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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
1ª Câmara Cível

 Des. José Ricardo Porto

DECISÃO MONOCRÁTICA

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813294-63.2021.8.15.0000

Relator :Des. José Ricardo Porto

Agravante :Município de Mataraca

Advogado :Eymard de Araújo Pedrosa - OAB/PB 9332

Agravado :Fabíola Vilela Chaves Marcolino

Advogado :Fabíola Vilela Chaves Marcolino OAB/PB nº 23.139

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO DE PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. CANDIDATA
APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. 
NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DENTRO DA VALIDADE DO
CONCURSO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. CONTRATAÇÃO DE 
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. MESMA FUNÇÃO DO CARGO ALMEJADO.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. PRECEDENTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 

- A ação mandamental em trâmite no primeiro grau versa sobre a nomeação da impetrante
para o cargo de Procurador Jurídico do Município de Mataraca, em virtude da sua
aprovação em concurso público em 2º (segundo) lugar de um total de 02 (duas) vagas.

 

- O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas
seguintes hipóteses:
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1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de

classificação;

 

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada
por parte da administração nos termos acima.”

 

- Entendo que a impetrante demonstrou, efetivamente, o enquadramento na assertiva 3 da
tese firmada pelo STF, haja vista que restou satisfatoriamente demonstrada a preterição de

. A documentação acostada aosforma arbitrária e imotivada por parte da administração
IDs nºs 47427013 e 47427019 apresenta contratação de dois escritórios para prestarem
serviços de Consultoria e Assessoria de Profissional de Advocacia, cujas pactuações se
deram, inclusive, por dispensa de licitação.

 

- O Município de Mataraca agiu contrário aos princípios da impessoalidade e da isonomia
no acesso ao cargo pretendido pela impetrante (art. 37, da Constituição da República
Federativa do Brasil), ao realizar, repito, a preterição de forma arbitrária e imotivada, à
luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
837311, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX. Por meio do referido julgado, restou
conceituada a “preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada” como 
“comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser

demonstrada de forma cabal pelo candidato.”.

 

- REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO. APROVAÇÃO FORA DO

NÚMERO DE VAGAS. LEI Nº 385/2017 SANCIONADA NA VIGÊNCIA DO CERTAME

CRIANDO O QUADRO GERAL DA PROCURADORIA COM PREVISÃO DE TRÊS

VAGAS. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA DOS
INTERESSES DA MUNICIPALIDADE. IDENTIDADE DE FUNÇÃO. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REEXAME E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se ao exame do direito do

impetrante à nomeação para o cargo de procurador do município, mesmo aprovado na 3ª

posição (2º classificável), ou seja, fora da única vaga ofertada no edital, tendo em vista a

ocorrência de preterição. 2. Havendo a publicação do edital, surge o dever de nomear os

aprovados dentro do limite previsto de vagas. Por outro lado, aqueles que figuram entre

os classificáveis possuem apenas uma expectativa de direito. 3. Entretanto, exsurge o
direito à nomeação quando há comportamento tácito ou expresso do poder público que
revela a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame. 4. Conforme entendimento do STF no recurso extraordinário n.

837.311 (tema 784 repercussão geral), quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição dos candidatos

aprovados em cadastro de reserva, para estes surgirá o direito à nomeação. 5. In casu,
constata-se que na vigência do certame foi sancionada a Lei nº 385/2017, que criou o
quadro geral da procuradoria do município com a previsão de 03 (três) vagas para o

Num. 12705200 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: José Ricardo Porto - 23/09/2021 18:17:00
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092318165931200000012658233
Número do documento: 21092318165931200000012658233



cargo de procurador municipal, bem como a contratação pela citada municipalidade de
02 (dois) escritórios de advocacia para realizarem as mesmas atribuições inerentes ao
aludido cargo, circunstância que comprova a necessidade do serviço, a preterição
indevida do impetrante e, portanto, a necessidade de provimento dos cargos vagos
previstos na supracitada Lei. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e

desprovidas. Sentença confirmada. (TJCE; APL-RN 0000155-46.2018.8.06.0093;

Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg.

