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PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INDEFERIMENTO  DA  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS.
MATÉRIA UNICAMENTE  DE  DIREITO.  REJEIÇÃO  DA
PREAMBULAR. 

- O Julgador é o destinatário da prova, cabendo a este verificar a
necessidade  ou  não  de  sua  produção,  o  que  não  ocorreu  na
hipótese, pois a dilação probatória não lhe aproveitaria, porquanto
a prova no caso é eminentemente documental.

APELAÇÃO CÍVEL. ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
ALEGAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES.  PLEITO
OCORRIDO DENTRO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO
SUFRÁGIO.  INVIABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Estando  ausentes  as  alegadas  irregularidades  na  eleição  para
conselheiro tutelar do Município de João Pessoa, deve ser mantida
a sentença que desproveu o pedido de anulação do pleito eleitoral. 

-  “DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
ELEIÇÃO  PARA  O  CONSELHO  TUTELAR  MUNICIPAL.
ANUALAÇÃO.  IRREGULARIDADES.  PROVA.  AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE DO COMDICA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. Não possui o COMDICA legitimidade para figurar no polo
passivo  da  presente  demanda,  tendo  em vista  que  se  trata  de  órgão
público, destituído de personalidade jurídica própria, agindo em nome
da pessoa jurídica de direito público a que está vinculado, não detendo
legitimidade para responder pelos vícios alegados no processo seletivo
de eleição de Conselheiro Tutelar.  Cabe ao autor comprovar os fatos
constitutivos  do  seu  direito,  se  assim  não  procedeu,  judiciosa  é  a
decisão  que  julgou  improcedente  o  pedido  inicial.”  (TJPE;  APL
0057666-83.2015.8.17.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco
Manoel Tenório dos Santos; Julg. 29/09/2016; DJEPE 01/11/2016)
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos,  REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso  de  apelação cível  interposta  por  Luis  Antônio Brilhante  da
Silva e Delson Andrade da Silva (fls.  530/565) contra sentença (fls. 520/524v) proferida pelo
Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Infância  e  Juventude  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou
improcedentes os pedidos inseridos na ação ordinária com antecipação de tutela ajuizada em face do
Município de João Pessoa.

O Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de litispendência e, no mérito,
desacolheu o pleito autoral, com base no art. 269, I do CPC/1973. 

Inconformados,  os  promoventes  apelaram,  suscitando,  preliminarmente,  o
cerceamento  de  defesa  pelo  julgamento  antecipado  da  lide,  em  decorrência  da  ausência  de
apreciação do requerimento de produção de prova testemunhal.

No  mérito,  aduziram  que  foram  eliminados  da  disputa  para  uma  das  vagas  de
membro dos Conselhos Tutelares de João Pessoa sem que tenham sido discriminados os critérios de
correção da prova objetiva realizada.

Alegaram,  ainda,  que  a  Comissão  Eleitoral  foi  criada  mediante  ato  lavrado  e
subscrito pela Coordenadora Adjunta do CMDCA/JP, Sra. Ariana Nogueira Rodrigues, que também
assinou os Certificados de Conferência Municipal, sendo que a mesma se candidatou no aludido
certame, em claro desrespeito ao Princípio da Paridade de Armas. 

Afirmaram ter inexistido a devida publicização do semanário oficial, da relação do
processo licitatório e do meio de contratação da entidade responsável pela realização das etapas
previstas no edital.

Ressaltam, também, que houve a previsão de escolha de conselheiro para duas novas
regiões, as quais sequer foram disciplinadas por legislação específica anterior. 

Ante o exposto, pugnam pela nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, ou,
alternativamente, pela anulação do processo eleitoral em razão dos vícios quanto à sua elaboração,
realização e correção, impondo-se à Comissão Eleitoral o atendimento aos princípios da legalidade,
publicidade e isonomia.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de João Pessoa, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 569/580).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da prefacial e
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o desprovimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

Inicialmente,  os  autores  apelam  pugnando  pela  nulidade  da  sentença  por
cerceamento de defesa,  diante  do julgamento antecipado da lide,  tendo em vista  a ausência de
análise do seu pedido de oitiva de prova testemunhal. 

