
Processo nº. 2011286-59.2014.815.0000

ESTADO DA PARAÍBA

Acórdão
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 2011286-59.2014.815.0000

Relatora:  Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza convocada -

Suscitante: Município de Lagoa Seca-PB – Adv.: Dimitre Braga Soares de 
Carvalho.

Suscitado: Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e 
da Borborema (SINTAB)

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
ILEGALIDADE  DE  GREVE  -  SERVIDORES  DA 
SECRETARIA  DE  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO  DE 
LAGOA SECA-PB - MOVIMENTO PAREDISTA - 
DEFLAGRAÇÃO  EM  DESRESPEITOS  ÀS 
CONDIÇÕES  LEGAIS  ESTABELECIDAS  - 
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS 
MEDIDAS  A  SEREM  ADOTADAS  PARA 
FUNCIONAMENTO MÍNIMO DOS SERVIÇOS – 
ILEGALIDADE  -  SERVIÇO  DE  SAÚDE  - 
ESSENCIALIDADE DECORRENTE DO CARÁTER 
FUNDAMENTAL DO DIREITO À VIDA. LIMINAR 
DEFERIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acorda o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade, em deferir a liminar, nos termos do voto da 
relatora.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Ação  Declaratória  de  Ilegalidade  e/ou 
Abusividade de Greve com Pedido de Liminar movida pelo  Município de 
Lagoa Seca-PB contra o  Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais 
do Agreste e da Borborema (SINTAB).

O  suscitante  alega  que,  a  Secretaria  Municipal  de 
Saúde-PB, foi comunicada através de carta, da paralisação dos servidores 
das  seguintes  categorias:  auxiliares  de  serviços  gerais,  auxiliares  de 
enfermagem, recepcionistas, vigilantes e agentes de vigilância ambiental.

Alega  ainda que,  o  teor  da  carta  não  oferece  uma 
exatidão na descrição do fato, apenas apregoa a suspensão dos serviços, 
sem apresentar os motivos da paralisação.

Aduz que,  a principal solicitação da carta é a inserção 
dos citados profissionais ao grupo daqueles que são gratificados com o 
recurso  PMAQ-AB  (Programa  de  Melhoria  do  Acesso  à  Qualidade  da 
Atenção Básica)

Aduz  ainda  que,  é  impraticável  o  funcionamento  de 
uma  unidade  de  atendimento  sem  que  haja  o  trabalho  indefeso  dos 
responsáveis pela acolhida, higienização e vigilância.

Ressalta  que  de acordo  com as  regras  em vigor  do 
Ministério da Saúde, os profissionais não compõem a equipe de saúde da 
família e não se enquadram nas regras de avaliação para que possam ser 
compensados com os recursos procedidos do mencionado ministério.

É o relatório.

V O T O

Submeto a este Tribunal a apreciação do pedido de 
liminar insculpido na presente Ação Declaratória de Ilegalidade e/ou 
Abusividade de Greve.
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Como é sabido, para a concessão de pedido de liminar, 
faz-se mister a presença dos seus requisitos essenciais, quais sejam, a 
fundamentação relevante (fumus boni juris) e o perigo de lesão grave e 
de difícil reparação (periculum in mora).

Registre-se  que,  diante  do  caráter  excepcional  da 
medida almejada, deve o requerente, evidenciar a combinação de ambos 
os pressupostos, sendo insuficiente a sua demonstração parcial.

Neste momento perfunctório, entendo que as alegações 
do  requerente  encontram-se  com  plausibilidade  suficiente  para  o 
deferimento do pedido liminar formulado.

A  questão  trazida  à  baila  diz  respeito  ao  direito  de 
greve previsto na Constituição Federal, cujo artigo 37, VII, garante seu 
exercício nos termos e nos limites definidos em lei específica.

É cediço que a dita lei específica ainda não foi editada 
pelo Congresso Nacional, causando celeuma na doutrina e jurisprudência 
no  sentido  de  concretizar  o  direito  de  greve  do  funcionalismo  público 
diante da lacuna legal.

