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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  INCONFORMISMO  DA  AUTARQUIA
ESTADUAL.  PRELIMINAR  SUSCITADA  NAS
CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
RAZÕES  DO  RECURSO  QUE  ENFRENTAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS.
GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADES  ESPECIAIS
TEMPORÁRIAS,  PREVISTA NO  ART.  57,  VII,  DA
LEI  COMPLEMENTAR  Nº  58/2003.  CARÁTER
PROPTER  LABOREM.  GRATIFICAÇÃO  DE
EXERCÍCIO.  VERBA  DE  NATUREZA
TRANSITÓRIA. ART. 4, §1º, INCISOS I, VIII E XII,
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DA LEI Nº 10.887/2004. DESCONTOS INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES.  CABIMENTO.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
188, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO
ART.  161,  §1º,  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO
NACIONAL. CORREÇÃO  MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO
ADEQUADA.  ERRO MATERIAL.  CONSTATAÇÃO
NO  DECISUM HOSTILIZADO.  CORREÇÃO  DE
OFÍCIO.  EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 494, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade, quando a parte recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

-  É  indevido  o  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias  sobre  parcelas  que,  em  razão  da
natureza transitória e do caráter propter laborem, não
se incorporam aos proventos de inatividade.

- Nos moldes do art. 4º, §1º, I, VIII e XII, da Lei nº
10.887/2004,  não  deve  haver  incidência  de
contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
transitória.

-  “Na  repetição  de  indébito  tributário,  a  correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”,
segundo  preconiza  a  Súmula  nº  162,  do  Superior
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Tribunal de Justiça. 

- Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito
em julgado, na razão de 1% (um por cento) ao mês,
nos termos da Súmula nº 188, do Superior Tribunal
de Justiça, e do art. 161, § 1º, do Código Tributário
Nacional.

- Tendo o Órgão Judicante verificado a existência de
erro material no acórdão hostilizado, perfeitamente
possível  a  sua  correção,  de  ofício,  para  que  seja
procedida  a  retificação  da  imperfeição  detectada,
dando-lhe efeito meramente integrativo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover a
remessa oficial e o apelo.

Dilma  de  Alcântara  Guedes ajuizou  Ação  de
Repetição de Indébito,  em face da  PBprev - Paraíba Previdência, alegando que os
descontos  de  contribuição  previdenciária  incidentes  sobre  sua  gratificação  por
atividade especial  temporária  e  gratificação por exercício são  indevidos,  pois  tais
verbas, em razão do seu caráter transitório e eventual, não compõem seus proventos
de  inatividade.  Nesse  panorama,  postulou  a  restituição  dos  valores  recolhidos
indevidamente.

Contestação  da  PBprev  -  Paraíba  Previdência,  fls.
58/66, na qual refutou os termos da inicial, pugnando pela improcedência do pedido.

Impugnação apresentada, fl. 69/73.
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O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  81/83V, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, consignando os seguintes termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO para determinar que a  PBPREV devolvam
os valores pertinentes aos descontos da previdência
que  recaíram  sobre  as  rubricas  Gratificação  por
Atividade Especial Temporária – GAET, Gratificação
por  Exercício  e  Adicional  de  Férias  (GE)  auferidos
pela  demandante,  observada  a  prescrição
quinquenal.
Sobre  os  valores  apurados  devem  incidir  juros  de
mora no percentual de 1% (um por cento) desde o
trânsito em julgado do decisum e correção monetária
computada a partir de cada recolhimento indevido,
utilizando-se como indexador o IPCA.
Tendo  a  autora  decaído  de  parte  mínima  do  seu
pedido, condeno o réu ao pagamento de honorários,
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Isento de custas o demandado.

Inconformada,  a  PBprev  -  Paraíba  Previdência
interpôs  APELAÇÃO às fls.  85/93,  alegando, em resumo, a não observância,  pela
Magistrada  a  quo,  do  art.  201,  §11,  da  Constituição  Federal,  da  Lei  Federal  nº
10.877/2004 e da Lei Estadual nº 7.517/2003, bem ainda do princípio da solidariedade
contributiva  que  rege  o  regime  da  previdência  social.  Por  fim,  pugna  pela
condenação de ambos os litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a
verificação da sucumbência recíproca.

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  96/104,
argumentando,  em sede de preliminar,  que o recurso não preenche os  requisitos
mínimos  de  admissibilidade recursal,  porquanto  a  insurgente  não  impugnou,  de
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forma  específica,  os  fundamentos  declinados  na  decisão  combatida. No  mérito,
rechaçou  as  alegações  elencadas  pela  autarquia  estadual,  pugnado  pelo
desprovimento do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos aportaram a esta Corte de Justiça
pela  interposição  de  Recurso  Apelatório pela  promovida,  como  em  razão  de
Remessa Oficial,  motivo pelo qual passo a analisá-los conjuntamente, haja vista o
exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

À priori, cumpre analisar a prefacial de ausência de
requisito de admissibilidade recursal, suscitada nas contrarrazões, a qual, de logo,
vislumbro não merecer guarida, pois não houve ofensa ao princípio da dialeticidade,
haja vista as razões recursais da PBprev - Paraíba Previdência terem enfrentando os
fundamentos da sentença, na parte em que lhe foi desfavorável.