Todavia, segundo se percebe da decisão recorrida, o Julgador dispensou a dilação
probatória, notadamente a oitiva testemunhal em audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC (fls.
521 verso). 

Ora, vê-se que ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para seu convencimento,
cabendo  a  este  verificar  a  necessidade  ou  não  de  sua  produção,  a  fim  de  esclarecer  fatos
controvertidos,  o  que  não  ocorreu  na  hipótese,  uma  vez  que  os  elementos  no  caso  são
eminentemente documentais.

Logo,  não  se  reputa  mácula  na  conduta  do  Juízo,  prevalecendo  o  princípio  da
razoabilidade,  devendo  o  magistrado  evitar  diligências  impertinentes,  dinamizando  a  prestação
jurisdicional.

Nesse sentido, acosto alguns julgados: 

PROCESSUAL CIVIL  -  Apelação  cível  -  Ação  monitoria  -  Sentença
-Procedência - Irresignação do réu - Preliminar - Cerceamento de defesa
-Realização de prova - Diligência que se mostra inútil ou protelatória
-Ausência de prejuízo à formação do convencimento do magistrado - As
próprias partes pleitearam julgamento antecipado da lide - Cerceamento
de defesa - Inocorrência - Rejeição. - O Julgador pode e deve indeferir o
pedido de produção de prova inútil ou desnecessária, frente aos fatos
alegados pelas partes e aos demais elementos probatórios já existentes
nos autos. - A apelação cível não comporta inovação de teses recursais,
tendo  em  vista  a  preclusão  consumativa.  PROCESSUAL  CIVIL
-Apelação cível -Ação monitoria - Sentença - Procedência - Irresignação
do  réu  -  Fato  constitutivo  provado  -Ausência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor - Aplicação do art. 373 do
CPC  -Desprovimento.  -  Caberia  ao  réu  o  dever  de  provar  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
art. 373, II, do CPC. - Não restando comprovado o pagamento do débito,
ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, não merece reforma a r. sentença. VISTOS, relatados e discutidos
estes  autos  acima  identificados:  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  N°  00049365620148150011,   2a   Câmara   Especializada
Cível,   Relator DE,' ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em
21-03-2017) (destaque nosso). 
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APELAÇÃO CÍVEL.  LOCAÇÃO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.  AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA  POR  INDEFERIMENTO  DE  PROVA  TESTEMUNHAL.
Cuidando-se  de  matéria  essencialmente  de  direito  e  cujo  desate  se
viabiliza pela prova documental coligida aos autos, desnecessária é a
pretendida  prova  testemunhal. POR  UNANIMIDADE,  NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70051194868, Décima
Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Angelo
Maraninchi  Giannakos,  Julgado  em  18/12/2013)  (TJ-RS  -  AC:
70051194868  RS,  Relator:  Angelo  Maraninchi  Giannakos,  Data  de
Julgamento:  18/12/2013,  Décima  Quinta  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2014)

Portanto, rejeito a presente questão prévia. 

DO MÉRITO

O recurso  não  merece  prosperar,  tendo  em vista  que  não  restou  demonstrada  a
ocorrência de vícios no processo eleitoral para escolha de Conselheiros Tutelares do Município de
João Pessoa.

Os  demandantes  ingressaram  com  a  presente  ação  elencando,  em  síntese,  as
seguintes irregularidades no certame, quais sejam, o fato de a Sra. Ariane Nogueira Rodrigues,
mesmo sendo candidata a Conselheira Tutelar, ter nomeado e integrado a comissão eleitoral do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de João Pessoa –
CMDCA/JP,  bem  como  a  ausência  de  critérios  de  correção  da  prova  objetiva  e  violação  ao
princípio publicidade dos atos. 

Inicialmente, não procede à primeira alegação. 

Ora,  apreciando  os  autos,  verifica-se  que  a  citada  concorrente,  a  Sra.  Ariane
Nogueira Rodrigues, antes de se candidatar no sufrágio, que se deu em 17 de junho de 2015, pediu
o desligamento do colegiado, este no dia 01 daquele mês e ano. (vide fls. 414/423). 

