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Relator : Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia
Impetrante : Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia - Iaf Sindical 
Advogado : Victor Costa Campelo (OAB: 39708/BA) 
Advogado : Jose Carlos Teixeira Torres Junior (OAB: 17799/BA) 
Advogado : Michael Nery Fahel (OAB: 27013/BA) 
Impetrado : Secretário da Fazenda 
Impetrado : Secretário da Administração do Estado da Bahia 
Impetrado : Superintendente da Suprev, Gestora do Fundo Financeiro da Previdência 
Social dos Serv. Púb. do Estado da Bahia - FUNPREV 
Proc. Justiça : Itanhy Maceió Batista 

Assunto : Gratificações e Adicionais

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado 
da Bahia – Iaf Sindical contra ato reputado ilegal dos Secretários da Fazenda e da Administração do 
Estado da Bahia e o Superintendente da SUPREV, que vêm adotando interpretação incorreta ao art. 
21, § 2º, da lei estadual nº 8.210/2002.

Informou que pleiteia a incorporação do valor da Gratificação de Atividade Fiscal no 
patamar mais elevado da fiscalização de estabelecimentos quando da aposentadoria dos auditores 
fiscais filiados, bem como a garantia de que a contribuição previdenciária incida tão somente até o 
limite de pontos estabelecido no art. 21, § 2º, da lei nº 8.210/2002, valor máximo incorporado aos 
proventos no momento da aposentadoria; que a citada lei, em seu art. 21, § 1º, dispõe acerca da 
incorporação da GF com base na média dos valores percebidos nos 12 (doze) últimos meses 
imediatamente anteriores, porém, ao prever tal incorporação, limita, no momento da aposentadoria, a 
percepção da gratificação a um valor máximo de pontos previstos para Fiscalização de 
Estabelecimento – que na atualidade é de 120 pontos –, mas que os impetrados equivocadamente 
entendem ser de 110 pontos. Sustentou que tal redução implica não apenas em redutibilidade de 
vencimentos e desrespeito ao direito adquirido, como também em enriquecimento ilícito para o 
Estado da Bahia, porquanto os seus associados contribuem com a previdência estatal em valores que 
chegam até 140 pontos e, no momento da incorporação, percebem no máximo o teto da GF que foi 
equivocadamente fixado em 110 pontos. Com base nisso, requereu a concessão de liminar para 
permitir a incorporação aos proventos de inatividade dos seus substituídos da pontuação da GF 
referente ao máximo previsto para a atividade de fiscalização de estabelecimentos (120 pontos). No 
mérito, pugnou pela segurança definitiva para reconhecer a ilegalidade da conduta praticada pela 
Administração Pública Estadual, confirmando-se os termos da liminar e se abstendo de recolher a 
contribuição previdenciária acima da correta limitação de pontos. Eventualmente, postulou pela 
declaração da inconstitucionalidade da norma do art. 21, § 2º, da lei nº 8.210/2002, ante seu conflito 
com o art. 40, § 3º, da CF. Juntou os documentos de fls. 34/104.

A liminar foi indeferida pela decisão de fls. 106/107, contra o que os impetrantes 
interpuseram o agravo interno de fls. 122/130.

O Estado da Bahia, intervindo no feito, apresentou a defesa de fls. 132/157, sustentando: a) 
inadequação da via eleita, por ser mandado de segurança contra lei em tese e este não ser meio hábil 
à declaração de inconstitucionalidade; b) decadência; c) que a gratificação de produtividade é de 
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natureza “proptem laborem”; d) inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Pugnou pela 
denegação da segurança.

A autoridade impetrada não se manifestou, conforme certidão de fls. 158.
Em parecer de fls. 167/178, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança.
Em cumprimento ao art. 931, do NCPC, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao 

tempo em que, solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos 
termos do art. 937, VI, do NCPC.

Salvador, 01 de fevereiro de 2018.

