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RELATOR: Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
REQUERENTE: Ministério Público Estadual
REQUERIDO: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-Geral

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIO-
NALIDADE – Pedido liminar –  Submissão
ao  Tribunal  Pleno  –  Decreto  Estadual
26.865/2006  – Norma de  Regulamentação
de  Projeto  Cooperar –  Entidades
comunitárias  beneficiadas  –  Licitação –
Regra  de  pesquisa  de  preço  em  ramo
pertinente ao objeto do convênio –  Defesa
de  violação  aos princípios da
impessoalidade,  moralidade  e  isonomia  –
Restrição  à  participação  das entidades –
Análise perfunctória  –  Não  extrapolação
dos  princípios  constitucionais  e  de  lei
específica  federal –  Restrição  à  pesquisa
com amplitude suficiente para aferição de
preço –  Etapa antecedente  à contratação,
que  serve  apenas  como norte  para  o
certame – Legislação estadual suplementar
– Regulamentação para participação livre –
Possibilidade – Regulamento datado do ano
de 2006 – Demanda ajuizada em 2015 –
Ausência  de  “periculum  in  mora”  -
Inexistência de prejuízo – Indeferimento do
pleito liminar.

-  Afigura-se  desnecessário  o  esgotamento
das possibilidades  de aferição do valor do
objeto  da licitação  no mercado,  quando  a
pesquisa de preço  serve,  primordialmente,
como um norte para a contratação,  sendo
suficiente  a  amplitude  disposta  na  regra
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combatida de aferição do valor perante três
empresas do ramo.

-  Prevendo  a  norma  estadual  a
regulamentação  de  certame  de
procedimento licitatório que envolve verbas
do  Projeto  Cooperar  em  benefício  a
entidades  comunitárias,  sem  restrições
indevidas,  mas  com  a  regulamentação
necessária para o interesse público e social
na  questão,  descabe  suspender  a  sua
eficácia de vigência de forma imediata, pois
não afronta, numa primeira vista, princípios
constitucionais atinentes à matéria.

- A exigência de requisitos mínimos para a
participação  de  certame  licitatório  não
infringe  os  ditames  da  Lei  8.666/93,
encontrando  a  regra  amparo  nas  próprias
normas  administrativas  impostas  ao  ente
público.

-  Ademais,  consiste entendimento
jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal
Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça
que o considerável lapso temporal entre a
data  que  a  lei  passou  a  viger  e  o
ajuizamento  da  demanda  afasta  a
caracterização do “periculum in mora”, bem
como, a concessão da medida liminar.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos desta Ação Direita de Inconstitucionalidade acima identificados.

A C O R D A M os membros do Pleno do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, indeferir o pedido liminar,
nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  “Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade”, com pedido de concessão de provimento cautelar para
suspender a  eficácia  de norma,  ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA PARAÍBA, em face do ESTADO DA PARAÍBA,  visando obstar
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a  vigência do Decreto nº 26.865, de  23 de fevereiro de 2006, de autoria do
Governador do Estado da Paraíba, que “Aprova o Regulamento estabelecido
pelo Projeto Cooperar, com base nos Arts. 118 e 119 da Lei 8.666/931, para
aplicação  de  recursos  repassados  a  entidades  comunitárias”,  e  do
Regulamento do Projeto Cooperar,  aprovado pela Lei  nº  26.865,  de 23 de
fevereiro de 2006.

Aduz  o autor,  em síntese,  que  as normas
mencionadas atentaram contra princípios da Administração Pública, tais como
os da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, inobstante porque “... o
procedimento  para  a  escolha  dos  contratados  se  resumirá  à  pesquisa  de
preços  entre  três  firmas  pertinentes  ao  objeto  do  Convênio,  com  uma
avaliação  a  posteriori  por  uma comissão e  um técnico  do  próprio  Projeto
Cooperar” (“sic” - fl. 11).

Segue  argumentando  que  “A afronta  aos
Princípios da Moralidade e da Impessoalidade se mostra explícita, na medida
em  que  as  Diplomas  guerreados  pretendem  restringir  o  procedimento
licitatório  a  regras  e  incompatíveis  com  a  competição  isonômica  entre
interessados, fato esse inerente ao instituto”. (“sic” - fl. 12)

Mais  adiante,  defende  o  promovente  que
“...  resta  translúcida  a  inconstitucionalidade  do  Decreto  N.º  26.865/2006,
assim como do Regulamento do Projeto Cooperar, uma vez que maculam os
preceitos  relacionados à Licitação,  ao restringirem sobremaneira a disputa
inerente ao instituto.” (“sic” - fl. 14)

Após transcrever arestos da jurisprudência
que  entende  favoráveis  aos  seus  argumentos,  o  Ministério  Público  do
Estado da Paraíba requer a concessão de medida liminar, para suspender a
vigência das normas, até o julgamento do mérito da ação.