Diante disto, o Supremo Tribunal Federal,  após muita 
discussão,  e  até  modificação  de  entendimento  ao  longo  do  tempo, 
posicionou-se no Mandado de Injunção 708/DF, de Relatoria do Ministro 
Gilmar  Mendes,  no  sentido  da  aplicação,  aos  servidores  públicos,  da 
disciplina  contida  na  Lei  7.783/89,  que  regula  o  direito  de  greve  dos 
empregados privados, sem afastar, de acordo com as peculiaridades de 
cada  caso  concreto,  a  faculdade  do  tribunal  competente  de  impor  a 
observância  a  regime  de  greve  mais  severo,  conclamando  itens  não 
particularizados na lei.

A Lei nº 7.783/89, disciplina o seguinte:

Art.  10  São  considerados  serviços  ou 
atividades essenciais:
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II - assistência médica e hospitalar;

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, 
os  sindicatos,  os  empregadores  e  os 
trabalhadores  ficam  obrigados,  de  comum 
acordo,  a  garantir,  durante  a  greve,  a 
prestação  dos  serviços  indispensáveis  ao 
atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da 
comunidade. 

Analisando  a  decretação  da  greve  dos  servidores  da 
Secretaria Municipal de Saúde, depreende-se que o sindicato-demandado 
não cumpriu todos os requisitos albergados em lei.

Pela  leitura  do  artigo  11,  depreende-se  que  os 
servidores não informaram como irão garantir a prestação dos serviços 
mínimos  a  comunidade.  In  casu,  entendo  que  a  saúde  reveste-se 
socialmente  da  qualidade  intransponível  de  serviço  público  essencial, 
característica fartamente defendida, inclusive, pela jurisprudência pátria, 
conforme seguintes precedentes:

“AÇÃO DECLARATÓRIA.  DIREITO DE GREVE. 
SERVIDORES  PÚBLICOS  DO  SERVIÇO  DE 
SAÚDE.  PREJUÍZO  AO  ATENDIMENTO 
PÚBLICO.  ART.  11  DA  LEI  Nº.  7.783/89  E 
RECLAMAÇÃO  Nº.  6.568  DO  STF.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA CONHECIDA E PROVIDA.
1.  O  cerne  do  debate  gira  em  torno  do 
questionamento  do  direito  de  greve  do 
Sindicato  dos  Empregados  em 
Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  do 
Estado do Ceará, em razão da essencialidade 
do  serviço  público  de  saúde  a  ser  prestado 
pelos  grevistas.  2.  O  direito  à  greve  é  um 
direito  fundamental,  previsto  expressamente 
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no artigo 9º da Constituição Federal vigente, 
contudo, nem por isso ele constitui um direito 
absoluto  e  irrestrito,  inclusive  porque  a 
própria definição de direito fundamental como 
mandamento  de  otimização  implica  na 
existência  de  um  juízo  de  sopesamento.  3. 
Diante  da  notícia  de  grave  prejuízo  aos 
usuários  do  sistema  de  saúde,  com  a 
manutenção de somente 50% (cinquenta por 
cento)  dos  servidores  prestadores  de  tais 
serviços,  declaro  a  ilegalidade  do  presente 
movimento grevista, em conformidade com a 
previsão  da  Lei  nº.  7.783/89  e  com  o 
entendimento do Excelso  Pretório,  sufragado 
no voto da Reclamação nº. 6568, da Relatoria 
do  Exmo.  Min.  Eros  Grau,  julgado  em 
21/05/2009.  4.  Os  servidores  públicos  são, 
seguramente,  titulares  do  direito  de  greve. 
Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre 
os  serviços  públicos  há  alguns  que  a 
coesão  social  impõe  sejam  prestados 
plenamente,  em  sua  totalidade. 
Atividades  das  quais  dependam  a 
manutenção  da  ordem  pública  e  a 
segurança  pública,  a  administração  da 
Justiça onde as carreiras de Estado, cujos 
membros  exercem  atividades 
indelegáveis,  inclusive  as  de  exação 
tributária  e  a  saúde  pública  não  estão 
inseridos  no  elenco  dos  servidores 
alcançados  por  esse  direito. (RCL  6568, 
Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 
julgado em 21/05/2009, DJe- 181 DIVULG 24-
09-2009 PUBLIC 25092009 EMENT VOL02375 
02 PP00736). 5. Ação declaratória conhecida e 
provida.  (TJCE.  Pet 
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000114853.2013.8.06.0000.  Rel.  Des. Carlos 
Alberto  Mendes  Forte.;  DJCE  27/08/2013. 
Pág. 44). (destaquei) 

