
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000611-84.2012.815.0471.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Aroeiras.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba.
1° APELADO: Gilseppe de Oliveira Sousa.
ADVOGADO: Dhélio Ramos.
2° APELADO: Francisco Guedes de Albuquerque.
ADVOGADO: Josival Pereira da Silva.

EMENTA: APELAÇÃO.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM 
FACE  DE  EX-PREFEITO  E  EX-SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO DE AROEIRAS. ACUSAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 
DA DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDEB. ART. 24 DA LEI FEDERAL N.° 11.494/2007. PROVA DOCUMENTAL 
DA CRIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE EXTRAPOLAÇÃO  DO  PRAZO  DE  SESSENTA 
DIAS  ASSINALADO  PELO  ART.  34  DAQUELA  LEI  FEDERAL. 
MODIFICAÇÃO  DA  CAUSA  DE  PEDIR.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  264, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  ATRASO  QUE,  DE  TODA FORMA,  NÃO 
CARACTERIZA  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ATO  POLÍTICO. 
ATIPICIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 11,  II,  DA LEI DE IMPROBIDADE. 
DESPROVIMENTO.

1. A causa de pedir não pode ser alterada em segunda instância, quando o feito já se 
encontra sentenciado, conforme inteligência do art. 264, parágrafo único, do Código 
de Processo Civil.

2. Tendo o Ministério Público indicado como causa de pedir, pura e simplesmente, a 
ausência de criação de conselho municipal, e provada sua criação documentalmente, 
não se pode admitir, em sede de apelação, a modificação da causa petendi para que 
os réus sejam condenados pelo suposto atraso na referida criação.

3. Ainda que se admita, hipoteticamente, tal mudança de causa de pedir, o atraso na 
regulamentação de lei federal não configura ato de improbidade, máxime  quando 
inexiste  qualquer  prova  da  existência  de  vontade  consciente  e  finalisticamente 
dirigida à  causação de lesão ao erário,  enriquecimento ilícito  de  particulares  ou 
atentado aos princípios administrativos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º  0000611-84.2012.815.0471, em  que  figuram  como  Apelante o  Ministério 
Público Estadual e como Apelados Gilseppe de Oliveira Sousa e Francisco Guedes 
de Albuquerque. 



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em desprover a Apelação.

VOTO.

O  Ministério  Público  Estadual  interpôs Apelação contra  a  Sentença 
prolatada  em regime de jurisdição conjunta, f. 152/154,  nos autos da Ação Civil 
Pública intentada em face de Gilseppe de Oliveira Sousa e Francisco Guedes de 
Albuquerque,  ex-Prefeito e ex-Secretário de Educação do Município de Aroeiras, 
respectivamente, que julgou improcedente o pedido de condenação por suposto ato 
de  improbidade  administrativa  consubstanciado  na  falta  de  criação  de  conselho 
municipal  para  controle  social  dos  recursos  referentes  ao FUNDEB,  em 
desconformidade com o que preceitua o art. 24 da Lei Federal n.° 11.494/2007.

Em suas  razões  recursais,  f.  157/161,  alegou  que  o  Chefe  do  Executivo 
apresentou anteprojeto de lei  de criação do referido conselho somente em 1° de 
março de 2012, após o escoamento do prazo de sessenta dias preceituado pelo art. 
34 da Lei Federal n.° 11.494/2007, ou seja, com um atraso de aproximadamente 
quatro anos, fato que, em tese, caracterizou improbidade tipificada no art. 11, II, da 
Lei Federal n.° 8.429/92, requerendo, ao final, a reforma da Sentença para que o 
pedido seja julgado procedente.

Os  Réus  não  foram  intimados  para  apresentação  de  contrarrazões,  ao 
contrário do que se afirmou, equivocadamente, na Certidão de f. 165.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, nos termos do art. 511, 
§1°, do CPC, razão pela qual, presentes os demais requisitos de admissibilidade, 
dele conheço.

A presente  Ação  Civil  Pública  foi  ajuizada  em  face  do  Prefeito  e  do 
Secretário de Educação do Município de Aroeiras  à  época dos fatos,  com base, 
exclusivamente,  na  seguinte  causa  de  pedir:  ausência  de  criação de  conselho 
municipal  com  atribuições  de  acompanhamento  e  controle  da  distribuição, 
transferência  e  aplicação  dos  recursos  transferidos  ao  Município  referentes  ao 
FUNDEB, conforme preceitua o art. 24 da Lei Federal n.° 11.494/20071. 

