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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
NOTÍCIA CRIME Nº 2012750-21.2014.815.0000
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
NOTICIANTE: Ministério Público estadual.
NOTICIADO: Celso Morais de Andrade Neto, Prefeito do Município de Itapororoca
(Advs. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar e Raphael Sarmento Fernandes).

NOTÍCIA-CRIME. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
PREFEITO  (ART.  1º,  XIII  DO  DEC-LEI  201/67).
ADMISSÃO  DE  INÚMEROS  SERVIDORES  PÚBLICOS
TEMPORÁRIOS  SEM  CONCURSO  PÚBLICO  NEM
PROCESSO  SELETIVO.  RESPOSTA  ESCRITA.  01.
INÉPCIA DA ACUSAÇÃO. DENÚNCIA FORMALMENTE
VÁLIDA.  02.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
EXISTÊNCIA DE LEIS MUNICIPAIS AUTORIZANDO O
RECRUTAMENTO  PRECÁRIO  DE  PESSOAL.
PROLONGAMENTO  INDEVIDO  DOS  VÍNCULOS
FUNCIONAIS.  ARGUMENTO  AFASTADO.  03.  JUSTA
CAUSA.  PRESENÇA  DE  LASTRO  PROBATÓRIO
MÍNIMO.  04.  INEXISTÊNCIA DE DOLO DO AGENTE.
ALEGAÇÃO  DEPENDENTE  DE  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.  DENÚNCIA  PARCIALMENTE
RECEBIDA.

1. Não é inepta a denúncia que permite ao réu o exercício
do  deu  direito  à  ampla  defesa,   ao  identificar  o  acusado
(prefeito  municipal),  descrever o fato acusatório (contratação
ilegal  de  servidores  públicos  temporários)  com  suas
circunstâncias (os nomes dos contratados, o período e a função
por eles exercida) e capitular o crime (art. 1º, XIII do Decreto-
lei  201/67).  Requisitos  formais  do  art.  41  do  Código  de
Processo Penal respeitados.

2.  A  admissão  de  pessoal  para  atender  à  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  pelo  prefeito,
quando  escudada  em  lei  municipal  autorizativa,  é  conduta
penalmente irrelevante, pelo permissivo do art.  37, IX da CF.
Havendo,  contudo,  permanência  indevida  desses  servidores
para  além  do  prazo  legal,  o  fato,  em  tese,  torna-se  típico.
Inaplicabilidade  da  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



3. A presença de lastro probatório mínimo com a peça
acusatória  inaugural  revela  a  necessária  justa  causa  para  a
propositura  da  ação  penal.  Indícios  evidenciados  pela
documentação trazida pelo “parquet”.

4.  Rejeição  de  todas  as  prefaciais  com o  consequente
recebimento  parcial  da  denúncia.  Não  decretação  do
afastamento cautelar  do cargo nem de prisão preventiva  do
alcaide.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA o Egrégio Plenário do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade, em  REJEITAR  AS  PREFACIAIS,  POR  IGUAL
VOTAÇÃO, RECEBEU PARCIALMENTE A PEÇA ACUSATÓRIA.

RELATÓRIO

O  Ministério Público estadual  ajuizou ação penal em face de
Celso Morais de Andrade Neto, dizendo que, na qualidade de prefeito do município de
Itapororoca, o denunciado procedeu à contratação ilegal e prorrogação dos vínculos de
quase 70 (setenta) servidores públicos, entre os anos de 2010 e 2012, sem concurso
público nem processo seletivo, extrapolando os termos da lei municipal 223/2004, a
qual alega ter sido declarada inconstitucional por esta Egrégia Corte em 07/10/2011.

Juntou documentos, fls. 09/400.

Distribuídos os autos ao gabinete do Des. Arnóbio Teodósio, o
então relator determinou a expedição de certidões de antecedentes criminais perante as
Justiças Estadual, Federal e Eleitoral, as quais se encontram às fls. 417, 421, 424, 425,
463 e 464.

O Procurador-Geral de Justiça propôs, por meio do expediente
de fls. 472/473 a suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 89 da lei nº
9099/95, a qual foi recusada pelo noticiado, conforme termo de audiência de fls. 482.