Rosita Falcão de Almeida Maia
Relatora
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ACÓRDÃO
Classe : Mandado de Segurança nº 0019970-15.2016.8.05.0000 e Agravo Interno 
nº 50000
Foro de Origem : Salvador
Órgão : Seção Cível de Direito Público
Relator : Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia
Impetrante : Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia - Iaf Sindical 
Advogado : Victor Costa Campelo (OAB: 39708/BA) 
Advogado : Jose Carlos Teixeira Torres Junior (OAB: 17799/BA) 
Advogado : Michael Nery Fahel (OAB: 27013/BA) 
Impetrado : Secretário da Fazenda 
Impetrado : Secretário da Administração do Estado da Bahia 
Impetrado : Superintendente da Suprev, Gestora do Fundo Financeiro da Previdência 
Social dos Serv. Púb. do Estado da Bahia - FUNPREV 
Proc. Justiça : Itanhy Maceió Batista 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E 
DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. AUDITORES FISCAIS. 
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. INCORPORAÇÃO POR OCASIÃO DA 
APOSENTADORIA. LIMITE FIXADO NO PATAMAR MÁXIMO DE PONTOS 
PERCEBIDO EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
AGRAVO INTERNO.
1. É válida a impetração de mandado de segurança contra ato normativo, de efeitos concretos, 
capaz de incidir diretamente na esfera jurídica do impetrante.
2. É plenamente possível a viabilização, em sede de mandado de segurança, da declaração 
incidental de inconstitucionalidade de determinada norma, quando não se trate esta da pretensão 
principal, mas componha a causa de pedir. 
3. Não há falar em decadência, quando a insurgência não se volta contra as prescrições da lei nº 
8.210/2002, mas busca se prevenir contra o ato administrativo que, por ocasião da aposentadoria 
do servidor público, afasta a incorporação da GAF no patamar pretendido.
4. É direito líquido e certo do servidor auditor fiscal, do Grupo Ocupacional Fisco, o de 
incorporar aos seus proventos a Gratificação por Atividade Fiscal no patamar máximo de até 120 
pontos, conforme percebido em atividade.
5. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência.
6. Uma vez que as matérias arguidas no agravo interno são as mesmas tratadas no mérito da ação 
mandamental, julgada esta, resta prejudicado o recurso. Segurança concedida. Agravo interno 
prejudicado. 

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 
0019970-15.2016.8.05.0000, em que figura como impetrante Sindicato dos Auditores Fiscais 
do Estado da Bahia - Iaf Sindical e impetrado Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e 
outros
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ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do 
Tribunal de Justiça da Bahia CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, julgando prejudicado 
o agravo interno interposto, pelas razões a seguir expendidas.

VOTO:

Trata-se de mandado de segurança visando à incorporação do valor da Gratificação de 
Atividade Fiscal no patamar mais elevado da fiscalização de estabelecimentos, quando da 
aposentadoria dos auditores fiscais filiados à impetrante, bem como a garantia de incidência da 
contribuição previdenciária até o limite do valor máximo incorporado aos proventos no momento 
da aposentadoria. 

Antes do avanço ao mérito, cumpre examinar as preliminares aventadas pelo Estado da 
Bahia.

Inicialmente, não vinga a alegação de inadequação da via eleita, por não se tratar de 
mandado de segurança contra lei em tese, geral e abstrata, como arrazoa o Estado da Bahia, mas 
contra ato normativo de efeitos concretos e imediatos, capazes de atingir a esfera jurídica dos 
filiados da impetrante.

Veja-se que a impetrante volta-se, em verdade, contra os possíveis efeitos do ato 
normativo que, na ocasião da aposentadoria dos Auditores Fiscais, impede a incorporação da 
Gratificação de Atividade Fiscal – GAF no seu patamar mais elevado. 

A respeito do tema, ensina Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira 
Mendes:

“Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato 
administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos de 
efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as quais não 
haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao direito subjetivo da 
impetrante”. (in: MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar 
Ferreira. Mandado de Segurança e ações constitucionais. 33ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, pp. 39/40)