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

O  desate  da  questão  reside  em  verificar  a
legitimidade  dos  descontos  previdenciários  incidentes  sobre  as  verbas
remuneratórias  que  a  autora  alega  não  serem  incorporáveis  aos  proventos  de
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inatividade, a saber: gratificação por atividade especial temporária e gratificação por
exercício.

Assim, passo a analisar conjuntamente a apelação e
a remessa necessária.

A Lei  Federal  nº  10.877/2004,  aplicável  ao  presente
caso  por  força  do  enunciado  no  art.  2º,  do  Decreto  Estadual  nº  31.748/20101

(Regulamento Geral da PBprev - Paraíba Previdência), ao dispor sobre a contribuição
previdenciária  do  servidor  público  ativo  de  quaisquer  dos  Poderes  da  União,
Estados,  Distrito  Federal  e Municípios,  estabelece,  no §1º  do seu art.  4º,  que será
considerada como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens  pecuniárias  permanentes  estabelecidas  em lei,  os  adicionais  de  caráter
individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas, entre outras verbas, as previstas
nos  incisos  V,  VII,  VIII,  X  e  XII,  a  saber,  auxílio-alimentação,  as  parcelas
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, a parcela percebida em
decorrência  do  exercício  de  cargo  em comissão  ou de  função  comissionada  ou
gratificada, adicional de férias e adicional por serviço extraordinário.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 9.939/2012, ao dispor
sobre os planos de custeio e de benefício do regime próprio de previdência do Estado
da Paraíba,  alterou a redação do art.  13,  da Lei  Estadual  nº  7.517/2003,  tornando
expressa a exclusão da base de cálculo da contribuição, além de outras, das parcelas
acima  referidas.  Significa  dizer,  a  modificação  legislativa  mencionada  em  nada
inovou no ordenamento jurídico vigente, tendo apenas corroborado o entendimento
já  consagrado  e  aplicado  sobre  o  tema,  a  saber,  ilegitimidade  da  incidência  de
descontos previdenciários sobre parcelas remuneratórias de caráter transitório e que
não constituem ganho habitual do servidor.

Logo,  dúvidas não há quanto à impossibilidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de
gratificação por exercício,  pois além de não integrar a remuneração da servidora,

1 Art. 2º A PBPREV - Paraíba Previdência reger-se-á pela Lei Federal nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998, pela Lei Estadual 
que a criou e pelas Leis posteriores, e, ainda, pelo Regulamento Geral e Regulamentos que vierem a ser editados, e demais 
legislações e normas aplicáveis 
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possui natureza transitória. 

Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de
Justiça:

Reexame  necessário  e  apelação  cível.  Ação  de
repetição  de  indébito.  Desconto  previdenciário
sobre  gratificação  por  atividade  especial
temporária-  gaet  e  gratificação  por  exercício.
Sentença  parcialmente  procedente.  Irresignação.
Restituição  dos  descontos  incidentes  sobre  as
gratificações  que  não  integram  os  proventos  da
aposentadoria.  Verbas  de  natureza  indenizatória.
Manutenção  da  sentença.  Desprovimento.  A
contribuição  previdenciária  sobre  as  gratificações
que não integram os proventos da aposentadoria é
expressamente  excluída  pela  legislação  que
regulamenta  a  matéria  no  âmbito  do  estado  da
Paraíba, a teor do art. 13, § 3º, da Lei nº 9.939/2012 e
do art. 4º, §1º da Lei federal nº 10.887/04. Estando as
verbas reclamadas relacionadas na legislação como
isentas,  não  devem  sofrer  a  incidência  da
contribuição. (TJPB;  Ap-RN  0017701-
30.2012.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos;
DJPB 04/02/2016; Pág. 14) – negritei.

Da mesma forma, não se observa a legitimidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação alusiva às atividades
especiais  temporárias,  pois  decorrente do desempenho de atividades  especiais  ou
que excedam as atribuições dos cargos respectivos, ou seja, tal verba não se incorpora
à remuneração do servidor, uma vez que o seu percebimento está condicionado ao
desempenho de atividades especiais,  consoante disposto nos arts.  57 e 67,  da Lei
Complementar Estadual nº 58/2003, abaixo reproduzidos:
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Art.  57  –  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas  nesta  Lei  e  das  estabelecidas  em  lei
específica, poderão ser deferidos aos servidores:
(...)
VII – gratificação de atividades especiais;

E,

Art.  67  –  A  gratificação  de  atividades  especiais
poderá  ser  concedida  a  servidor  ou  a  grupo  de
servidores, pelo desempenho de atividades especiais
ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos
ou pela participação em comissões, grupo ou equipes
de  trabalho  constituídas  através  de  ato  do
Governador do Estado.