Já sob minha relatoria, foi determinada a notificação do acusado
(fl.  482),  que  se  deu  através  de  carta  de  ordem (fl.  487).  Na  resposta  escrita  (fls.
496/506), o demandado pugnou pela rejeição da incoativa, levantando a ilegitimidade
passiva,  a  inépcia  da  denúncia,  a  atipicidade  do  fato  e  a  falta  de  justa  causa  para
deflagração da persecução penal e a inexistência de fato típico, vez que as contratações
operadas enquanto o mesmo era prefeito do referido Município se deram de acordo com
a LM 223/04, antes de ter sido declarada parcialmente inconstitucional, bem como para
atender ao princípio da continuidade do serviço público. Juntou também os documentos
de fls. 507/528.

Em  respeito  ao  contraditório  constitucional,  determinei  a
intimação do órgão acusatório (fl. 530), que, na manifestação de fls. 532/541, refutou ou
argumentos  expostos  pelo  increpado,  pugnando  o  recebimento  parcial  da  denúncia,
apenas para abranger os ilícitos compreendidos entre 01/01/2009 e 08/04/2010, período



em que o noticiado foi prefeito constitucional da cidade de Itapororoca.

É o relatório.

VOTO:

Tomando por base a manifestação ministerial de fls. 532/541, a
qual está lastreada em expediente administrativo instaurado no Ministério Público, a
Procuradoria de Justiça do Estado acusou Celso Morais de Andrade Neto, prefeito do
município de Itapororoca,  de  admitir ilegalmente 20 (vinte)  servidores  públicos
temporários, entre os anos de 2009 e 2010 por prazo superior ao estipulado em lei
autorizativa.  Por  isso,  imputou-lhe  a  prática  do  delito  previsto  no  art.  1º,  XIII  do
Decreto-lei nº 201/67, que diz:

“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
(...)
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição
de lei;
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos
itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com
a pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo,
acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o
exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo
da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.”

Chamado a se defender, o promovido suscitou, em síntese: (a)
Ilegitimidade passiva, visto que sua gestão como prefeito teve início em 01.01.2009 e
fim  em  08.04.2010,  não  tendo  o  mesmo  sido  responsável  pelas  contratações  de
servidores temporários entre os anos de 2010 e 2012, já que neste período estavam no
exercício da gestão municipal o Sr. Erilson Cláudio Rodrigues (09/04/2010-20/03/2011;
02/04/2011-10/10/2011  e  15/11/2011-31/12/2012)  e  o  Sr.  Paulo  César  Fernandes  de
Queiroz (21/03/2011-01/04/2011 e 11/10/2011-14/11/2011); (b)  inépcia da denúncia,
considerando  que  não  descreveu  satisfatoriamente  o  fato  delituoso  supostamente
praticado pelo réu; (c)  atipicidade do fato,  já que o alcaide agiu segundo expressa
autorização de lei municipal (lei nº 223/2004), que trata do recrutamento de pessoal para
atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  e vez  que  a
prorrogação dos contratos para além do prazo legal encontra guarida no princípio da
continuidade  dos  serviços  públicos  e  que  o  tipo  legal,  ao  incriminar  a  conduta  de
contratar em desacordo com a lei, não o fez em detrimento do prazo ou da renovação
dos contratos, e (d) a ausência de justa causa, por não existir um mínimo de prova da
prática dos fatos criminosos. Cada um desses tópicos será examinado de per si.

1.Ilegitimidade Passiva

Defende  o  noticiado  ser  parte  ilegítima  para  figurar  no  polo
passivo da investigação criminal, uma vez que foi prefeito constitucional do Município
de Itapororoca no período compreendido em 01/01/2009 e 08/04/2010, não tendo como,
na qualidade de alcaide, ter realizado contratações de servidores temporários ao arrepio
da  lei  municipal  223/04  a  partir  do  ano  de  2010,  pugnando,  assim,  a  rejeição  da
denúncia, nos termos do art. 395, II do CPP.

De fato,  observa-se  dos  documentos  acostados  às  fls.510/528



que o noticiado tomou posse como gestor municipal de Itapororoca em 01/01/2009,
múnus que exerceu até 08/04/2010, quando então foi afastado por decisão oriunda do
TRE/PB, assumindo seu lugar  o presidente da Câmara de Vereadores,  o Sr.  Erilson
Cláudio Rodrigues, em 09/04/2010.