Ao  final,  pugna  o  demandante  pela
procedência da pretensão, para que seja declarada a inconstitucionalidade
das normas.

Junta documentos de fls. 16/28.

Informações prestadas pelo  Presidente  da

1Art.  118. Os Estados, o Distrito Federal,  os Municípios e as entidades da administração indireta
deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.

Art.  119.  As sociedades de economia mista,  empresas e fundações públicas e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão
regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei.
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Assembleia Legislativa às fls. 38/43,  defendendo a hipótese de que decreto
regulamentar  não  pode  ser  objeto  de  controle  concentrado  de
constitucionalidade, sendo passível, apenas, de sofrer controle de legalidade.

Informações prestadas pelo Governador do
Estado da Paraíba às fls. 45/61, sustentando, preliminarmente, a hipótese de
que  norma  secundária  não  pode  ser  objeto  da  ação  direta  de
inconstitucionalidade,  bem  como  não  houve  a  indicação  do  dispositivo
constitucional violado.

No  mérito,  alega  que  a  Constituição
Federal, a Lei 8.666/93, o Decreto Federal 6.170/2007, a Lei 9637/1998 e a
Lei  9.790/199  não  sujeitam  as  entidades  privadas  à  realização  de
procedimento, não se sustentando a tese de inconstitucionalidade do Decreto
26.865/2006, que trata de regulamento do Projeto Cooperar.

É o relatório.

V O T O:

Submeto ao Tribunal Pleno a apreciação do
pedido  de  medida  liminar  perseguido  na  presente  ação  direta  de
inconstitucionalidade.

A pretensão  cautelar  do  requerente  é  a
suspensão imediata da eficácia do Decreto n. 26.865, de 23 de fevereiro de
2006, que aprovou o regulamento estabelecido pelo Projeto Cooperar, com
base  nos  art.  118  e  119  da  Lei  8.666/93,  para  aplicação  de  recursos
repassados a entidades comunitárias.

Defende  o  requerente  que  o  Decreto  N.º
26.865/2006, assim como do Regulamento do Projeto Cooperar, macula os
preceitos  relacionados  à  licitação,  ao  restringirem sobremaneira  a  disputa
inerente ao instituto.

Pontua  que  “...  o  procedimento  para  a
escolha dos contratados se resumirá à pesquisa de preços entre três firmas
pertinentes ao objeto do Convênio, com uma avaliação a posteriori por uma
comissão e um técnico do próprio Projeto Cooperar” (“sic” - fl. 11).

Todavia, no caso, em análise  perfunctória,
própria  nesta  oportunidade,  compreende-se  que  a  norma  dispõe  que  a
pesquisa  de preço para  a  contratação da  entidade deverá  ser  feita  a,  no
mínimo, três firmas do ramo pertinente ao objeto do convênio (art. 2º, “caput,
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do Decreto n. 26.865).

Ora,  para  uma  pesquisa  de  preço,  não
vislumbro irregularidade no procedimento realizado envolvendo três empresas
do  ramo,  no  mínimo,  repita-se,  sendo  desnecessário  para  o  caso  o
esgotamento  das  possibilidades  para  a  aferição  do  valor  do  objeto  no
mercado, quando, ao que parece, tal etapa serve, primordialmente, como um
norte para a contratação, sendo suficiente a amplitude disposta na regra.

Igualmente não se vislumbra,  de plano,  a
justificativa de restrição de entidades a serem contratadas, quando o universo
de empresas do ramo pode ser bastante amplo e a limitação nesta fase não
representa prejuízo à competição ou à informação no certame.

Ao  que  parece,  a  pesquisa  de  preço
precede o processo licitatório para a contratação, sem ser preponderante na
decisão,  e  pode  ser  desenvolvida  de  forma  representativa,  sem  que  a
hipótese enseje nulidade.

As  empresas  eventualmente  interessadas
na licitação podem participar do certame no momento próprio para a decisão
de  contratação,  mesmo  que  não  sejam  consultadas,  previamente,  em
pesquisa de preço.

