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-   Inexiste  óbice  a  um  prefeito  ou  ex-prefeito  ser
processado por ato de improbidade administrativa,
tendo em vista que a Lei nº 8.429/92,  estatui que se
sujeitará aos seus efeitos qualquer pessoa que ocupe
mandato, cargo, emprego ou função pública.

-  Nos  termos  do  art.  11,  caput,  da  Lei  nº  8.429/92,
constitui  ato  de  improbidade  administrativa,
atentando  contra  os  princípios  da  administração
pública,  “qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de  honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições”.

- Caracterizado o dolo do agente público, que agiu
imbuído da vontade de burlar a lei, desobedecendo,
de  forma  consciente  e  espontânea,  os  princípios
positivados  no  art.  37,  da  Constituição  Federal,  a
condenação na Lei de Improbidade Administrativa é
medida que se impõe.

-  Conforme  entendimento  sedimentado  na  Corte
Superior  de  Justiça,  para  decidir  pela  cominação
isolada ou conjunta das penas previstas no art. 12 e
incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, deve
o  magistrado  atentar-se  para  as  circunstâncias
peculiares do caso concreto, tais como a gravidade
da conduta, a medida da lesão ao erário e o histórico
funcional  do agente público,  porquanto  as  sanções
impostas, na hipótese vertente, têm sustentáculo nas
especificidades da presente situação, encontrando-se
em  harmonia  com  os  ditames  legais  e  com  os
critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o
recurso.

O Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
ingressou com Ação Civil Pública, em face de Paulo Francinete de Oliveira, Prefeito
do  Município  de  Massaranduba,  narrando  que  no  ano  de  2011,  foi  registrada  a
notícia  subscrita  por  José  Aderaldo  de  Lima  Machado  (Presidente  da  Câmara
Municipal de Vereadores do Município de Massaranduba) de que foi adquirido pela
Edilidade um Notebook N3 Mobile Maxxis Intel, no valor de R$ 2.790,00 (dois mil
setecentos e noventa reais) junto a empresa JET Print Inf Ltda. Contudo, o mesmo
computador em outras lojas foi orçado na quantia de R$ 1.799,00 (hum mil setecentos
e noventa e nove reais) e R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), o que caracteriza
superfaturamento na aquisição do bem.

Visando à obediência aos princípios constitucionais,
bem como à probidade administrativa, ajuizou-se a vertente ação civil pública, com
fulcro na Lei nº 8.429/92.

Procedimento administrativo nº 747/2011, fls. 09/30.

Notificado para se manifestar por escrito, nos termos
do art.  17,  §  7º,  da Lei  de Improbidade Administrativa,  o  promovido apresentou
manifestação escrita, fls. 36/39.

Recebimento da inicial, fl. 48.
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Em  sede  de  contestação,  fls.  51/74,  requereu-se  a
improcedência  do pedido,  sob alegação,  em síntese,  de que “a referida  denúncia
formulada ao MP foi exclusivamente motivada por fins eleitoreiros, tendo em vista
que o denunciante e o gestor municipal travam ferrenha oposição no município de
Massaranduba”,  fl.  52.   Afirma,  outrossim, que o preço do computador incluiu a
instalação de um pacote de software, não se vislumbrando, assim, qualquer ato que
signifique improbidade administrativa. 

O Juiz  a quo julgou procedente a pretensão exordial,
nos seguintes termos, fls. 79/88:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
para CONDENAR o ex-prefeito do Município de
Massaranduba/PB,  PAULO  FRANCINETE  DE
OLIVEIRA,  nos  termos  do  art.  12,  III,  da  Lei
8.129/1999.  A)  ao  pagamento  de  multa  civil  que
arbitro  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  B)  ao
ressarcimento ao erário, no montante de R$ 1.000,00
(hum mil  reais),  equivalente  à  diferença entre  os
preços aferidos e o irregularmente realizado, e C) à
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou
receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para que
surtam os seus efeitos legais.