Sobre esse assunto específico, o entendimento deste
Sodalício é no sentido de que “Tendo as verbas denominadas Grat. do art. 57 VII L.
58/03, caráter propter laborem, não há que se falar em incidência de desconto relativo à
contribuição  previdenciária  com  relação  a  tais  gratificações.”  (TJPB  –  RO  AC
Processo Nº 00880405820128152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES João
Alves da Silva, julgado em 16/06/2015).

Assim, considerando que as respectivas verbas não se
incorporam à remuneração do servidor, o desconto previdenciário incidente sobre as
mesmas é indevido, porquanto, nos moldes do §3º, XIV, do art. 13, da Lei Estadual nº
7.517/2003, com redação dada pela Lei Estadual nº 9.939/2012, e do 4º, §1º, VIII, da Lei
Federal nº 10.877/2004, verbas de tais naturezas estão excluídas da base de cálculo
previdenciário.

Nesse  sentido,  os  seguintes  precedentes  da  Quarta
Câmara Cível desta Corte de Justiça:

REMESSA OFICIAL E  1ª  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
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RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO.  INCIDÊNCIA SOBRE  TERÇO
DE FÉRIAS E DIVERSAS GRATIFICAÇÕES DO 57
VII  L.  58/03.  INCIDÊNCIA  DE  DESCONTO
RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOMENTE  SOBRE  AS  VERBAS  COM  CARÁTER
REMUNERATÓRIO.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  CARÁTER  TRIBUTÁRIO  DA
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA APELAÇÃO  E  DA
REMESSA OFICIAL. Tendo as verbas denominadas
GRAT. A. 57 VII L. 58/03, caráter propter laborem,
não  há  que  se  falar  em  incidência  de  desconto
relativo à contribuição previdenciária com relação a
tais gratificações. Com relação à verba sob a rubrica
de  Gratificação  de  Atividades  Especiais.  TEMP e
Gratificação  Especial  Operacional  e  Gratificação
Especial  Operacional  pela  própria  denominação
que  as  conduz,  constata-se  também  ser  propter
laborem, não sendo possível, portanto, a incidência
na base de cálculo da contribuição previdenciária.
(…). (TJPB; Ap-RN 0024013-03.2011.815.2001; Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 17/10/2016; Pág. 8) - negritei.

E,

AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  AGENTE  DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIO  EM  ATIVIDADE.
AÇÃO  PROPOSTA  EM  FACE  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA  E  DA  PBPREV.  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA QUE ACOLHEU
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A  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
ARGUÍDA  PELO  ESTADO,  E  NO  MÉRITO,
JULGOU  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO.
APELAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  E  ABSTENÇÃO  DE
DESCONTOS  FUTUROS.  LEGITIMIDADE
EXCLUSIVA  DO  ESTADO  QUANTO  À
OBRIGAÇÃO  NEGATIVA  DE  ABSTENÇÃO  DE
FUTUROS  DESCONTOS  DE  NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM ATIVIDADE.
SOLIDARIEDADE  DO  ENTE  FEDERADO  NA
RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  INDEVIDAMENTE
RECOLHIDA  DO  SERVIDOR.  APLICAÇÃO  DAS
SÚMULAS  N.  48  E  49  DESTE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. REINTEGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ENTE
FEDERADO  À  LIDE.  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADE ESPECIAL EXTRA-GPC, ADICIONAL
DE  REPRESENTAÇÃO  E  RISCO  DE  VIDA.  NÃO
INCIDÊNCIA DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO
SOBRE AS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM
A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. APLICAÇÃO
DOS INCS. VIII E VII, DO ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº
10.887/2014.  PRECEDENTES  DESTA 4ª  CÂMARA.
REFORMA  DA  SENTENÇA  PROVIMENTO  DO
APELO.  1.  “O estado  da  Paraíba  e  os  municípios,
conforme o caso, e as autarquias responsáveis pelo
gerenciamento  do  regime  próprio  de  previdência,
têm  legitimidade  passiva  quanto  à  obrigação  de
restituição de contribuição previdenciária  recolhida
por  servidor  público  ativo  ou  inativo  e  por
pensionista” (súmula nº 48, do tjpb). 2. “o estado da
Paraíba  e  os  municípios,  conforme  o  caso,  têm
legitimidade passiva exclusiva quanto à obrigação de
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não  fazer  de  abstenção  de  futuros  descontos  de
contribuição  previdenciária  do  servidor  em
atividade” (súmula nº 49, do tjpb). 3.  A gratificação
de  atividades  especiais  do  art.  57,  da  Lei
complementar  58/2003  poderá  ser  concedida  a
servidor pelo desempenho de atividades especiais
ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos,
tendo,  por  conseguinte,  natureza  de  função
gratificada, pois se refere ao exercício de atividades
que  vão  além  das  atribuições  do  cargo  ocupado
pelo  servidor,  não  devendo  sobre  ela  incidir  a
contribuição previdenciária, nos termos do art. 4. º,
§ 1º, VIII, da Lei nº 10.887/2014. 4. A gratificação de
risco  de  vida  somente  é  paga  aos  agentes
penitenciários  em  efetivo  exercício  em
estabelecimentos destinados a custódia de presos ou
de  internação,  apresentando  natureza  propter
laborem,  já  que  é  paga  apenas  àqueles  que  se
encontrarem  na  referida  situação  funcional,  nos
termos do art. 5º e parágrafo único, da Lei estadual n.
8.561/  2008,  não  estando,  portanto,  sujeita  à
incidência  da  contribuição  previdenciária,  nos
termos do art. 4. º,  § 1º, VII, da Lei nº 10.887/2014.
(TJPB; APL 0110665-86.2012.815.2001; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 20/04/2016) - destaquei.
 