Sendo matéria bastante específica no ramo
do  Direito  Administrativo,  observa-se,  atualmente,  pouco  entendimento
jurisprudencial a respeito, tratando, todavia, o Tribunal de Contas da União de
vedar a restrição à competitividade, o que não é caso, vez que há disposição
sobre a devida representatividade em procedimento prévio à licitação.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  seu
Manual de Orientação de Controle Interno, para corroborar a definição acima
proposta, dispôs:

“A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio
e  indispensável  para  a  verificação  de  existência  de
recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de
contratação pública.” (Sem grifo no original)

Já o Tribunal  de Contas da União  veda a
restrição  à  competitividade,  não  aferida  no  caso,  como  exposto,  havendo
acórdão que reza:

“A restrição à competitividade, causada pela ausência 
de informações essenciais no instrumento convocatório, 
é causa que enseja a nulidade da licitação.” (Acórdão 
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1631/2007 Plenário (Sumário)”.

Ainda  em  tempo,  impõe-se  transcrever
trecho da norma objeto da ação (Decreto n. 26.865):

Art.  1º.  Para  a  realização  de  licitações  públicas,  as
entidades  comunitárias  deverão  observar  os  critérios
aqui  estabelecidos,  para  efeito  de  aceitação  das
´prestações de constas de convênios,  ajustes  ou outros
instrumentos  firmados  para  aplicação  dos  recursos
repassados pelo Projeto Cooperar.
Art. 2º.  As entidades comunitárias deverão proceder à
pesquisa  de  preços  escrita  a,  no  mínimo,  03  (três)
firmas do ramo pertinente ao objeto do Convênio, cuja
condição para sua validade é o julgamento processado
por  comissão  composta  de  (03)  membros  associados,
sendo  um  deles  o  Presidente  da  entidade,  além  da
avaliação do ato por técnico do Projeto Cooperar.
Parágrafo  único.  Da  pesquisa  de  preços,  poderão
participar  apenas firmas que atenderem aos requisitos
deste  artigo  e  apresentarem,  em  envelope  lacrado
separadamente,  proposta  e  documento,  devendo  ser
aberto primeiro o envelope contendo a documentação:
I – Habilitação jurídica com a comprovação de:
a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente  registrado,  em se  tratando de  sociedades
comerciais;
d)  inscrição  do  ato  constitutivo,  com  prova  de  pleno
exercício da diretoria, no caso de sociedades civis;
II – Regularidade Fiscal com a comprovação de:
a)  prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes
estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da
Empresa,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compatível com o objeto contratual;
b)  prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Empresa
ou outra equivalente,  na forma da lei,  em original  ou
cópia autenticada;
c)  prova de regularidade  relativa  à  Seguridade  Social
(CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  através  de
Certidões dentro do prazo de validade, em original ou
cópia devidamente autenticada;
III – Qualificação Técnica com a comprovação de:
a)  02  (dois)  atestados  de  Capacidade  Técnica,  em
original ou cópia autenticada, fornecidos por entidades
públicas;
b)  declaração  de  que  não  emprega  menor  de  16
(dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz  (inc.
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).
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Art. 3º Será vencedora a firma que apresentar, através de
propostas escritas, o menor preço para a execução do
objeto do Convênio, cujo julgamento será processado de
acordo com o Art.  2º deste Regulamento,  desde que a
firma esteja habilitada.”

Ademais, verifica-se que o texto legal,  num
segundo momento,  apesar de apresentar de forma objetiva critérios para a
participação  de  entidades  comunitárias  no  certame,  também  não  limita
indevidamente o procedimento licitatório, impondo-se à própria Administração
Pública  a  atuação regulamentatória  para  que as  entidades cumpram seus
deveres.

Prevendo  o  Decreto  n.  26.865  a
regulamentação de certame para procedimento licitatório que envolve verbas
do  Projeto Cooperar  em benefício a entidades comunitárias,  sem restrições
indevidas, mas com a regulamentação objetiva e impessoal necessária para o
interesse público e social na questão, inexiste irregularidade aferível de plano,
pois  a  norma não  afronta,  numa  primeira  vista,  os  apontados  princípios
constitucionais atinentes à matéria.

A exigência  de  requisitos  mínimos para  a
participação  de  certame  licitatório  também  não  viola os  ditames  da  Lei
8.666/93, encontrando-se amparo nas próprias normas administrativas.