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE 
VISTORIA E TAXA DE VALIDAÇÃO DE VISTORIA. BITRIBUTAÇÃO. 
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a 
impetração de mandado de segurança contra ato normativo, de efeitos concretos, 
que incide diretamente na esfera jurídica do impetrante. 2. Modificar a tese 
adotada pelo Tribunal de origem e acolher as alegações do ora recorrente no sentido 
de que a Lei Estadual n. 15.711/2011 não possui efeitos concretos, o que 
inviabilizaria a concessão da segurança, seria necessário proceder à interpretação da 
referida lei local. 3. No mérito, discute-se a ocorrência de bitributação na cobrança da 
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taxa de vistoria e taxa de validação dessa vistoria. 4. Hipótese em que o Tribunal a 
quo limitou-se a afirmar a existência de bitributação, sem, contudo, discorrer sobre a 
identidade dos serviços, ou até mesmo em que consiste a vistoria e a validação dessa 
vistoria. Desse modo, para análise da referida alegação, é indispensável a apreciação 
da Lei Estadual n. 15.711/2011 e das provas juntadas ao autos, o que é vedado ao 
STJ, em recurso especial, por esbarrar nos óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. 
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1518800/SC, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS)

Nesses termos, rejeita-se a reportada preliminar.

Da mesma forma, é plenamente possível a viabilização, em sede de mandado de 
segurança, da declaração incidental de inconstitucionalidade de determinada norma, respeitando, 
todavia, apenas o respeito, no caso de afastamento da norma, ao teor da Súmula Vinculante nº 10 
do STF, a saber: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão 
fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Ademais, o mandado de segurança não está sendo manejado única e exclusivamente para 
o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma atacada, sendo tal arrazoado utilizado 
apenas como causa de pedir, o que é perfeitamente possível, não sendo o caso de declaração de 
inconstitucionalidade, mas de interpretação de leis de forma sistemática e harmônica.

Rejeitada a prefacial, pois.

Finalmente, não há falar em decadência, porquanto a impetrante não se insurge contra as 
prescrições da lei nº 8.210/2002 especificamente, mas busca se prevenir contra o ato 
administrativo que, por ocasião da aposentadoria dos filiados da impetrante, afasta a 
incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal no patamar máximo que era auferido em 
atividade. 

No mérito propriamente dito, o caso é de concessão da segurança.

A impetração pretende a adoção, pelos impetrados, de interpretação ao art. 21, § 2º, da lei 
nº 8.210/2002, no sentido de incorporar aos proventos de aposentadoria dos auditores fiscais 
inativos o valor da Gratificação por Atividade Fiscal no patamar mais elevado da fiscalização de 
estabelecimentos, bem como a abstenção de recolhimento da contribuição previdenciária acima 
do teto de pontos previsto no referido dispositivo.

A lei nº 8.210/2002, ao estabelecer a remuneração dos Auditores Fiscais, fixou, no seu 
art. 15, que esta seria composta da seguinte forma:

Art. 15 - O vencimento dos servidores ocupantes dos cargos integrantes do 
Grupo Ocupacional Fisco será constituído de:
I - uma parte fixa, correspondente ao padrão de vencimento fixado para o 
respectivo cargo;
II - uma parte variável, correspondente à Gratificação de Atividade Fiscal.

Sobre a Gratificação de Atividade Fiscal, os arts. 18 e 19 da referida lei regulam:
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Art. 18 - Fica criada a Gratificação de Atividade Fiscal, devida exclusivamente 
aos ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional Fisco pela apuração dos seus 
trabalhos, mediante aplicação de pontos.
Art. 19 - Os limites máximos de pontos de Gratificação de Atividade Fiscal são 
os constantes do Anexo IV desta Lei, vinculados à atividade desempenhada no 
mês ou trimestre imediatamente anterior ao do pagamento, conforme dispuser o 
Decreto que a regulamentar.

O art. 21, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.210/02, por seu turno, estabelece que:

Art. 21 - A Gratificação de Atividade Fiscal sofrerá os descontos previstos 
em lei e será incorporada aos proventos de aposentadoria, integral ou 
proporcionalmente, quando o servidor a tiver recebido durante 5 (cinco) 
anos ininterruptos ou 10 (dez) anos interpolados.
§ 1º - A incorporação de que trata este artigo far-se-á pela média das 
quantidades de pontos recebidos durante os 12 (doze) meses imediatamente 
anteriores:
I - ao ingresso de pedido de aposentadoria voluntária;
II - à data de implemento da idade limite para a permanência em atividade;
III - à data do laudo médico para aposentadoria por invalidez.
§ 2º - É vedada a incorporação de percentual de Gratificação de Atividade 
Fiscal superior a 100% (cem por cento) do limite máximo previsto para a 
atividade de fiscalização de estabelecimentos.