01/02/2021; DJCE 11/02/2021; Pág. 68)

 

VISTOS

 

Trata-se de interposto pelo ,Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo Ativo  Município de Mataraca
contra decisão (Id nº 47618980 – autos de origem nº 0802250-33.2021.8.15.0231) que concedeu tutela de urgência (antecipatória)
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por , nos seguintes termos:Fabíola Vilela Chaves Marcolino

 

“À luz do exposto, DEFIRO o pedido de urgência e DETERMINO que a autoridade

coatora, em relação ao Concurso Público regido pelo Edital de Retificação do

Concurso Público nº 001/2016, sob pena de multa diária e outras cominações

legais, inclusive, crime de desobediência (art. 26 da Lei 12016/2009), promova, no

prazo de 10 (dez) dias, a nomeação precária da impetrante FABÍOLA VILELA

CHAVES MARCOLINO ao cargo de “Procurado Jurídico”, sem prejuízo de

posterior perda do cargo, caso denegada a segurança, com o consequente

ressarcimento aos cofres públicos de eventuais remunerações percebidas pela

impetrante em decorrência da sua nomeação precária. DEFIRO o requerimento de

gratuidade em favor da impetrante.”

 

Em suas razões, a recorrente alega que “a agravada/impetrante encontra-se aprovada no concurso público para o

cargo de Procurador Jurídico, sendo detentora do direito a ser nomeado dentro do prazo do concurso, cujo momento será de

escolha da administração, dentro dos princípios de oportunidade e conveniência.”

 

Aduz que “a Procuradoria sempre contou com o Procurador Geral e os assessores jurídicos, além de consultoria e

assessoria especial, através de escritório de advocacia renomado e conceituado saber e conhecimento em áreas específicas, de

trabalho singular, como a atuação em Tribunais de Contas e no âmbito do Segundo Grau. Tal situação ocorre em todos os

municípios do nosso Estado, não sendo diferente no resto do país. Tudo primando pela segurança jurídica com fito na gestão de

excelência, em atenção, inclusive, às recomendações dos órgãos de controle, Tribunal de Contas e Ministério Público.”

 

Assim, pugna pelo deferimento da liminar, no sentido de suspender a decisão combatida. No mérito, requer sua total
reforma.

 

É o necessário relatório.
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DECIDO

 

No caso em tela, a ação mandamental em trâmite no primeiro grau versa sobre a nomeação da impetrante para o cargo
de Procurador Jurídico do Município de Mataraca, em virtude da sua aprovação em concurso público em 2º (segundo) lugar de um
total de 02 (duas) vagas.

 

Para tanto, a suplicante alega que possui direito de ser nomeada, haja vista que, após a homologação do certame, que se
deu em 28 de agosto de 2020, a edilidade municipal contratou, por inexigibilidade de licitação, sociedade advocatícia para a “
disponibilização de serviços profissionais de Advocacia de natureza contínua ao Contratante, no âmbito judicial e administrativo

”.

 

entendo que o proferido na instância inferior merece ser mantido, posto estar emSem maiores delongas, decisum 

harmonia com a posição consolidada do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da Repercussão Geral, in verbis:

 

“(...) O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado

conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system,

dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza

(CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma

vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um

direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,

DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração

Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua

avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas,

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente

de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como

“Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do

administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação

dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em

um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não

encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço

que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas

constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da

coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam

extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A

publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a

validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da

publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e

legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no

curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito

subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a

prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo

certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as
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hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do
certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade
da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica
reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito
subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a
aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados
fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos
acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos

candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade

do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações

inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da

necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso

Extraordinário a que se nega provimento.”

(STF - RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

 

Com efeito, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes
hipóteses:

 

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de

classificação;

 

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada
por parte da administração nos termos acima.”

 

Ora, entendo que a impetrante demonstrou, efetivamente, o enquadramento na assertiva 3, haja vista que restou
satisfatoriamente demonstrada .a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração

 

A documentação acostada aos IDs nºs 47427013 e 47427019 demonstram a contratação de dois escritórios para
prestarem serviços de Consultoria e Assessoria de Profissional de Advocacia, cujas pactuações deram-se, inclusive, por dispensa
de licitação.
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Tal fato é incontroverso, uma vez que o próprio Ente Municipal, em seu recurso afirma que “sempre contou com o

Procurador Geral e os assessores jurídicos, além de consultoria e assessoria especial, através de escritório de advocacia

renomado e conceituado saber e conhecimento em áreas específicas, de trabalho singular, como a atuação em Tribunais de