Inconformado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
promovido interpôs  Apelação, fls.  92/122,  arguindo, inicialmente,  a preliminar de
inadequação da via eleita, sob alegação de que os agentes políticos não respondem
por improbidade administrativa, mas sim por crimes de responsabilidade, previstos
no  Decreto  201/1967.  Quanto  ao  mérito, aduziu,  em  síntese,  que  não  praticou
qualquer  ato  de  improbidade  atentatório  aos  princípios  administrativos,  lesão  ao
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erário, enriquecimento ilícito ou dolo na sua conduta. No mais, narra a ausência de
provas nos autos quanto à prática de ação capaz de atingir o erário. Por fim, requer o
provimento  do  apelo  para  que  seja  modificada  a  decisão  ora  combatida.
Alternativamente,  requer,   a  nulidade da  sentença,  tendo em vista  a  ausência  de
fundamentação das sanções aplicadas cumulativamente, ou, ao menos, a adequação
da pena aplicada à gravidade dos atos supostamente ímprobos.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Ministério  Público  da
Paraíba,  fls.  128/135,  rebatendo  pontualmente  os  argumentos  perfilhados  pelo
apelante e pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  140/145,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Feita essa breve resenha fática, passo ao exame das
insurgências  recursais,  iniciando-se  pela  preliminar  de  inadequação  da  via  eleita
arguida  nas  razões  do  apelo,  sob  argumento  de  que  os  agentes  políticos  não
respondem  por  improbidade  administrativa,  mas  sim  por  crimes  de
responsabilidade, previstos no Decreto 201/1967

A priori,  deve ser consignado que agente político é
uma espécie do gênero “agente público", o qual engloba toda e qualquer pessoa que
exerce uma função pública, ainda que em caráter eventual e gratuito, ou seja, todo
aquele  que  pratica  atos  imputáveis  ao  Poder  Público,  tendo  sido  investido  de
competência para tanto.

Acerca  do  tema,  José  dos  Santos  Carvalho  Filho
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disserta:

A expressão  agentes  públicos  tem  sentido  amplo.
Significa  o  conjunto  de  pessoas  que,  a  qualquer
título, exercem uma função pública como prepostos
do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode
ser remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória,
política  ou  jurídica.  O  que  é  certo  é  que,  quando
atuam  no  mundo  jurídico,  tais  agentes  estão  de
alguma forma vinculados ao Poder Público. Como se
sabe, o Estado só se faz presente através das pessoas
físicas  que  em seu  nome manifestam determinada
vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva
acaba por ser imputada ao próprio Estado. São todas
essas  pessoas  físicas  que  constituem  os  agentes
públicos (In. Manual de Direito Administrativo. 22.
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 559).

No  mesmo  diapasão,  é  o  pensamento de  Maria
Sylvia Zanella Di Pietro:

Agente  público  é  toda  pessoa  física  que  presta
serviços  ao  Estado  e  às  pessoas  jurídicas  da
Administração Indireta (In.  Direito Administrativo.
32. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 431).

Desta  feita,  inexiste  óbice  a  um  prefeito  ou  ex-
prefeito ser processado por ato de improbidade administrativa em razão de condutas
praticadas na sua gestão, com espeque na Lei nº 8.429/92, e,  em caso de punição,
sofra as respectivas sanções, notadamente porque o seu art. 2º, ao dar a definição de
agente público, estatuiu que se sujeitará aos efeitos da lei qualquer pessoa que ocupe
mandato, cargo, emprego ou função em uma das entidades listadas no art. 1º, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, e seja qual for a forma de investidura

Apelação Cível nº 0008249-93.2012.815.0011                                                                                                                                                                                 6



(eleição, nomeação, contratação, designação etc.).

Nesse  norte,  não  destoa  a  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA  NO  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SUBMISSÃO
DE  AGENTE  POLÍTICO  (PREFEITO)  À  LEI  N.
8.429/1992. SÚMULA N. 168 DO STJ.
1.  Os agentes políticos se submetem às normas da
Lei  n.  8.429/1992  -  Lei  de  Improbidade
Administrativa. A respeito, dentre outros: AgRg nos
EREsp  1119657/MG,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves
Lima,  Primeira  Seção,  DJe  25/09/2012.
2. Nos termos da Súmula n. 168 do STJ, "não cabem
embargos de  divergência,  quando a  jurisprudência
do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
3. Agravo regimental não provido. (Primeira Seção,
AgRg  nos  EREsp  1.243.779/MG,  Rel.  Ministro
Benedito  Gonçalves,  julgado  em  25.09.2013,  DJe
07.10.2013).

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
opinativo do Ministério Público, fl. 143:

Ademais,  a  ação  adequada  para  que  o  Ministério
Público  possa  apurar  e  reclamar  a  reparação  de
danos causados ao erário é a de rito ordinário, nos
termos do art. 17, caput, da Lei nº 8.429/1992. A tese
defendida pelo apelante colide com a jurisprudência
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dominante,  que reconhece a adequação da ação de
improbidade em casos como o presente.

Assim, sem maiores delongas, rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita arguida pelo apelante.