Pois bem, com esteio nas interpretações literal e sistemática, tem-se que a pretensão ora 
lançada encontra amparo legal no corpo da própria lei nº 8.210/2002, especificamente no 
precitado art. 21, § 2º. 

Isso porque o legislador proibiu apenas a incorporação da gratificação que superasse o 
percentual de 100% do limite máximo previsto para a atividade de fiscalização de 
estabelecimentos, que é de 120 pontos, conforme anexo IV da referida legislação.

De ver-se que o legislador não se referiu especificamente a uma das categorias da 
atividade de fiscalização de estabelecimentos para impor tal limitação, fazendo menção mesmo 
ao gênero. 

Por isso é correta a conclusão de que o percentual de 100%, autorizado para a 
incorporação da GAF, deve incindir sob o patamar máximo percebido pelo servidor, em 
atividade, respeitando-se o limite de até 120 pontos, o qual corresponde às categorias de 
“fiscalização de estabelecimentos de grande porte e de apoio à fiscalização de 
estabelecimento de grande porte concomitante com operação especial” e “fiscalização de 
estabelecimentos produtores, importadores e distribuidores de combustíveis, da 
fiscalização e controle das receitas financeiras decorrentes da exploração de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e 
gás natural e de apoio a estas atividades, concomitante com operação especial”.

Esmiuçando-se: se um determinado servidor percebeu, durante 5 (cinco) anos 
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ininterruptos ou 10 (dez) anos interpolados, a Gratificação de Atividade Fiscal, ele fará jus 
à sua incorporação nos proventos de aposentadoria. Se a auferiu com base em 110 pontos,  
incorporará a referida verba em correspondência a 100% do valor monetário de 110 
pontos. Da mesma forma, se a percebeu, durante o mencionado período, em 120 pontos, 
passará à aposentadoria auferindo 100% do valor monetário relativo aos 120 pontos.

Destarte, mostra-se ilegal e violadora de direito líquido e certo a conduta da 
Administração Pública que fixa, sem qualquer base plausível, o limite de incorporação aos 
aposentados em 110 pontos, que correspondem apenas às categorias “fiscalização de 
estabelecimentos e de apoio à fiscalização de estabelecimentos” e “fiscalização de mercadorias 
em trânsito e de apoio à fiscalização de mercadorias em trânsito”.

Fixe-se, pois, que o limite máximo para a incorporação da Gratificação de Atividade 
Fiscal advinda de cargo efetivo de Auditor Fiscal, referente à fiscalização de estabelecimentos, é 
de 120 pontos.

O ato coator restou evidenciado nos autos nos contracheques de fls. 81, 87 e 97, onde se 
percebe, a título de exemplo, que os servidores Luiz Carvalho da Silva, Jorge Victor Grave e 
Ozenildes A. Ferreira, que percebiam, em atividade, a GAF de 115 pontos, respectivamente, 
passaram à aposentadoria todos com GAF incorporada de apenas 110 pontos.