É bem verdade que, de acordo com os documentos juntados aos
autos, o maior número de contratações de servidores temporários ocorreu a partir do ano
de 2010. Não obstante, a notícia-crime ofertada pelo Ministério Público enquadra não as
contratações  precárias  feitas  ao  arrepio  de  lei  municipal  autorizativa,  esta  existente
desde o ano de 2004, sob. o nº 223, mas aquelas contratações que extrapolaram o prazo
máximo legalmente previsto, que, segundo o art. 3º do permissivo legal é de 06 (seis)
meses, prorrogáveis, no máximo, por igual período, ou seja, prazo máximo de 01 (um)
ano.

Neste  diapasão,  observa-se  que  o  noticiado,  enquanto  ainda
gestor de Itapororoca, contratou, sob os auspícios da lei municipal nº 223/04, cerca de
20 servidores temporários para prestarem serviços de naturezas variadas ao município,
alguns a partir de janeiro de 2009 (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, do
quadro de fls. 533/534), outros a partir de fevereiro e março de 2009 (4, 5 e 20, do
quadro de fls. 533/534) e outro grupo a partir de abril de 2009 (2 e 6, do quadro de fls.
533/534).

Os  contratos,  portanto,  expirariam pela  lei,  nos  prazos  fatais
ocorridos  em 01/01/2010,  para  o  primeiro  grupo,  01/02/2010  e  01/03/2010,  para  o
segundo e 01/04/2010 para o terceiro grupo, quando o noticiado ainda ocupava o cargo
de alcaide do município de Itapororoca.

Destarte,  não há que se falar  em ilegitimidade passiva,  sob a
escusa  de  que  teria  sido  afastado ainda  no  primeiro  semestre  de  2010,  visto  que  a
aparente prorrogação ilegal dos contratos precários teriam ocorrido ainda na sua gestão.

Cumpre  destacar,  entretanto,  que  com relação às  contratações
com prorrogações indevidas após o afastamento do noticiado do cargo de prefeito, não
há liame de causa entre o sujeito passivo da notícia-crime e os fatos típicos narrados na
peça pórtica, pelo que não merece conhecimento a exordial nestes pontos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Inépcia da denúncia  .

Na forma do art. 41 do Código de Processo Penal, a acusação
“conterá  a  exposição  do  fato  criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a
qualificação  do  acusado  ou  esclarecimentos  pelos  quais  se  possa  identificá-lo,  a
classificação do crime e,  quando necessário,  o rol de testemunhas”.  Se todos esses
requisitos forem preenchidos, a peça inaugural deve ser recebida.

No caso dos autos, o notificado sustentou a inépcia da inicial,
por  entender  que  “o  autor  não  tomou  o  devido  cuidado  ao  demonstrar  de  forma
individualizada quais as ações do acusado, inclusive ao imputá-lo prática de tais ações
genericamente”  (fl. 500). Em resumo, o demandado concluiu que a denúncia é inepta,
porque não expôs que ele teria deixado a Prefeitura no dia 08 de abril de 2010, não
havendo como se inserir tal período na narrativa exordial,  que apenas aponta que os



fatos delituosos ocorreram entre 2010 e 2012.

Assim não entendo,  contudo. Ao contrário  do  que  aduziu  a
defesa, a petição vestibular identificou o increpado (Celso Morais de Andrade Neto,
prefeito de Itapororoca), descreveu o fato acusatório (várias admissões de servidores
públicos precários para desempenho de atividades permanentes, sem concurso público
nem processo seletivo, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 e 1º de
maio de 2012, incluindo respectivas prorrogações contratuais, afrontando a lei), com
todas  as  suas  circunstâncias  (os  nomes  dos  trabalhadores  contratados,  o  tempo  de
permanência irregular de cada um deles na Administração Pública local e a função por
eles exercida) e classificou o crime (art. 1º, XIII do Decreto-lei 201/67).