Sobre a matéria, “a contrario sensu”, colhe-
se o seguinte julgado do Tribunal de Contas da União:

“REPRESENTAÇÃO.  LICITAÇÃO.  PROGRAMA
SEGUNDO TEMPO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
EM  PREGÃO  ELETRÔNICO  PARA  REGISTRO  DE
PREÇOS, COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS.  SOBREPREÇO  NA ESTIMATIVA DOS
PREÇOS  MÁXIMOS,  PESQUISA  DE  PREÇOS  DE
MERCADO INSUFICIENTE E FALTA DE MOTIVAÇÃO
AO VEDAR A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE
EMPRESAS  E  AO  APRECIAR  RECURSO
ADMINISTRATIVO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
DETERMINAÇÕES.  1.  A definição  do  valor  máximo
estimado para a licitação deve ser baseado em pesquisa
de preços com amplitude suficiente para representar o
mercado. 2. A decisão pela vedação de participação de
consórcio  de  empresas,  em  certame  licitatório,  é
discricionária, porém deve ser devidamente justificada
em  processo  administrativo. (TCU  03380020111,
Relator: MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento:
22/05/2012)” (Sem destaque no original)
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Por  fim,  impõe-se  registrar  que  a  norma
impugnada  foi  editada  em  23  de  fevereiro  de  2006,  lapso  de  tempo
considerável  apto  a  descaracterizar  o  “periculum  in  mora”,  e  por
consequência, igualmente por este motivo, não conceder a medida cautelar.

Esse  é  o  entendimento  do  Supremo
Tribunal Federal. Veja-se:

“A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ao
pronunciar-se sobre esse específico aspecto concernente
à questão do “periculum in mora”, já advertiu, por mais
de uma vez, que o tardio ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade,  quando  já  decorrido  lapso
temporal considerável desde a edição do ato normativo
impugnado,  desautoriza  o  reconhecimento  de  situação
alegadamente configuradora do “periculum in mora”, o
que  inviabilizaria,  em  tese,  a  concessão  da  medida
cautelar  postulada  (ADI  1.185-MC/DF,  Rel.  Min.
SEPÚLVEDA  PERTENCE  –  ADI  1.561-MC/SC,  Rel.
Min. SYDNEY SANCHES – ADI 1.923-MC/DF, Red. p/ o
acórdão Min.  EROS GRAU – ADI 1.935-MC/RO, Rel.
Min.  MARCO  AURÉLIO):  “O  tardio  ajuizamento  da
ação  direta  de  inconstitucionalidade,  quando  já
decorrido lapso temporal  considerável  desde a edição
do ato normativo impugnado, desautoriza – não obstante
o relevo jurídico da tese deduzida – o reconhecimento da
situação configuradora do ‘periculum in mora’,  o que
inviabiliza a concessão da medida cautelar  postulada.
(…).” (RTJ 152/692-693, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
PAULISTA 7.844/92.  ESTUDANTES  MATRICULADOS
EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO PRIMEIRO,
SEGUNDO  E  TERCEIRO  GRAUS.  DIREITO  AO
PAGAMENTO  DE  MEIA-  -ENTRADA  EM  EVENTOS
ESPORTIVOS,  CULTURAIS  E  DE LAZER.  O LAPSO
TEMPORAL  DECORRIDO  ENTRE  O  COMEÇO  DA
VIGÊNCIA  DA  LEI  QUESTIONADA  E  O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO É DE MAIS DE SEIS ANOS.
INOCORRE  O  REQUISITO  DO  ‘PERICULUM  IN
MORA’,  ESSENCIAL  AO  ACOLHIMENTO  DA
MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA.” (ADI
1.950-MC/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei) Esse
mesmo entendimento veio a ser reafirmado pelo Plenário
desta  Suprema  Corte  em  julgamento  que  restou
consubstanciado em acórdão assim ementado: “AÇÃO
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  –  LEI
ESTADUAL Nº 5.206/2001, DO ESTADO DO PIAUÍ –
EXAME  DO  PEDIDO  DE  MEDIDA  LIMINAR  –
PRETENDIDA APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 10, §
3º,  DA  LEI  Nº  9.868/99  –  INDEFERIMENTO  –
INEXISTÊNCIA  DA  ALEGADA  SITUAÇÃO  DE
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URGÊNCIA  –  AJUIZAMENTO  TARDIO  DA  AÇÃO
DIRETA  –  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS  À  CONCESSÃO  DO  PROVIMENTO
LIMINAR  –  PARECER  DA PROCURADORIA-GERAL
DA  REPÚBLICA  PELO  NÃO  PROVIMENTO  DO
RECURSO  DE  AGRAVO  –  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO”.  (ADI  2.674-MC-AgR/PI,  Rel.  Min.
CELSO  DE  MELLO)  
(ADI 5342 MC, Relator(a):  Min.  CELSO DE MELLO,
julgado  em  26/08/2015,  publicado  em  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 28/08/2015 PUBLIC
31/08/2015) 