O referido entendimento encontra coro na jurisprudência desta Corte, valendo conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO – 
SERVIDOR.  AUDITORES FISCAIS. GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 
FISCAL - GF. DECADÊNCIA AFASTADA. ESTABILIDADE 
ECONÔMICA EXTENSIVA À GRATIFICAÇÃO POR COMPOR OS 
VENCIMENTOS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCO.  LEIS ESTADUAIS 
Nº 8.210/02 E Nº 6.677/94 C/C ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
DEVIDA A ESTABILIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NA PONTUAÇÃO 
RELATIVA AO CARGO DE MAIOR HIERARQUIA OCUPADO PELOS 
IMPETRANTES EM PERÍODO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.  
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.  SEGURANÇA 
CONCEDIDA. (TJBA, Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 
0027429-05.2015.8.05.0000, Relator(a): Regina Helena Ramos Reis, Seção 
Cível de Direito Público, Publicado em: 09/03/2017) 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE LITISCONSÓRCIO ATIVO 
EXCESSIVO. REJEIÇÃO.  AUDITORES FISCAIS E AGENTES DE 
TRIBUTOS. GRUPO OPERACIONAL DO FISCO. ESTABILIDADE 
ECONÔMICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 
FISCAL. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.210/02. GRATIFICAÇÃO 
CORRESPONDENTE AO MAIOR CARGO OCUPADO PELO PERÍODO 
DE DOIS ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA 
CONCEDIDA.  
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração 
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do Estado da Bahia, haja vista que é a autoridade responsável pela 
implementação das vantagens aos servidores públicos. 
Afasta-se a preliminar de litisconsórcio ativo excessivo porque a limitação é de 
livre arbítrio do Julgador da causa quando verificar que o número de litigantes 
compromete a rápida solução do litígio ou torna dificultosa a defesa, fato 
inobservado no presente feito. 
A estabilidade econômica concedida aos servidores públicos, no caso, auditores 
fiscais e agentes de tributos, pelo exercício, por mais de dez anos, de cargo de 
provimento temporário, garante o direito de perceberem as gratificações 
correspondentes aos valores dos símbolos relativos aos cargos de maior 
hierarquia e que tenham sido exercidos por pelo menos dois anos, nos termos 
do artigo 39, da Constituição Estadual e art. 15, da Lei 8.210/02.
Na hipótese vertente, reputa-se ilegal e arbitrário o deferimento da estabilidade 
econômica aos postulantes sem implemento da Gratificação por Atividade 
Fiscal  GF, no patamar referente aos cargos comissionados de maior hierarquia, 
ocupados por mais de dois anos, razão pela qual deve-se agasalhar a pretensão 
dos impetrantes para possibilitar a continuidade do recebimento da 
remuneração correspondente. (TJBA, Classe: Mandado de Segurança,Número 
do Processo: 0016277-57.2015.8.05.0000, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca 
Júnior, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 18/10/2016 ) 

Atendidos os requisitos para a incorporação de determinada vantagem ou gratificação, 
não pode esta ser suprimida, sob pena de configurar violação ao direito adquirido do servidor.

Isso anotado, observa-se que a Administração Pública, além de violar o direito 
estabelecido pelo supracitado art. 21, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.210/02, afronta também o art. 40, 
§3º, da Constituição Federal, conforme denuncia a impetrante.

Reza a reportada norma constitucional que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para 
as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 
artigo e o art. 201, na forma da lei. 

Observe-se que os impetrados, apesar de utilizarem como limite máximo para 
incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal, por ocasião da aposentadoria, o valor 
monetário equivalente a 110 pontos, descontam a contribuição previdenciária sobre valores 
correspondentes a 115 e 120 pontos, em relação a alguns servidores da categoria em questão, 
durante todo o período de percepção da verba em atividade.

Atuam os impetrados, outrossim, em flagrante violação à regra constitucional que estatui 
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que o cálculo dos proventos de aposentadoria respeitará a base de cálculo utilizada para fins de 
incidência da contribuição previdenciária, quando se trate de verbas de natureza vencimental, 
como é o caso da GAF, nos termos do art. 15 da lei nº 8.210/2002.

Em outros termos, fazem jus os substituídos da impetrante ao direito de terem os 
descontos de contribuição previdenciária calculados sobre o limite correto do percentual de GAF 
que será incorporado por ocasião da aposentadoria, nos termos do art. 21, § 2º, da Lei nº 
8.210/2002.

Por fim, vê-se que as matérias arguidas no agravo interno pela impetrante são as mesmas 
tratadas no mérito da ação mandamental, de sorte que, uma vez pronta para julgamento, resta 
prejudicado o recurso.

Ex positis, julgando prejudicado o agravo interno interposto, voto no sentido de 
CONCEDER A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo dos substituídos da 
impetrante de incorporar aos proventos de inatividade a Gratificação de Atividade Fiscal no patamar 
máximo previsto para a atividade de fiscalização de estabelecimentos, que é de até 120 pontos, nos 
termos em que o servidor percebia em atividade, nos parâmetros temporais fixados em lei, devendo a 
Administração Pública se abster de recolher a contribuição previdenciária acima da correta limitação 
de pontos prevista no art. 21, § 2º, da Lei nº 8.210/2002.

Sala de Sessões, 24 de maio de 2018.

         Presidente

       Rosita Falcão de Almeida Maia
      Relatora

Procurador (a) de Justiça

fls. 9