 (ID nº 12659359 - Pág. 5)Contas e no âmbito do Segundo Grau”

  

Trago os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, ao analisarem casos análogos:

 

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
. APROVAÇÃO FORA DOPÚBLICO PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE VAGAS. LEI Nº 385/2017 SANCIONADA NA VIGÊNCIA DO CERTAME

CRIANDO O QUADRO GERAL DA PROCURADORIA COM PREVISÃO DE TRÊS

VAGAS. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA DEFESA DOS
INTERESSES DA MUNICIPALIDADE. IDENTIDADE DE FUNÇÃO. DIREITO

 REEXAME E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se ao exame do direito do

impetrante à nomeação para o cargo de procurador do município, mesmo aprovado na 3ª

posição (2º classificável), ou seja, fora da única vaga ofertada no edital, tendo em vista a

ocorrência de preterição. 2. Havendo a publicação do edital, surge o dever de nomear os

aprovados dentro do limite previsto de vagas. Por outro lado, aqueles que figuram entre

os classificáveis possuem apenas uma expectativa de direito. 3. Entretanto, exsurge o
direito à nomeação quando há comportamento tácito ou expresso do poder público que
revela a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de

 4. Conforme entendimento do STF no recurso extraordinário n.validade do certame.
837.311 (tema 784 repercussão geral), quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição dos candidatos

aprovados em cadastro de reserva, para estes surgirá o direito à nomeação. 5. In casu,
constata-se que na vigência do certame foi sancionada a Lei nº 385/2017, que criou o
quadro geral da procuradoria do município com a previsão de 03 (três) vagas para o
cargo de procurador municipal, bem como a contratação pela citada municipalidade de
02 (dois) escritórios de advocacia para realizarem as mesmas atribuições inerentes ao
aludido cargo, circunstância que comprova a necessidade do serviço, a preterição
indevida do impetrante e, portanto, a necessidade de provimento dos cargos vagos

. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas eprevistos na supracitada Lei
desprovidas. Sentença confirmada. (TJCE; APL-RN 0000155-46.2018.8.06.0093;

Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg.

01/02/2021; DJCE 11/02/2021; Pág. 68)

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME

NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE
NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. DIREITO

. CANDIDATO APROVADO FORA DOLÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. COMPROVAÇÃO QUANTO À

EXISTÊNCIA DE VAGA E DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO

SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO RE Nº. 837311 DO STF. APELAÇÃO

CÍVEL PREJUDICADA, ANTE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. REMESSA

NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.

Inicialmente, destaco que compulsando os autos, verifiquei que na data de 27 de junho do

corrente ano, a municipalidade apelante protocolou pedido de desistência do recurso de

apelação cível (fl. 401), inclusive, tendo o apelado concordado com tal pleito, conforme

se depreende da leitura da peça de fl. 402. Nesse prisma, fora homologado o supra
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mencionado pedido, restando prejudicada a análise do mérito da apelação cível. 2. No

mérito, o cerne da questão resume-se em averiguar o acerto da sentença de primeiro grau

que concedeu a segurança vindicada, no sentido de determinar a imediata nomeação,

possibilitando a posse e exercício do impetrante no cargo de procurador do município

demandado. 3. De pronto, consigno que a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal

Federal é no sentido de que em se tratando de candidato classificado além do número de

vagas previstas no edital, a nomeação é mera expectativa de direito, que somente se

convola em direito subjetivo diante da superveniência de vaga a ser preenchida, e da

constatação da necessidade e conveniência de seu provimento, com preterição abusiva da

ordem de classificação, dentro do prazo de validade do certame. 4. A matéria tem suas

balizas em recurso extraordinário (re nº. 837311), com repercussão geral julgada, sendo

que excepcional intervenção do poder judiciário para determinar a nomeação somente se

justificaria nas hipóteses em que há preterição, cabalmente demonstrada, de candidato

aprovado, sem motivação ou justificativa, violando, assim, a boa-fé do particular que

aderiu ao edital do concurso. 5. Na hipótese vertente, o impetrante foi aprovado fora do

número de vagas oferecidas no certame, na 4ª (quarta) colocação geral, quando o edital

de abertura previu 1 (uma) vaga a ser preenchida, mas logrou êxito em demonstrar a

existência de cargo efetivo vago de procurador do município de jucás/CE, uma vez que

logo no primeiro edital de convocação para nomeação e posse de nº 01/2014 (fls. 90/97),

a municipalidade convocou para o cargo multicitado 2 (dois) candidatos, demonstrando,

cabalmente, a sua necessidade em nomear não mais 1 (um) bacharel em direito, mas sim