E:

Decisão: Vistos. (…) Tais requisitos são cumulativos e
concomitantes,  de  modo  que,  na  ausência  de  algum
deles,  não  se  legitima  a  concessão  da  liminar.  Nesse
exame  inicial,  próprio  das  medidas  cautelares,  não
reputo  caracterizado  o  alegado  perigo  da  demora  a
amparar a concessão da medida requerida, uma vez que
o impetrante  não logrou demonstrar  suficientemente  a
urgência na alteração do quanto julgado pelo CNJ nos
autos do PCA nº 0001560-60.2007.2.00.0000. De fato, o
lapso temporal decorrido entre o julgamento do PCA em
tela pelo CNJ (20/4/10) e a propositura desta demanda
(10/4/15)  faz  desaparecer,  de  pronto,  o  alegado
periculum  in  mora  da  pretensão.  Nesse  sentido,  o
seguinte  julgado:  “AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA 7.844/92.
ESTUDANTES  MATRICULADOS  EM
ESTABELECIMENTO  DE  ENSINO  DO  PRIMEIRO,
SEGUNDO  E  TERCEIRO  GRAUS.  DIREITO  AO
PAGAMENTO  DE  MEIA-  ENTRADA  EM  EVENTOS
ESPORTIVOS,  CULTURAIS  E  DE LAZER.  O LAPSO
TEMPORAL  DECORRIDO  ENTRE  O  COMEÇO  DA
VIGÊNCIA  DA  LEI  QUESTIONADA  E  O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO É DE MAIS DE SEIS ANOS.
INOCORRE  O  REQUISITO  DO  PERICULUM  IN
MORA, ESSENCIAL AO ACOLHIMENTO DA MEDIDA
CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA”. (ADI 1950/SP-
MC, Relator o Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ de
18/12/00). Pelo exposto, nego a liminar pretendida. Cite-
se, na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28
de  abril  de  2015.  Ministro  Dias  Toffoli  Relator
Documento  assinado  digitalmente
(AO  1991  MC,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,
julgado  em  28/04/2015,  publicado  em  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 04/05/2015 PUBLIC
05/05/2015) 

Do mesmo modo, este Egrégio Tribunal de
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Justiça vem decidindo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE LIMINAR. LEI MUNICIPAL Nº 003/2001.
PERICULUM IN MORA. AUSENTE. LEGISLAÇÃO EM
VIGOR  HÁ  MAIS  DE  13  (TREZE)  ANOS.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA
MEDIDA. - Para concessão de liminar há a necessidade
da  demonstração  dos  seus  requisitos  autorizadores,
quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.  -
Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal e
deste Tribunal de Justiça, inexiste o periculum in mora,
quando há considerável lapso temporal entre a entrada
em vigor da legislação questionada e o ajuizamento da
ação direta de inconstitucionalidade, razão pela qual se
desautoriza a concessão de liminar perseguida. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo
Nº20102472720148150000,  Tribunal  Pleno,  Relator
DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. em 15-10-2014) 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA  CAUTELAR.  URGÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
PERICULUM  IN  MORA.  INEXISTÊNCIA  DE
PREJUÍZO.  INDEFERIMENTO  DA  CAUTELAR.  O
considerável período do tempo onze anos decorrido entre
a edição da norma impugnada e o ajuizamento da ação
direta de inconstitucionalidade descaracteriza o requisito
do periculum in mora e, por conseqüência, desautoriza a
concessão da liminar. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
99920110000190001,  TRIBUNAL  PLENO,  Relator
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 26-09-2011)

Ante tais razões, indefiro o pedido liminar
de suspensão da eficácia do  Decreto n. 26.865 até o julgamento final da
lide.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo  Senhor  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque,  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  João
Benedito da Silva (Vice-Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,

10



Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002481-20.2015.815.0000

José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho, Maria das Graças Morais
Guedes,  Leandro dos  Santos,  José Aurélio  da Cruz  (Corregedor  Geral  da
Justiça),  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho  e  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior.
Impedidos os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos e João Alves da Silva. Impedidos, ainda, os Exmos. Srs. Drs.
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e Marcos William de Oliveira (Juiz
convocado  para  substituir  o  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio).  Ausente,
justificadamente, o Exmo. Sr. Dr. João Batista da Silva (Juiz convocado para
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor Valberto Cosme de Lira, Subprocurador 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, no dia 31 de maio de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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