Ora,  os contornos mínimos da acusação – traçados, insisto,
pela  própria  lei  adjetiva  penal  –  pareceram-me  satisfatoriamente  antedidos,
permitindo ao denunciado o exercício regular do seu direito de contraditar seus termos.
Logo, tenho por injustificável a crítica tecida pela defesa à exordial, valendo-me, para
tanto,  de  precedente  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  para  hipótese
assemelhada, verbis:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS EM DESRESPEITO À REGRA CONSTITUCIONAL DO
CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa, medida de
exceção que é, somente pode ter lugar, quando o seu motivo legal mostrar-se
na luz da evidência, primus ictus oculi.
2. Descrevendo em relação ao impetrante conduta tipificada no artigo 1º,
inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, encontra-se a exordial acusatória
devidamente ajustada ao estatuto de sua validade (artigo 41 do Código
de Processo Penal).
3. A procedência ou não da imputação deduzida na denúncia requisita
exame aprofundado de todos os elementos que integram o conjunto da
prova, próprio do juízo da causa, não se ajustando, por óbvio, ao âmbito
angusto do habeas corpus, até porque, em verdade, se está a pretender o
julgamento antecipado da lide, sem que se caracterize, aliás, a hipótese
legal que autorizaria, se cabível, no processo.
4. Ordem denegada.
(HC 30.719/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 06/02/2006, p. 329)

Dessa maneira, tenho por válida a denúncia oferecida pelo
órgão ministerial e rejeito a preliminar. 

3.     Atipicidade     do     fato.

Como se viu da transcrição do tipo penal incriminador, só haverá
crime de responsabilidade no caso examinado, se o prefeito proceder à “nomeação”,
“admissão”  ou “designação”  de servidor contra expressa disposição de lei. Por essa
razão, o defendente suscita a atipicidade do fato acusatório, considerando haver leis
municipais autorizando a contratação temporária de servidores para atender à
necessidade transitória de excepcional interesse público, em respeito ao art. 37, IX
da Constituição Federal.

O argumento, contudo, não tem  fôlego  para  prosperar. De
fato, mesmo havendo lei local permitindo o recrutamento precário de



trabalhadores para desempenho de atividade de excepcional interesse público (lei
nº 223/2004), tal  norma não tolera a permanência de servidor por prazo superior
ao nela estipulado. Noutras palavras: ainda que o ingresso desses servidores nos
quadros da edilidade seja originariamente lícito, tendo em vista a necessidade de
interesse público excepcional, a manutenção desses agentes públicos no
desempenho de suas funções para além do período máximo permitido enseja, em
tese, a prática do crime descrito no art. 1º, XIII do Decreto-lei nº 201/67.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgamento do Plenário
do Tribunal de Justiça da Paraíba. Confira-se:

AÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO.
Contratação de servidores municipais sem submissão a processo
seletivo simplificado e excedendo o período permitido em lei
municipal. Afronta ao disposto no art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei
nº 201/67, e nos arts. 3º e 4º da Lei Municipal nº 087/1997.
Materialidade e autoria delitivas indubitáveis. Dolo evidente.
Conduta típica. CONDENAÇÃO. 
- Configura-se o crime descrito no inciso XIII do art. 1º do Decreto-
Lei n° 201/67, quando o alcaide contrata diretamente alguns
prestadores de serviços sem prévia submissão a processo seletivo
simplificado e por prazo superior ao estabelecido na legislação
municipal gestora. 
- O elemento subjetivo do crime é o dolo e o delito é de mera conduta.
A ação do prefeito ao nomear, admitir ou designar servidor sem
cumprir os mandamentos da lei, configura por si mesmo, a infração
penal, que se perfaz independentemente da produção de um
resultado. 
- Para o reconhecimento da ausência do dolo e da alegação de solução
de continuidade, faz-se mister que o réu traga para os autos provas
irrefutáveis comprovando que, em virtude das condições e
particularidades do caso concreto, não poderia agir de outra maneira.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
05880899420138150000, Tribunal Pleno, Relator DES. ARNÓBIO
ALVES TEODÓSIO , j. Em 03-06-2015).

Com efeito, rejeito a prefacial.

4.     Ausência     de     justa     causa.

A literatura processual penal erigiu a justa causa como condição
específica da ação penal, consistente na apresentação de lastro probatório mínimo
para dar início a ação penal em desfavor do acusado. Cabe ao autor (parquet ou
querelante), enfim, trazer um mínimo de prova que indique a possibilidade de prática
delitiva pelo demandado, sob pena de abortamento liminar do processo criminal,
como preceitua o atual art. 395, III do CPP.

