

condições previstas no art. 3º da EC n. 47/2005.

Em vista de tal consideração, observando-se que a presente

demanda consubstancia pleito elaborado por entidade representante da classe

dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Paraíba como um todo, tem-se
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que  a  aferição  do  direito  de  cada  inativo/pensionista  deve  ser  feita

individualmente,  em  momento  posterior,  em  razão  do  grande  número  de

associados ora substituídos.

Ressalte-se, por fim, que o direito à paridade dos servidores

inativos e pensionistas, com relação à referida gratificação, somente subsistirá

até que, após editada a norma regulamentadora exigida, sejam concluídas as

primeiras avaliações de desempenho dos servidores em atividade, momento a

partir  do qual  a vantagem assumirá a natureza de autêntica gratificação de

desempenho. 

A  propósito,  transcrevo  o  seguinte  precedente  oriundo  do

Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  EXTENSÃO
DA  GRATIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO  DA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA,  DA SAÚDE E DO
TRABALHO  (GDPST)  AOS  SERVIDORES
APOSENTADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL VÁLIDA
E QUE NÃO OFENDE O ART. 37,  XV, DA CF/88.
PRECEDENTES.  O  Plenário  do  Supremo Tribunal
Federal,  no  julgamento  do  ARE  631.880-RG,  Rel.
Min. Cezar Peluso, assentou a repercussão geral da
controvérsia e reafirmou sua jurisprudência, a fim de
reconhecer  aos  servidores  inativos  e  pensionistas
beneficiados  pela  regra  da  paridade  o  direito  à
extensão da GDPST, enquanto esta for dotada de
caráter  genérico.  Por  outro  lado,  é  firme  o
entendimento  desta  Corte  de  que  o  direito  de
extensão  aos  inativos  e  pensionista  da  vantagem
não ocorre  ad adternum,  uma vez  que é válida  a
limitação  temporal  com  a  efetiva  ocorrência  da
primeira  avaliação  de  desempenho  dos  servidores
ativos,  momento  em  que  a  gratificação  deixa  de
possuir  caráter  genérico.  Precedentes.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento”  (ARE  nº
793.8179/PR–AgR,  Primeira  Turma,  Relator  o
Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA, para

ordenar  a  Autoridade  Coatora  a  implantar  a  “Bolsa  de  Desempenho
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Profissional” em favor dos militares inativos e pensionistas substituídos, não

alcançados pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou

que atualmente estejam protegidos pelo art. 7º da EC 41/2003 e pelo parágrafo

único do art. 3º da EC 47/2005. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Leandro dos Santos. Participaram  ainda do julgamento os
Excelentíssimos Senhores  Desembargadores  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Ricardo Vital de Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para  substituir  o
Exmo.  Desembargador  José  Ricardo  Porto).  Ausente,  justificadamente,  a
Exma. Sra. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público, a
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,  1º de abril de
2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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