Prosseguindo  na  análise  meritória,  cabe  averiguar,
doravante,  se  a  conduta  atribuída  a  Paulo  Francinete  de  Oliveira ex-prefeito  do
Município  de  Massaranduba/PB,  amoldam-se  ao  conceito  de  comportamento
ímprobo previsto nos arts. 9, 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

Sabe-se  que  a  questão  relativa  à  improbidade
administrativa está prevista na Constituição Federal, em seu art. 37:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
§  4º  -  Os  atos  de  improbidade  administrativa
importarão  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  a
perda  da  função  pública,  a  indisponibilidade  dos
bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e
gradação  previstas  em  lei,  sem  prejuízo  da  ação
penal cabível.

A regulamentação de referida norma constitucional
deu-se  por  meio  da  Lei  nº  8.429/92,  que  dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos
agentes públicos em caso de prática das condutas ali tipificadas. E, no seu Capítulo
II,  aludido  comando  normativo  trata  a  respeito  dos  atos  de  improbidade
administrativa, dividindo-se em três categorias, conforme as Seções ali contidas.
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A primeira Seção - art. 9º e incisos - cuida dos atos
de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito,  vale dizer,
daqueles atos que conduzem ao enriquecimento indevido de quem os pratica.

A  segunda  Seção aborda  os  atos  de  improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário, caso em que são descritas práticas
prejudiciais  ao  patrimônio  público,  condutas  narradas  no  art.  10º,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa.

A  terceira  Seção  –  art.  11  e  incisos  - descreve
justamente os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios
da administração pública.

Na hipótese vertente, por entender que a conduta do
recorrente violou os princípios norteadores da Administração Pública, o Magistrado
singular imputou ao apelante as sanções previstas  no art. 12, inciso  III,  da Lei de
Improbidade Administrativa, o qual enuncia:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis
e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas
isolada  ou  cumulativamente,  de  acordo  com  a
gravidade do fato: 
(…)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de  multa  civil  de  até  cem  vezes  o  valor  da
remuneração percebida  pelo  agente  e  proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
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ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
três anos. 

Nessa  senda,  restando  devidamente  provado  nos
autos, fls 12/18, que o gestor público adquiriu, a um preço superior ao do mercado,
qual seja, R$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais) um notebook N3 Mobile
Maxxis  Intel,  o  qual  custa  em  média  R$  1.300,00  (hum  mil  e  trezentos  reais),  a
manutenção do decisum é medida que se impõe.

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
ministerial, fl. 144, que comungando com esse posicionamento, assim opinou:

Restou  sobejamente  comprovado  nos  autos  que  o
apelante,  ex-prefeito  do  Município  de
Massaranduba,  efetuou a  compra  de  um notebook
com valor bem superior ao valor de mercado, cuja
diferença ultrapassa mais de mil reais.

Nessa ordem de lições, entendo pela configuração de
conduta  ímproba  violadora  dos  princípios  da  administração,  enquadrando-se  o
comportamento  ora  analisado,  na  descrição  constante  do  art.  12,  III,  da  Lei  nº
8.429/92. 

Sobre o tema, em caso similar, assim já decidiu este
Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU
MÁ-FÉ.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
REFORMA  DA  SENTENÇA. VIOLAÇÃO  A
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PRINCÍPIOS  DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  APLICAÇÃO  DE
MULTA  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. Constitui  improbidade administrativa o
ato que atenta contra os princípios da administração
pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições, conforme art. 11, caput, do
CPC.  -  a improbidade  administrativa  não  se
confunde  com  mera  ilegalidade,  mormente  ante  o
caráter repressivo das sanções aplicadas pela Lei nº
8.429/92. A configuração do ato ímprobo depende da
prova do elemento subjetivo da conduta do agente
público,  não  se  admitindo  a  sua responsabilização
objetiva. A caracterização do ato de improbidade por
ofensa  a princípios  da administração  pública,  nos
termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, exige apenas a
demonstração  do  dolo  lato  sensu  ou  genérico.
Presente elementos que evidenciem tal conduta por
parte do promovido, é de se reconhecer a prática do
ato  ímprobo.  Precedentes.  (TJPB;  AC
037.2007.005443-4/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides; DJPB 04/10/2013; Pág. 9).

Não se pode esquecer que a conduta do demandado
vai de encontro com o dever de boa-fé, lealdade, legalidade e imparcialidade que
devem nortear a Administração Pública, o que é passível de reprimenda, nos termos
da  Lei  nº  8.429/92,  posto  sua  finalidade  ser  a  punição  de  lesão  ou  violação  à
moralidade administrativa.