Frise-se, também, que a candidata sequer obteve êxito no processo eleitoral, caindo
por terra a alegação de favorecimento (fls. 442). 

Ademais, conforme asseverou o Parquet, quando do parecer lançado às fls. 588/591:
“Destaque-se que não existe  nenhum impedimento  legal  que proíba a participação na seleção
pública, como candidata, de pessoa que tenha sido membro do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de João Pessoa, motivo pelo qual não houve violação aos
princípios da administração. Do estudo minucioso de todo o caderno processual, não há provas de
que a Sra. Ariana Nogueira Rodrigues tenha influenciado na escolha da Comissão Eleitoral da
seleção, tampouco tenha sido beneficiada com qualquer ato da referida Comissão.”
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Sobre o tema, verifica-se, ainda, que o Ministério Público esclareceu a controvérsia,
quando da notícia de fato interposta pelos autores (fls. 374/382):

“"No que se refere às irregularidades descritas nos itens 01 e 02, este
órgão  ministerial,  após  analisar  detalhadamente  a  documentação
acostada,  assim  como  os  esclarecimentos  prestados  pela  Comissão
Eleitoral, e, na qualidade de fiscal da lei e do processo eleitoral, conclui
pela inexistência de qualquer irregularidade que venha trazer mácula ou
invalidar o processo eletivo pelos atos da então Coordenadora Adjunta
do CMDCA, Ariana Nogueira Rodrigues. (...)
Ora,  a  Sra.  Ariana  Nogueira  Rodrigues  só  veio  a  ser  candidata  a
Conselheira  Tutelar  após  renunciar  a  supra  citada  Coordenação  do
CMDCA  e  de  afastar  do  próprio  conselho  municipal,  não  tendo
praticado nenhum ato concomitante do exercício da coordenação e sua
condição  de  candidata.  Na  verdade,  os  atos  praticados  pela  então
coordenadora adjunta do CMDCA não redundaram em nenhum prejuízo
ao processo de escolha dos membros dos CTS, não tendo os candidatos
reprovados na prova de conhecimento apontado qualquer PREJUÍZO, de
forma individualizada e no momento oportuno, que tenha o condão de
nulificar  o  pleito,  visto  que,  apesar  da  Sra.  Ariana  Nogueira  ter
encaminhado para publicação decisão colegiada do conselho municipal
e ter assinado certificados da conferência municipal, nenhum candidato
se  insurgiu  contra  esses  atos  logo  após  a  inscrição  daquela  para
concorrer  na  eleição,  entretanto,  tão  somente  após  publicação  do
resultado da  prova  de  conhecimento  é  que  os  candidatos  reprovados
começaram a reclamar os atos acima descritos". (fls. 376). 

No que se refere ao segundo argumento, a respeito da ausência de critério para a
correção da prova objetiva, o art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o
processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e
realizado sob a responsabilidade deste, in verbis:

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho tutelar
será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do
Conselho  Municipal dos   Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  e  a
fiscalização do Ministério Público.

§1° O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá
em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos,
no  primeiro  domingo  do  mês  de  outubro  do  ano  subsequente  ao  da
eleição presidencial.

§2° A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do
ano subsequente ao processo de escolha.

§ 3o No processo de escolha dos membros do Conselho tutelar, é vedado
ao candidato  doar,  oferecer,  prometer  ou  entregar  ao  eleitor  bem ou
vantagem pessoal  de qualquer natureza,  inclusive brindes de pequeno
valor.
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No  caso  do  Município  de  João  Pessoa,  o  assunto  foi  disciplinado  pela  Lei  n°
11.407/2008,  exigindo-se,  em seu art.  46,  VIII,  a  aprovação em prova escrita  para o cargo de
Conselheiro Tutelar (fls. 194). 

Ademais, verifica-se no edital de convocação, o qual foi republicado no diário oficial
do período de 10 a 16 de maio de 2015, os critérios  que seriam observados na realização da
avaliação, bem como o conteúdo a ser cobrado, conforme os arts. 14 e 30  (fls. 425/428). 