O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que os Réus provaram 
a apresentação de anteprojeto de lei de criação do conselho e a respectiva aprovação 
pela Câmara Municipal, entendendo o Juízo que não houve improbidade, porquanto 
a  Lei  Federal  n.°  11.494/2007,  em  suas  palavras,  não  estipulou  prazo  para  a 
implementação de tal procedimento.

Antes  da apreciação  do  mérito  recursal,  deve  ser  ressaltado  que  os 

1 Art. 24. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos  
recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim. 



advogados constituídos pelos Réus não foram intimados a respeito do Despacho que 
determinou a indicação de provas cuja produção era eventualmente desejada, f. 146, 
tendo a escrivania intimado tão somente os próprios Promovidos de forma pessoal 
(por mandado), f. 148/149.

Os  Réus  também  não  foram  intimados  a  respeito  da  interposição  de 
Apelação pelo Ministério Público por qualquer modalidade.

Em prestígio à economia processual e já adiantando que a improcedência do 
pedido, no entendimento desta Relatoria, deve ser mantida, a declaração de nulidade 
do  processo  ou  a  determinação  de  retorno  à  origem  para  oportunização  de 
contrarrazões  somente  serviriam  à  movimentação  desnecessária  da  máquina 
judiciária, pelo que deixo de determinar tais medidas e passo a emitir, de imediato, 
juízo de valor sobre o mérito debatido.

Ao contrário do que afirmou o Juízo, a Lei Federal n.° 11.494/2007 indicou, 
sim, um prazo para criação do multicitado conselho.

A afirmação equivocada do Juízo resultou de análise isolada do art. 24 do 
Diploma, que preceituou as atribuições daquele órgão colegiado.

O prazo para sua criação está previsto dez artigos à frente, ou seja, no art. 
34, cujo teor dispõe que “os conselhos dos Fundos serão instituídos no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da vigência dos Fundos, inclusive mediante adaptações dos 
conselhos do Fundef existentes na data de publicação desta Lei”.

Em  que  pese  o  equívoco,  a  improcedência  deve  ser  mantida  pelos 
fundamentos a seguir minudenciados.

A causa de pedir escolhida pelo Parquet foi, exclusivamente, a ausência de 
criação do Conselho.

Os documentos carreados à própria Exordial já indicaram que o órgão existia 
e funcionava à época da propositura da ação, ocorrida em 1° de agosto de 2012, f. 
55 – se de forma eficiente ou não, pouco importa, porquanto isso não foi discutido 
na Inicial.

Tais documentos são dois Ofícios  endereçados à Promotoria de Justiça da 
Comarca,  subscritos  pela  Representante  do  Conselho  Municipal  do  FUNDEF  à 
época (Maria José Egito Barbosa de Lima), f. 19/21, ambos com data de 25 de abril 
de 2011;  uma ata de reunião para eleição dos seus componentes, f.  22/23-v, com 
data de 15 de junho de 2009; e duas atas relativas a deliberações ocorridas em 08 de 
fevereiro de 2010, f. 24/24-v, e 22 de março de 2011, f. 25/25-v.

O próprio Ministério Público também carreou à Inicial cópias de Decretos 
Municipais, um de junho de 2009, f. 38/40, e outro de novembro de 2011, f. 41/43, 
que  dispuseram  “sobre  nomeação  do  Conselho  do  FUNDEB  do  Município  de 
Aroeiras”.

Com base em tais documentos, conclui-se que o Conselho já estava criado, 



pelo menos, desde junho de 2009, ou seja, não se vislumbra substrato probatório 
que lastreie a única causa de pedir indicada na Inicial: ausência de criação do órgão.

Após  a  notificação  dos  Réus  para  apresentação  de  defesa  escrita  prévia, 
aportaram aos autos cópia de anteprojeto de lei apresentado à Câmara de Vereadores 
em 1° de março de 2012, f. 90, transformado, após sua aprovação, na Lei Municipal 
n.° 823, de 27 de julho de 2012, que dispôs “sobre a criação do Conselho Municipal 
de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção  e 
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da 
Educação – Conselho do FUNDEB”, f. 62/67.