Desta forma, quedou-se o SINTAB do dever de informar 
quais as medidas que seriam implementadas no sentido de assegurar a 
prestação  mínima  dos  serviços  de  saúde  naquela  Municipalidade,  no 
período em que subsistisse a apontada greve.

Frente  a  tais  considerações,  indubitável  o 
descumprimento  pelo  promovido  do  trâmite  formal  para  o  início 
administrativo  da  greve,  situação  que  tornar  judicialmente  ilegítimo  o 
movimento desencadeado. 

Diante  desse  contexto,  forçoso  concluir  que  o 
movimento  paredista  anunciado  na  peça  vestibular  não  atendeu  aos 
requisitos previstos na Lei nº 7.783/89 (art. 11), revelando-se, em razão 
disso, a presença da fumaça do bom direito a ensejar a antecipação de 
tutela pleiteada.

Ademais, vislumbro, igualmente, o requisito do perigo 
da demora no caso em tela.

O  direito  à  saúde,  embora  não  esteja  previsto 
diretamente no artigo 5º, encontra-se previsto na própria Constituição 
(arts. 6º, 23, II, 24, XII, 196 e 227 todos da CF) e assume, da mesma 
forma  que  aqueles,  a  feição  de  verdadeiro  direito  fundamental  de 
segunda geração. Sob este prisma, a saúde carrega em sua essência a 
necessidade  do  cidadão  em obter  uma  conduta  ativa  do  Estado  no 
sentido preservar-lhe o direito maior que é o direito à vida.

Com  isto,  passa  o  cidadão  a  ostentar  um  direito 
subjetivo  público  contra  o  Estado  exigindo-lhe  a  prestação 
correspondente para que lhe seja assegurado o pleno acesso aos meios 
que possibilitem o tratamento de saúde. 
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Com clareza, destacou o eminente Ministro Celso de 
Mello no julgamento do RE 271-286 AgR.

“O direito  à  saúde  — além de  qualificar-se 
como direito fundamental que assiste a todas 
as  pessoas  —  representa  conseqüência  
constitucional indissociável do direito à vida.  
O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional  de  sua  atuação  no  plano  da 
organização  federativa  brasileira,  não  pode 
mostrar-se indiferente ao problema da saúde 
da população, sob pena de incidir, ainda que  
por  censurável  omissão,  em  grave 
comportamento  inconstitucional.  A  
interpretação  da  norma  programática  não  
pode  transformá-la  em  promessa 
constitucional  inconseqüente.  O  caráter  
programático da regra inscrita no art. 196 da 
Carta  Política  —  que  tem  por  destinatários  
todos  os  entes  políticos  que  compõem,  no 
plano  institucional,  a  organização  federativa  
do Estado brasileiro — não pode converter-se 
em  promessa  constitucional  inconseqüente,  
sob pena de o Poder Público, fraudando justas  
expectativas  nele  depositadas  pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima,  
o cumprimento de seu impostergável  dever,  
por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei  
Fundamental do Estado.”