Outrossim,  importante  registrar  que  ao  Poder  Judiciário  não é  dado  substituir  a
Banca  Examinadora  de  concurso público,  seja  para  rever  ou fixar  os  requisitos  intrínsecos  de
correção das provas.

Nesse sentido:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA Nº 279/
STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de
origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do
material  probatório constantes dos autos,  o que atrai a incidência da
Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas
pelos  candidatos  e  notas  a  elas  atribuídas”  (RE 632.853,  Rel.  Min.
Gilmar Mendes).  3.  Nos termos do art.  85,  §  11,  do CPC/2015,  fica
majorado  em 25% o valor  da  verba honorária  fixada  anteriormente,
observados os  limites legais do art.  85,  §§ 2º  e 3º,  do CPC/2015.  4.
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento,  com  aplicação  da  multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF; Ag-RE-AgR 1.036.827;
Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 30/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO  PÚBLICO.  ANULAÇÃO  DE  QUESTÕES  DA  PROVA
OBJETIVA.  ILEGALIDADE  NÃO  VERIFICADA.  IMPOSSIBILIDADE
DO CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. Em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário
incumbe  apenas  analisar  a  legalidade  do  edital  bem  como  o
cumprimento  de  suas  normas  pela  comissão  responsável,  sendo-lhe
vedado proceder à avaliação da correção das provas do certame sob
pena  de  substituir  a  Banca  Examinadora.  (TJMG;  APCV
1.0024.14.006167-2/002; Rel. Des. Audebert Delage; Julg. 11/07/2017;
DJEMG 21/07/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DA  ELEIÇÃO  DE
CONSELHEIROS  TUTELARES.  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO. Considerando a ausência de provas de
qualquer  ilegalidade  ou  irregularidade  no  processo  de  seleção  de
conselheiros  tutelares  do  Município  de  João  Pessoa,  não  merece
acolhimento o pedido de anulação. "Não compete ao Poder Judiciário,
no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar
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respostas  dadas  pelos  candidatos  e  notas  a  elas  atribuídas.
Precedentes" (STF, Tribunal Pleno, RE 632853, Relator: Min. Gilmar
Mendes,  DJe  29/06/2015).  (TJPB;  APL  0001984-08.2015.815.2004;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rei. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 23/09/2016; Pág. 13) (ênfase nossa)

Com relação à ausência de publicização do semanário oficial, da licitação e sobre o
meio de contratação da entidade responsável pela realização das etapas previstas no certame, vê-se,
às fls. 436/444, a publicação do termo de parceria 2015, realizado entre o conselho municipal dos
direitos da criança e do adolescente e a UFPB, visando à prestação de serviços atinentes à correção
das provas da citada seleção. 

Ora, ainda que tal ato (publicação do termo de parceria), em setembro de 2015, tenha
se dado após a efetivação dos testes, em julho de 2015, o vício restou regularizado. 

Ressalte-se,  também,  que  o  Município  de  João  Pessoa  ratificou  a  realização  da
parceria, publicando a convalidação no diário oficial de 18 a 24 de outubro de 2015, mesma atitude
tomada pela Reitora da UFPB, sanando a alegação de nulidade. 

Nesse mesmo norte,  o Magistrado de base ressaltou com maestria:  “No entanto,
destaco  que  mesmo  a  publicação  sendo  condição  de  eficácia  do  contrato  administrativo,  a
pendência  de  publicação,  em regra,  não torna inválido  o  instrumento  contratual,  nem desfaz
vínculo crido com a sua celebração. Assim sendo, entendo que essa, a priori, não pode ser causa
de  invalidade  do  termo  de  parceria  técnica,  uma  vez  que  o  suposto  defeito  não  afetaria  a
contratação,  sendo  plenamente  possível  a  convalidação  de  qualquer  vício  com  a  publicação
realizada, ainda mais se tratando de negócio jurídico visando à cooperação entre duas partes,
pessoas jurídicas de direito público, sem qualquer ônus financeiro para as mesmas. Da mesma
forma,  corrobora essa  tese  o  fato  de  que  não é  possível  identificar  a  existência  de  qualquer
prejuízos às partes envolvidas, fato que inclusive, levou o prefeito do Município de João Pessoa e
a reitora da Universidade Federal da Paraíba editarem atos de convalidação do termo de parceira
na forma do art. 55 da Lei nº 9.784/99, conforme documentos de fls. 436 e 437 respectivamente!”
(fls. 523 verso)