2 (dois) para o referido cargo. 6. Inobstante a isso, quando a municipalidade convocou os

2 (dois) primeiros candidatos, demonstrou claramente que necessita deste quantitativo em

sua procuradoria jurídica, de modo que tendo desistido da vaga o 1º (primeiro) colocado,

o Sr. Jacks rodriguês Ferreira filho, conforme declaração de fl. 153, e o 3º (terceiro)

colocado, o Sr. Antônio demétrio de morais rodriguês, declaração de desistência à fl.

154, assumindo a vaga somente o 2º (segundo), o Sr. Zaqueu quirino pinheiro, ainda

restava uma vaga a ser preenchida pelo impetrante, daniel celestino de albuquerque,

aprovado em 4º (quarto) lugar no certame, conforme o edital de homologação do referido

concurso público, publicado no diário oficial do estado em 07 de julho de 2014 e

acostado aos autos (fls. 88/89). 7. Ademais, com relação a contratação de escritório de
advocacia (mota e aquino consultoria jurídica), para prestação de serviço de assessoria
jurídica, em que pese a argumentação do município apelante em suas razões recursais,
sobretudo nas fls. 317/318, não entrevejo motivos suficientes para contratação de
serviço técnico especializado, uma vez que a procuradoria jurídica da municipalidade
pode atuar junto aos tribunais superiores, de modo que a contratação de serviço de

. Até porque, o prefalado contrato de prestação de serviçoterceiros configura preterição
foi aditivado por vários anos consecutivos (2013, 2014, 2015 e 2016), conforme se

depreende dos extratos do portal da transparência, acostados às fls. 167/194. 8. A

propósito, acerca da temática, o pretório Excelso assentou que "a contratação precária
mediante terceirização de serviço configura preterição na ordem de nomeação de
aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas previstas
no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos
efetivos vagos. " (STF, are 756227 AGR, relator: Min. Dias toffoli, primeira turma,

. 9. Registre-se, por oportuno que, após ajulgado em 22/04/2014, dje: 30-05-2014)
sentença de concessão da segurança o município de jucás peticionou, à fl. 311,

informando que deu total cumprimento a determinação do juízo a quo, nomeando o

candidato no cargo pretendido, como se extrai da portaria nº. 003/2018, de 21 de

fevereiro de 2018, colacionada aos autos à fl. 312, ratificando, assim, a necessidade em

preencher o cargo em questão. 10. Remessa conhecida e desprovida. Apelação cível

prejudicada. (TJCE; APL-RN 0005757-89.2017.8.06.0113; Primeira Câmara de Direito

Público; Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; DJCE 06/08/2019; Pág. 28)

 

Nesta perspectiva, tenho que o Município de Mataraca agiu contrário aos princípios da impessoalidade e da isonomia no
acesso ao cargo pretendido pela impetrante (art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil), ao praticar, repito, ato de
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preterição de forma arbitrária e imotivada, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
837311, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX.

 

Por meio do referido julgado, tal situação restou conceituada como “comportamento tácito ou expresso do Poder

Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser

demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

 

Por todo o exposto, , mantendo a decisão combatida em todos osDESPROVEJO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
seus termos.

 

Remetam-se cópias dos autos do Mandado de Segurança nº 0802250-33.2021.8.15.0231 e
do presente Agravo de Instrumento ao Ministério Público do Estado da Paraíba, para apurar possíveis atos
ímprobos praticados pela autoridade coatora impetrada (Prefeito Municipal de Mataraca - Sr. Egberto
Coutinho Madruga), à luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

 

 

Por outro lado, vislumbro, prima facie, a ausência de dolo ou má-fé por parte dos 
escritórios de advocacia contratados, razão pela qual deixo de acionar aquele Órgão Ministerial para 
apuração em desfavor daqueles.

 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 

 

João Pessoa, data da assinatura eletrônica.

 

 

Des. José Ricardo Porto

RELATOR

 

 

J/14
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