Veja-se o que disse o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: INQUÉRITO. APURAÇÃO DE CRIME COMETIDO POR
PARLAMENTAR. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. DELITO
PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL. JUSTA CAUSA
PRESENTE. DOLO EVIDENCIADO. DENÚNCIA RECEBIDA. 
1. O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de
cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar
a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sôbre o mérito da
causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal.



V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168). 
2. A justa causa é constatada pela presença de lastro probatório mínimo
a embasar a peça acusatória, a fim de que não se submeta alguém a
julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos,
exonerando o parquet da produção de prova plena sobre os fatos
narrados na exordial acusatória. (…)
8. Denúncia recebida, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.038/90.
(Inq 2588, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 16-05-2013
PUBLIC 17-05-2013) 

No caso em tela, o dominus litis desta demanda criminal fez
instruir seu pedido com o procedimento administrativo instaurado pela promotoria
de justiça da comarca (Proc. 2011/2319) para apurar a forma de admissão de
pessoal na edilidade. Nesse expediente, constam, primo ictu oculi, indícios da prática
do crime descrito no art. 1º, XIII do Decreto-lei 201/67, a exemplo das informações
registradas no Sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado acerca da
contratação aparentemente ilegais de servidores.

Na verdade, o recebimento da denúncia ministerial não
pressupõe juízo de certeza sobre o cometimento de infração penal pelo demandado,
mas mera probabilidade de ocorrência delituosa. Trata-se, a rigor, de simples
admissibilidade da inicial acusatória, aplicando-se aqui o princípio do in dubio pro
societate. Nesse sentido é a posição do STJ, destacada, ilustrativamente, no seguinte
aresto:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE
PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME
DE TORTURA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
INÉPCIA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS
CRIMINOSOS. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
TRAZIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELOS EXAMES DE
CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO
DESSAS PROVAS INDICIÁRIAS SEM A ADEQUADA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prejudicado o pleito de recebimento da denúncia em relação ao crime de
prevaricação, pois mesmo considerada a pena máxima cominada em abstrato
já transcorreu lapso suficiente ao reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal até a presente data.
2. A teor do princípio in dubio pro societatis, a rejeição de denúncia que
descreve a existência do crime em tese, bem como a participação dos
acusados, possibilitando-lhes o pleno exercício do direito de defesa, só é
admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
3. A inicial acusatória narra condutas que se amoldam, em tese, ao tipo penal
de tortura; sendo certo que atende aos requisitos elencados no art. 41 do
Código de Processo Penal, pois apresenta indícios suficientes de autoria e
materialidade, de forma suficiente para a deflagração da persecução penal.
4. A dúvida quanto à existência do evento criminoso não têm o condão de
impedir a persecução penal mediante a instauração do devido processo-
crime, com a observância dos postulados decorrentes da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.”
(REsp 1113662/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014)



Por todas essas razões, afasto a preliminar.

ANTE O EXPOSTO, REJEITO AS PREFACIAIS DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA,  INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DO
FATO E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL, AO TEMPO EM QUE
RECEBO   PARCIALMENTE   A     DENÚNCIA, somente quanto aos fatos ocorridos
até o mês de abril  de 2010,  sem afastamento do acusado de suas funções nem
decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Presidiu a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador,Marcos Cavalcanti de Albuquerque - Presidente. Relator: Excelentíssimo
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos. Participaram ainda do julgamento os Exmos.
Senhores Desembargadores José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz convocado para substituir
o Des. Joás de Brito Pereira Filho), João Benedito da Silva, Luiz Sílvio Ramalho Júnior,
Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides), Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir a Desa..Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de
Justiça), Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira),  João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,
José  Ricardo  Porto  -  Vice-Presidente,  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Des Leandro dos Santos) e José Aurélio da Cruz. Impedido o Exmo. Sr. Des.
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Ausentes,  justificadamente,  os  Exmos.  Srs.
Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho,  Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Maria das Graças Morais Guedes.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora  Jacilene
Nicolau  Faustino  Gomes,  Procuradora de  Justiça,  em substituição  ao Exmo.  Senhor
Doutor Bertrand de Araújo Asfora, Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de junho
de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
                    Relator
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