Esses  últimos  documentos  extirparam  qualquer  dúvida  eventualmente 
existente a respeito da criação do conselho.

Portanto, em síntese, como os Réus foram acusados por ato de improbidade 
consubstanciado na ausência de criação do órgão, a improcedência do pedido deve 
ser mantida com base na falta de materialidade.

Nas Razões de seu Apelo, o Ministério Público pretendeu modificar a causa 
de pedir, argumentando, agora, que os Réus devem ser condenados pelo atraso na 
criação do conselho.

Ausência de criação do conselho não equivale a atraso em sua criação, de 
sorte que a argumentação recursal redunda em inequívoca alteração da causa de 
pedir,  vedada pelo parágrafo único do art.  264 do Código de Processo Civil,  in  
verbis:

Art. 264. Omissis.

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será 
permitida após o saneamento do processo.

Deve ser ressaltado que a alegação de atraso não constou da Inicial sequer 
implicitamente, tendo o  Parquet afirmado que o conselho não havia sido criado, 
pura e simplesmente.

Para que não restem dúvidas, colaciono os seguintes excertos da Inicial:

“A presente ação visa proteger (sic) os interesses relativos à instituição do Conselho 
Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção  e 
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da 
Educação do Fundeb, obrigação prevista pela Lei n.° 11.494/2007 (…)” - f. 03 (sem 
grifo no original).

“É  justamente  a  obrigação  de  instituir  o  Conselho  Municipal  de 
Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção  e 
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da 
Educação do Fundeb, determinada pela Lei, que não vem sendo cumprida pelo 
Município de Aroeiras, impedindo que o uso dos recursos do FUNDEB sejam 
fiscalizados na forma estabelecida pelo diploma legal que o criou” - f. 06.
“A existência de um Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação quanto à distribuição, transferência e aplicação de recursos 
públicos do FUNDEB não é mera exigência formal da Lei n.° 11.494/2007” - f. 07.

“Não obstante essa necessidade, o Município de Aroeiras ainda não implementou 
o Conselho. Note-se que a Lei que criou a obrigação de se instituir o Conselho,  
data do ano de 2007 – em vigência há mais de cinco anos, portanto” - f. 08.

“Constatada a não criação do Conselho legalmente exigida, entidades da sociedade 
civil e o Ministério Público, através desta Promotoria, têm reiteradamente solicitado a 
tomada de providências necessárias à nomeação dos membros do Conselho (...)” - f.  
08 (sem grifo no original).

“Ora, in casu, a necessidade da implantação do Conselho coexiste com o próprio 
FUNDEB (...)” - f. 08.

“Caracterizada  a  omissão  do  Poder  Público,  o  Município  de  Aroeiras  ainda  não 
promoveu a nomeação dos Conselheiros (...)” - f. 08.

“Por derradeiro,  como consequência da  não implantação do Conselho Municipal 
(…) e diante da carência de regular atividade fiscalizatória e de informações sobre o 
destino  dos  recursos  provenientes  do  Fundo,  houve  violação  ao  princípio  da 
publicidade (...)” - f. 10 (sem grifo no original).

“Diante  disso,  o  Ministério  Público do Estado  do  (sic)  Paraíba  requer:  (…) 2.  o 
reconhecimento da situação de ilegalidade pela inexistência do Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do FUNDEB 
(...)” - f. 13 (sem grifo no original).

Conclui-se, portanto, que a causa de pedir exclusiva é a suposta ausência de 
criação e não o atraso na criação.

Embora  não  tenha  sido  noticiada  a  existência  de  lei  em  sentido  estrito 
tratando  da  criação  do  conselho  em momento  anterior  a  27  julho  de  2012,  os 
Ofícios,  Atas  e  Decretos  confeccionados  antes  dessa  data  demonstraram que  o 
conselho já havia sido criado e exercia suas atribuições.

Em virtude da limitação dos elementos encartados, não se pode afirmar, com 
precisão, se antes daquela data o conselho havia sido formalmente criado por ato 
normativo infralegal ou se o Chefe do Executivo, ao interpretar os arts. 24 e 34 da 
Lei Federal n.° 11.464/2007, entendeu que não havia necessidade de editar norma 
municipal criadora, reputando suficiente apenas a edição de um ato administrativo 
de nomeação de seus integrantes (os referidos Decretos).