Por  fim,  observa-se  que  o  edital  de  convocação  do  semanário  oficial  nº  1470
(publicado no diário oficial de 08 a 14 fevereiro de 2015- fls. 50), trouxe a previsão de instauração
da seleção para duas regiões que só vieram a ser criadas com a edição da Lei nº 13.017, em 29 de
abril de 2015, ou seja, em data anterior, o que, em tese, configuraria uma irregularidade (fls. 212).  

Todavia, como o instrumento editalício foi republicado do diário de 10 a 16 de maio
de 2015 (fls. 425), mais uma vez a situação restou normalizada. 

Assim, por tudo que foi exposto, ausente provas das irregularidades apontadas pelos
recorrentes, de modo a sentença de primeiro grau deve ser mantida integralmente.

Quanto ao tema abordado, acosto mais alguns julgados: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ELEIÇÃO
PARA  O  CONSELHO  TUTELAR  MUNICIPAL. ANUALAÇÃO.
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IRREGULARIDADES.  PROVA.  AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE  DO
COMDICA.  RECURSO  IMPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  Não
possui  o  COMDICA  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da
presente  demanda,  tendo  em  vista  que  se  trata  de  órgão  público,
destituído de personalidade jurídica própria, agindo em nome da pessoa
jurídica  de  direito  público  a  que  está  vinculado,  não  detendo
legitimidade para responder pelos vícios alegados no processo seletivo
de eleição de Conselheiro Tutelar.  Cabe ao autor comprovar os fatos
constitutivos  do  seu  direito,  se  assim  não  procedeu,  judiciosa  é  a
decisão  que  julgou  improcedente  o  pedido  inicial.  (TJPE;  APL
0057666-83.2015.8.17.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco
Manoel Tenório dos Santos; Julg. 29/09/2016; DJEPE 01/11/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DE
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR.  MUNICÍPIO DE CRUZ
ALTA.  RESOLUÇÃO  Nº  03/2015.  1.  Ausente  prova  inequívoca  das
irregularidades  apontadas  no  processo  de  seleção  para  o  cargo  de
conselheiro tutelar  do município de Cruz Alta regulado pela resolução
nº 03/2015 (quadriênio 2016-2019), especialmente no tocante à prova de
conhecimentos  específicos  e  relativamente  ao  número  mínimo  de
candidatos considerados aptos a participar do processo de eleição. 2. A
prova aplicada aos candidatos possui expressa previsão editalícia e legal
(art. 7º, inciso VII, da Lei Municipal nº 2.622/15), além do fato de que a
suspensão do trâmite do processo de escolha dos conselheiros constitui
faculdade do conselho municipal, conforme previsão do parágrafo 1º do
art. 13 da resolução nº 170/2014, de modo que irregularidade alguma há
no fato de menos de dez candidatos estarem habilitados a participarem
do processo de eleição. 3. Em um juízo preliminar não há evidência de
afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas,
de  modo  a  justificar  a  suspensão  da  prova  de  conhecimentos
específicos ou mesmo do processo de eleição, não estando presentes os
requisitos do art. 273 do CPC. Agravo de instrumento improvido. (TJRS;
AI 0351598-85.2015.8.21.7000; Cruz Alta; Terceira Câmara Cível; Relª
Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 24/09/2015; DJERS 29/09/2015)  

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA E DESPROVEJO A APELAÇÃO, mantendo inalterado o entendimento de primeiro
grau. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo
Leite Lisboa (Juiz convocado em substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR
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Desembargador José Ricardo Porto
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