É  inquestionável  que  a  paralisação  dos  serviços  de 
saúde por tempo indeterminado ocasiona grandes prejuízos à comunidade 
que fica privada de um serviço essencial e inadiável, com consequências 
drásticas.
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Este Egrégio Tribunal de Justiça já posicionou-se sobre 
a questão:

“AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ILEGALIDADE  DE 
GREVE.  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA. 
SINDICATO  DOS  MÉDICOS  DA  PARAÍBA. 
SIMED-PB.  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA 
INDEFERIDA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO 
DE  EFETIVA  NECESSIDADE.  SERVIÇO  DE 
SAÚDE  PÚBLICA.  CARÁTER  ESSENCIAL. 
LIMITAÇÕES.  PONDERAÇÃO  DE 
INTERESSES.  DIREITO  À  SAÚDE  E  À 
VIDA.  INEXISTÊNCIA  DE  SITUAÇÕES 
EXTREMAS  LEGITIMADORAS  DO 
EXERCÍCIO  DA  GREVE.  ILEGALIDADE 
DECLARADA. Os  benefícios  da  justiça 
gratuita  podem  ser  deferidos  às  pessoas 
jurídicas, incumbindo a estas, contudo, prova 
cabal  da  impossibilidade  de  arcar  com  os 
encargos processuais. Inteligência da Súmula 
nº 481 do STJ. Se de um lado se vindica o 
direito  constitucional  de  greve,  de  outro 
vértice,  residem  os  direitos,  também 
constitucionais, à vida e à saúde, devendo o 
magistrado,  diante  de  aparente  conflito  de 
garantias, analisar o caso em concreto sob a 
ótica do bom senso, ponderando os interesses 
envolvidos, optando, ao fim, por aquele que 
melhor  resguarde  a  sociedade  e  o  estado 
democrático. Em que pese a premissa de que 
usufruto  do  direito  de  greve  pelos  agentes 
públicos é lícito e tem foro constitucional,  a 
paralisação de atividades essenciais, tal como 
a  assistência  à  saúde,  deverá  ocorrer  em 
ultima  ratio,  não  configurando  o  mero 
reajuste salarial situação extrema a legitimar 
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o  seu  exercício.”  (TJPB.  Proc.  0100839-
59.2011.815.0000.  Tribunal  Pleno.  Rel.  Des. 
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  J.  em 
29/01/2014)

“AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ILEGALIDADE  DE 
GREVE.  PROFISSIONAIS  DA  SAÚDE. 
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE.  PEDIDO 
DE  ANTECIPAÇÃO DE  TUTELA.  MATÉRIA  DE 
RELEVANTE  INTERESSE  PÚBLICO.  LIMINAR 
SUBMETIDA  À  APRECIAÇÃO  DO  PLENO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  127,  IV,  DO 
REGIMENTO  INTERNO  DESTA  EGRÉGIA 
CORTE.  DIREITO  DE  GREVE.  SUPOSTA 
COLISÃO  DE  PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS.  PONDERAÇÃO. 
MANIFESTO  PREJUÍZO  À  POPULAÇÃO. 
DIREITO  À  SAÚDE.  DISCUSSÃO  SOBRE 
CONDIÇÕES REMUNERATÓRIAS QUE NÃO 
PODE  SE  SOBREPOR  AO  DIREITO  À 
SAÚDE. NECESSIDADE DE RESTABELECER 
O  ATENDIMENTO  MÉDICO.  CONCESSÃO 
DA  TUTELA  ANTECIPADA. MÉRITO. 
ILEGALIDADE  DO  MOVIMENTO  GREVISTA. 
DANOS  MATERIAIS  NÃO  COMPROVAÇÃO 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  O 
Supremo Tribunal Federal,  ao julgar o MI n. 
712, firmou entendimento no sentido de que a 
Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício 
do  direito  de  greve  dos  trabalhadores  em 
geral, é ato normativo de início inaplicável aos 
servidores  públicos  civis,  noas  ao  Poder 
Judiciário  dar concreção ao artigo 37, inciso 
VII,  da  Constituição  do  Brasil,  suprindo 
omissões do Poder Legislativo. 2. Servidores 
públicos que exercem atividades relacionadas 
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à  manutenção  da  ordem  pública  e  à 
segurança pública, à administração da Justiça 
aí  os  integrados  nas  chamadas  carreiras  de 
Estado, que exercem atividades indelegáveis, 
inclusive  as  de  exação  tributária  e  à  saúde 
pública. A conservação do bem comum exige 
que certas categorias  de servidores públicos 
sejam  privadas  do  exercício  do  direito  de 
greve.  Defesa  dessa  conservação  e  efetiva 
proteção  de  outros  direitos  igualmente 
salvaguardados  pela  Constituição  do  Brasil. 
Recl.  6568.  Relator  Ministro  Eros  Grau. 
Julgamento em 21/05/2009.  Sobre  natureza 
de  essencialidade  do  serviço  médico,  não  é 
outro o sentido das disposições da Lei 7.783, 
de 28 de junho de 1989,  e que,  à falta de 
edição  de  norma  específica,  continua  a 
disciplinar,  ainda  que  analogicamente,  o 
exercício  do  direito  de  greve  e  definir 
atividades  essenciais  ao  atendimento  dos 
cidadãos,  tal  como  decidiu  o  egrégio  STF, 
quando julgou, em 30-10-2008, os mandados 
de  injunção  670/ES,  708/DF  e  712/PA,  e  a 
ADI  3235/AL,  em 04-02-2010.”  (TJPB.  Proc. 
999.2011.000406-9/001.  Tribunal Pleno.  Rel. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. J. 
em 15/08/2012).

E  por  fim  o  posicionamento  do  Supremo  Tribunal 
Federal:

“RECLAMAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
POLICIAIS  CIVIS.  DISSÍDIO  COLETIVO  DE 
GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS 
ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER 
E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO 
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I,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  BRASIL.  DIREITO 
DE  GREVE.  ARTIGO  37,  INCISO  VII,  DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. 
INAPLICABILIDADE  AOS  SERVIDORES 
PÚBLICOS.  DIREITO  NÃO  ABSOLUTO. 
RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE  GREVE  EM 
RAZÃO  DA  ÍNDOLE  DE  DETERMINADAS 
ATIVIDADES  PÚBLICAS.  AMPLITUDE  DA 
DECISÃO  PROFERIDA  NO  JULGAMENTO  DO 
MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 
3º,  INCISO  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  DO 
BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. 
AFRONTA  AO  DECIDIDO  NA  ADI  3.395. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
PARA  DIRIMIR  CONFLITOS  ENTRE 
SERVIDORES  PÚBLICOS  E  ENTES  DA 
ADMINISTRAÇÃO  ÀS  QUAIS  ESTÃO 
VINCULADOS.  RECLAMAÇÃO  JULGADA 
PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, 
ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento 
no  sentido  de  que  a  Lei  n.  7.783/89,  que 
dispõe sobre o exercício do direito de greve 
dos trabalhadores em geral, é ato normativo 
de  início  inaplicável  aos  servidores  públicos 
civis,  mas ao Poder Judiciário dar concreção 
ao  artigo  37,  inciso  VII,  da  Constituição  do 
Brasil,  suprindo  omissões  do  Poder 
Legislativo.  2.  Servidores  públicos  que 
exercem  atividades  relacionadas  à 
manutenção da ordem pública e à segurança 
pública,  à  administração  da  Justiça  aí  os 
integrados nas chamadas carreiras de Estado, 
que exercem atividades indelegáveis, inclusive 
as de exação tributária e à saúde pública. A 
conservação do bem comum exige que certas 
categorias  de  servidores  públicos  sejam 
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privadas  do  exercício  do  direito  de  greve. 
Defesa dessa conservação e efetiva proteção 
de outros direitos igualmente salvaguardados 
pela  Constituição  do  Brasil.  3.  Doutrina  do 
duplo  efeito,  segundo  Tomás  de  Aquino,  na 
Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 
64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, 
os servidores públicos, titulares do direito de 
greve.  Porém,  tal  e  qual  é  lícito  matar  a 
outrem em vista  do  bem comum,  não  será 
ilícita  a  recusa do direito  de greve a  tais  e 
quais servidores públicos em benefício do bem 
comum.  Não  há  mesmo  dúvida  quanto  a 
serem  eles  titulares  do  direito  de  greve.  A 
Constituição é, contudo, uma totalidade. Não 
um conjunto de enunciados que se possa ler 
palavra por palavra, em experiência de leitura 
bem comportada ou esteticamente ordenada. 
Dela  são extraídos,  pelo intérprete,  sentidos 
normativos,  outras  coisas  que  não  somente 
textos.  A  força  normativa  da  Constituição  é 
desprendida  da  totalidade,  totalidade 
normativa,  que  a  Constituição  é.  Os 
servidores  públicos  são,  seguramente, 
titulares do direito de greve. Essa é a regra. 
Ocorre,  contudo,  que  entre  os  serviços 
públicos  há  alguns  que  a  coesão  social 
impõe sejam prestados plenamente,  em 
sua  totalidade.  Atividades  das  quais 
dependam  a  manutenção  da  ordem 
pública  e  a  segurança  pública,  a 
administração  da  Justiça  onde  as 
carreiras  de  Estado,  cujos  membros 
exercem  atividades  indelegáveis, 
inclusive  as  de  exação  tributária  e  a 
saúde  pública  não  estão  inseridos  no 
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elenco  dos  servidores  alcançados  por 
esse direito. Serviços públicos desenvolvidos 
por  grupos  armados:  as  atividades 
desenvolvidas pela polícia civil são análogas, 
para esse efeito, às dos militares, em relação 
aos  quais  a  Constituição  expressamente 
proíbe  a  greve  [art.  142,  §  3º,  IV].  4.  No 
julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal 
Federal,  dando  interpretação  conforme  ao 
artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, 
na  redação  a  ele  conferida  pela  EC  45/04, 
afastou a competência da Justiça do Trabalho 
para  dirimir  os  conflitos  decorrentes  das 
relações travadas entre servidores públicos e 
entes  da  Administração  à  qual  estão 
vinculados. Pedido julgado procedente.”
(STF.  Tribunal  Pleno.  Rcl  6568  /  SP  -  SÃO 
PAULO  .  Rel.  Min.  Eros  Grau.  J.  em 
21/05/2009). (negritei)

Ante  todo  o  exposto, CONCEDO  A  LIMINAR 
PLEITEADA para  suspender  a  greve  dos  servidores  da  Secretaria  de 
Saúde  do  Município  de  Lagoa  Seca-PB,  sob  pena  de  multa  diária  no 
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser suportada pelo sindicado da 
categoria (SINTAB). 

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  Vice-Presidente. 
Relatora: Excelentíssima Senhora Vanda Elizabeth Marinho  (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque). Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz  convocado 
para substituir a Desembargadora  Maria das Neves do E A D Ferreira), 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir  o Des. João 
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Alves  da  Silva),  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  Maria  das 
Graças Morais Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Márcio 
Murilo  da  Cunha  Ramos,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Arnóbio  Alves 
Teodósio,   e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes  os  desembargadores 
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Des. 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira),  José  Ricardo  Porto,  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, Abrahan Lincoln da Cunha Ramos, Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides),  Marcos  Coelho de Salles  (Juiz  convocado para substituir  o 
Des. Carlos Martins Beltrão Filho) e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José 
Raimundo de Lima – Procurador de Justiça. 

Tribunal Pleno, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de outubro de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho
R e l a t o r a 

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza convocada                                                                                                       14