A indicação precisa de qual das hipóteses realmente se verificou na realidade 
social  é  de somenos importância  para  o caso concreto,  porquanto,  ainda que  se 
admita a necessidade de edição de uma lei municipal antes do início do exercício 
das  atribuições  do  conselho,  tal  órgão  fiscalizador,  validamente  ou  não, 
indiscutivelmente já estava criado e em plena atividade.

Em outras palavras, a causa de pedir não foi a criação inválida do Conselho 
por fonte diversa de lei em sentido estrito, tampouco o exercício das atribuições do 
Conselho com fundamento de validade diretamente na Lei Federal n.° 11.494/2007, 



sem amparo em ato regulamentador municipal.

Em termos ainda mais claros: ausência de criação (alegação situada no plano 
da existência) não se confunde com invalidade da criação nem com invalidade do 
exercício (argumentos situados no plano da validade).

Ante o expendido, considerando que não se pode alterar a causa de pedir 
somente  nesta  fase  recursal  e  que,  nos  exatos  limites  fixados  pela  Inicial,  está 
cabalmente provada a inexistência da materialidade, a manutenção da absolvição é 
medida  que  se  impõe,  embora  por  fundamento  parcialmente  diverso  daquele 
constante na Sentença.

Mesmo que se admita, hipoteticamente, a modificação da causa petendi para 
o  atraso  na  criação  do  Conselho  mediante  lei  stricto  sensu,  tal  demora  não  se 
caracteriza como improbidade.

A  jurisprudência  pátria  dominante  firmou-se  no  sentido  de  que  a 
apresentação  de  projeto  de  lei  regulamentadora  de  legislação  federal,  pouco 
importando de quem seja a iniciativa, não é um ato vinculado, raciocínio que ganha 
especial  relevância  quando  tal  medida  implica  na  criação  de  órgão  e, 
consequentemente, de despesa.

Em  tais  casos,  como  o  Judiciário  sequer  pode  compelir  o  Prefeito  à 
obrigação de fazer consistente na apresentação de anteprojeto de lei ao legislativo 
municipal,  como muito mais razão não pode condená-lo por ato de improbidade 
administrativa.

Não se trata de retardamento de ato de ofício (art. 11, II, da LIA), mas de ato 
político, pelo que não se vislumbra conduta típica.

Ilustrando o raciocínio jurídico, as seguintes ementas do Superior Tribunal 
de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO (ART. 
37,  X,  DA  CF).  INDENIZAÇÃO  POR  OMISSÃO  LEGISLATIVA.  NÃO 
CABIMENTO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  […]  2.  O  Princípio  da 
Separação de Poderes impede que o Judiciário obrigue o Chefe do Poder Executivo a 
apresentar projeto de lei de sua iniciativa privativa e discricionária. Precedentes do 
STJ. 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 956.286/SC, Rel. Walter de 
Almeida Guilherme, Desembargador Convocado do TJ/SP, Quinta Turma, julgado em 
14/10/2014, DJe 24/10/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO (ART. 
37, X, DA CF). OMISSÃO LEGISLATIVA. […] 2. Ademais, mesmo havendo mora, 
pelo Princípio da Separação de Poderes,  não pode o Judiciário obrigar o Chefe do 
Poder Executivo a apresentar projeto de lei de sua iniciativa privativa e discricionária.  
[…]  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento  (STJ,  AgRg  no  REsp 
1013704/SC,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em 
05/03/2013, DJe 11/03/2013).