Outrossim, não merece reparos a decisão no que diz

respeito  aos  juros  de  mora,  porquanto  fixado  nos  termos  da  Súmula  nº  188,  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  e  do  art.  161,  §1º,  do  Código  Tributário  Nacional,
tampouco no que se refere à correção monetária, uma vez que aplicada a partir de
cada desconto indevido, nos moldes estabelecidos na Súmula nº 162, do  Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Na repetição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”. 
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Na mesma oportunidade,  ratifico  a  condenação  da
promovida  no  pagamento  dos  honorários  advocatícios  fixados  na  decisão  de
primeiro grau, considerando que a parte autora sagrou-se vitoriosa.

Por  fim,  verifico  existir  no  decisum hostilizado
incorreção material, é dizer, a Magistrada ao redigir a parte dispositiva, equivocou-se
ao inserir o adicional de férias, como uma das rubricas, que sofreram a incidência do
desconto previdenciário.

Como cediço, o erro material é corrigível a qualquer
momento, de ofício ou a requerimento das partes, sem que daí resulte ofensa à coisa
julgada. É o que preceitua o art. 463, do Código de Processo Civil:

Art.  494.  Publicada  a  sentença,  o  juiz  só  poderá
alterá-la:
I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da
parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II – por meio de embargos de declaração.

Impõe-se,  por  conseguinte,  como  providência
salutar,  a  correção  da  inexatidão  material  verificada,  pelo  que,  na  sentença  ora
recorrida, onde se lê “devolvam os valores pertinentes aos descontos da previdência
que recaíram sobre as rubricas Gratificação por Atividade Especial Temporária- GAE,
Gratificação por Exercício  e  Adicional  de férias  (GE)  auferidos  pela  demandante,
observada a  prescrição  quinquenal”  leia-se  “devolvam os  valores  pertinentes  aos
descontos da previdência que recaíram sobre as rubricas Gratificação por Atividade
Especial  Temporária  -  GAE,  Gratificação  por  Exercício  (GE)  auferidos  pela
demandante, observada a prescrição quinquenal”. 

Ressalto,  por  oportuno,  não  ter  a  correção  em
questão resultado em qualquer alteração quanto ao teor da condenação imposta à
parte demandada. Em suma, a retificação procedida não tem o condão de alterar a
substância do julgado.
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Deve,  portanto,  a parte dispositiva da sentença ser
corrigida, passando a ter a seguinte redação:

Mediante  tais  considerações, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
determinar  que  a  PBPREV devolvam  os  valores
pertinentes  aos  descontos  da  previdência  que
recaíram sobre as rubricas Gratificação por Atividade
Especial  Temporária  –  GAET,  Gratificação  por
Exercício  (GE)  auferidos  pela  demandante,
observada a prescrição quinquenal.
Sobre  os  valores  apurados  devem  incidir  juros  de
mora no percentual de 1% (um por cento) desde o
trânsito em julgado do decisum e correção monetária
computada a partir de cada recolhimento indevido,
utilizando-se como indexador o IPCA.
Tendo  a  autora  decaído  de  parte  mínima  do  seu
pedido, condeno o réu ao pagamento de honorários,
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Isento de custas o demandado.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR, E, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA
OFICIAL, para manter a sentença em todos os seus termos.

Noutra  vertente,  tendo  em  vista  a  constatação  de
erro material, de ofício, corrijo a inexatidão existente no decisório de fls.  81/83V,
devendo as  correções  efetuadas  passarem a  integrar  a  sentença  hostilizada  nos
termos acima expostos.

É o VOTO.
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Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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