Então, nesse cenário, vislumbro má-fé reveladora de
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comportamento desonesto por parte do apelante,  amoldando-se a  sua  conduta ao
conceito de ato de improbidade por violar os princípios da Administração Pública.

Partindo  das  assertivas,  acima  reportadas,  cabe
averiguar  as  penalidades  aplicadas  ao  ex-prefeito  de  Massaranduba,  Paulo
Francinete de Oliveira.

Diz o art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis
e  administrativas  previstas  na legislação  específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas
isolada  ou  cumulativamente,  de  acordo  com  a
gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120,
de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral  do dano,  quando houver,  perda da função
pública,  suspensão  dos  direitos  políticos  de  oito  a
dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes
o  valor  do  acréscimo  patrimonial  e  proibição  de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente,  ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do
dano,  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta
circunstância,  perda  da  função  pública,  suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento
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de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário,  pelo
prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art.  11,  ressarcimento integral
do  dano,  se  houver,  perda  da  função  pública,
suspensão  dos  direitos  políticos  de  três  a  cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o
valor  da  remuneração  percebida  pelo  agente  e
proibição  de  contratar  com  o  Poder Público  ou
receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. - negritei.

No tangente à fixação da pena, o § 4º, do art. 37, da
Constituição  da  República  prevê  o  estabelecimento  de  gradação  para  as  sanções
relativas aos atos de improbidade, circunstância essa que impõe a observância de
uma dosimetria coerente e razoável.

Assim, na aplicação das sanções previstas no art. 12,
da Lei nº 8.429/92, o julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado,
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, em respeito aos  critérios da
razoabilidade,  proporcionalidade  e  adequação  na  interpretação  e  aplicação  do
dispositivo.

Enuncia  o  parágrafo  único,  do  art.  12,  da  Lei  nº
8.429/92  que,  “Na fixação  das  penas  previstas  nesta  lei  o  juiz  levará  em conta  a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”
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Urge evidenciar que a expressão  extensão do    dano  
causado deve ser analisada em sentido amplo, não apenas sob a ótica econômica,
mas  também  se  deve  incluir  qualquer  ato  que  viole  ou  lesione  a  moralidade
administrativa.

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Trata-se de critérios para orientar o juiz na fixação da
pena, cabendo assinalar que a expressão extensão do
dano  causado tem  que  ser  entendida  em  sentido
amplo, de modo que abranja não só o dono ao erário,
ao  patrimônio  público  em sentido  econômico,  mas
também  ao  patrimônio  moral  do  Estado  e  da
Sociedade.  (In.  Direito  Administrativo –  23.  Ed.  –
São Paulo: Atlas, 2010, p. 839-40 – grifo original).

Em relação aos critérios aplicáveis na dosimetria da
pena nas ações de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça tem se
posicionado no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EXAME  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA  DA  CORTE  EXCELSA.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES APLICADAS POR
ATO  DE IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  SÚMULA  Nº
7/STJ.  1.  A  aplicação  das  penalidades  previstas  no
art. 12 da Lei n. 8.429/1992 exige que o magistrado
considere,  no  caso  concreto,  "a  extensão  do  dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente", (conforme previsão expressa contida no
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parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso
analisar  a  razoabilidade  e  a  proporcionalidade  em
relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação
das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira
cumulativa  ou  não.  (Precedente:  AGRG  no  RESP
1242939/SP,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011.) 2. A
sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais
drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da
Lei n. 8.429/92, devendo ser aplicada tão somente em
casos  graves.  (Precedente:  AGRG  no  AREsp
11.146/RS,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  Segunda
Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011). (...).
(STJ; AgRg-REsp 1.223.798; Proc. 2010/0217502-8; PR;
Segunda Turma; Rel.  Min. Humberto Martins; Julg.
10/04/2012; DJE 19/04/2012) - grifei.

Diante desse contexto, é cristalino que o recorrente,
valendo-se  da  sua  condição  de  agente  público,  praticou  a  conduta  tida  como
ímproba, ao comprar um computador com valor superior ao do mercado, ofendendo,
assim, aos princípios da Administração Pública positivados na Constituição Federal.

Pelas razões postas, ao meu juízo, entendo razoável
as  sanções  aplicadas  pelo  Juiz  de  1º  grau  ao  ex-gestor  do  município  de
Massaranduba.

Dessa forma, sem perder de vista o parágrafo único,
do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, as sanções impostas têm sustentáculo no conjunto
fático-probatório  dos  autos,  bem  como  nas  especificidades  do  caso  concreto,
encontrando-se,  portanto, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
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À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
examinou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E,  NO MÉRITO,  NEGO PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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	ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o recurso.