O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se debruçou sobre questão 
semelhante,  adotando  a  mesma  linha  de  raciocínio,  consoante  se  depreende  da 
seguinte ementa:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO BORJA. 
PLANTÃO 24H DA DEFENSORIA PÚBLICA.  AUSÊNCIA DE ESTRUTURA. 
DESCABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES.  A Defensoria  Pública  foi  criada  com o  primordial  objetivo  de 
orientação jurídica, com atuação judicial e extrajudicial, especialmente representando 
pessoas  carentes,  possuindo  autonomia  funcional  e  administrativa.  A  pretensão 
veiculada pelo Parquet, de condenação à instituição de plantão 24h, em todos os dias 
do ano, adentra na esfera de discricionariedade da Administração, não cabendo ao 
Judiciário  imiscuir-se em atos  de  competência do Executivo,  no caso,  da  própria 
Instituição  Defensoria  Pública,  quando  não  estão  eles  eivados  de  nulidade, 
ilegitimidade ou praticados em afronta à lei, sob pena de passar a gerir outro Poder 
ou  Órgão,  em  grave  desconsideração  à  independência  e  autonomia 
constitucionalmente  previstas.  O  mérito  administrativo  dos  atos  discricionários 
comporta  valoração  judicial,  mas  exclusivamente  à  luz  dos  princípios  da 
proporcionalidade  e  razoabilidade,  em  especial  acerca  de  seus  aspectos  formais, 
legalidade  e  legitimidade.  E  a  pretensão  diz  respeito  a  questões  de  ordem 
organizacional da Defensoria Pública. O acolhimento da pretensão, ademais geraria a 
necessidade  de  criação  de  cargos,  com  interferência  do  Judiciário  em  questões 
orçamentárias de outro Poder. Precedentes do STF e desta Corte em casos idênticos.  
Inexistência dos vícios previstos no art. 535 do CPC. A pretensão de sobreaviso em 
nada  altera  tal  situação,  pois  os  02  Defensores  da  Comarca  estariam 
permanentemente atrelados à atividade, por 24h, nos 07 dias da semana. E geraria 
também  indevida  interferência  no  mérito  administrativo.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  DESACOLHIDOS  (TJRS,  Embargos  de  Declaração  n.º 
70061810487,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Relator:  Almir  Porto  da  Rocha 
Filho, julgado em 15/10/2014, Diário da Justiça do dia 07/11/2014).

Os prazos  para  regulamentação assinalados  na  legislação,  historicamente, 
sempre  foram  considerados  como  meramente  indicativos,  de  modo  que  as 
limitações orçamentárias, humanas e logísticas de cada ente federado, bem como a 
vontade política, podem determinar sua inobservância sem que haja possibilidade de 
cominação de obrigação de fazer  a outros Poderes e,  por decorrência  lógica,  de 
condenação por ato de improbidade.

A própria  Constituição  Federal  é  repleta  de  normas de  eficácia  limitada, 
muitas das quais sem regulamentação por parte do Congresso após mais de vinte 
anos  de  vigência,  e  nem  por  isso  se  cogita  em condenar  todos  os  Deputados, 
Senadores e Presidentes eleitos desde 1988 por improbidade administrativa.

Atraso  de  regulamentação  de  lei  federal,  em  síntese,  não  configura 
improbidade,  máxime  quando  inexiste  qualquer  prova  da  existência  de  vontade 
consciente e finalisticamente dirigida à causação de lesão ao erário, enriquecimento 
ilícito de particulares ou atentado aos princípios administrativos.

Por fim, um último fundamento, referente, exclusivamente, ao ex-Secretário 
de  Educação,  acentua  a  necessidade  de  absolvição:  a  competência  para 
regulamentação do Conselho Municipal  é  privativa  do  Chefe  do Executivo,  por 
aplicação simétrica do art. 61, §1°, II, “a” e “e”, da Constituição Federal2, de sorte 

2 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 



que o Secretário  Municipal  de Educação,  em hipótese  alguma,  poderia  suportar 
condenação por improbidade, seja com base na  causa petendi indicada na Inicial, 
seja com fulcro na sua pretendida modificação.

 Como as condições da ação são aferíveis in statu assertionis e considerando 
que o Autor defendeu haver atribuição desse agente público quanto à criação do 
Conselho, trato essa questão em juízo de mérito e não em juízo de admissibilidade, 
pelo que deixo de utilizar a terminologia ilegitimidade passiva.

Mantida a  improcedência do pedido,  queda-se despicienda a  anulação do 
processo pela nulidade procedimental anteriormente referida, bem como o retorno à 
origem  para  intimação  referente  às  contrarrazões,  uma  vez  que  o  julgamento 
meritório imediato, nesse sentido, favorece os Réus em maior medida.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de 
sua remuneração; 

[…]

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,  
VI; 


