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-  Nos  termos  da  Jurisprudência  consagrada  no  Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, “Ao requerer a habilitação, não 
pretendeu o órgão ministerial imputar aos requerentes crimes 
de responsabilidade ou atos de improbidade administrativa, 
porquanto  personalíssima  é  a  ação  intentada.  4.  Estão  os 
herdeiros legitimados a figurar no pólo passivo da demanda, 
exclusivamente  para  o  prosseguimento  da  pretensão  de 
ressarcimento ao erário (art.8°, Lei 8.429/1992)”1.

- De acordo com o art. 10, X, da Lei n. 8.429/92, “Constitui ato 
de  improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao  erário 
qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje 
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no 
art. 1º desta lei, e notadamente: […] agir negligentemente na 

1 REsp 732777/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 19/11/2007.



arrecadação  de  tributo  ou  renda,  bem  como  no  que  diz 
respeito à conservação do patrimônio público”.

- Consoante já decidido pelo STJ, “Doutrina e jurisprudência 
pátrias  afirmam que os  tipos  previstos  no  art.  10  e  incisos 
(improbidade  por  lesão  ao  erário  público)  prevêem  a 
realização de ato de improbidade administrativa por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa. Portanto, há previsão expressa da 
modalidade culposa no referido dispositivo, não obstante as 
acirradas críticas encetadas por parte da doutrina”2.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e a prejudicial e, no mérito, 
dar provimento ao recurso,  nos termos do voto do relator,  integrando a presente 
decisão a súmula de julgamento de fl. 850.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Ministério Público 
do  Estado  da  Paraíba  contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  1ª  Vara  da 
Comarca de Princesa Isabel nos autos da ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, movida pelo Parquet estadual em face da ex-Prefeita do Município de 
Tavares, Terezinha Nóbrega Morais, já falecida.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo julgou 
improcedente  a  pretensão  vestibular,  por  entender,  entre  outras  razões,  pela 
inexistência de dolo ou má-fé por parte da ex-gestora municipal em redor da falta de 
retenção de ISS incidente sobre serviços prestados ao Município de Tavares, assim 
como,  pela  natureza  personalíssima  das  sanções  cabíveis  nos  casos  de 
responsabilização de agente público por atos de improbidade administrativa.

Inconformado,  o  Ministério  Público  demandante  interpôs 
tempestivamente suas razões recursais, pugnando pela reforma da decisão atacada, 
argumentando,  em  suma:  a  possibilidade  de  responsabilização  dos  herdeiros  do 
agente público promovido ao ressarcimento ao erário, assim como, a necessidade de 
reparação  dos  prejuízos  financeiros  causados  pela  demandada  ao  Município  de 
Tavares e decorrentes da ausência culposa de retenção do ISS, nos termos do artigo 
10, inciso X, da Lei de Improbidade Administrativa.

Devidamente  intimado,  o  polo  recorrido,  ora  formado  pelos 
herdeiros da ex-gestora municipal promovida ofertou suas contrarrazões, opinando 

2 REsp 816.193/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 21/10/2009.



pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do decisum, o que fizeram 
ao rebater cada uma das alegações recursais formuladas.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de  Justiça  em  atuação  nesta  Corte  emitiu  seu  parecer,  manifestando-se  pelo 
provimento do recurso, com a consectária procedência do petitório exordial.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em deslinde, urge adiantar que o presente recurso merece provimento, porquanto a 
sentença  vergastada  deve  ser  reformada,  para  o  fim  de  se  responsabilizar  os 
herdeiros da ex-gestora municipal no tocante ao ressarcimento  ao erário referente 
aos prejuízos ocasionados a partir da renúncia ilegal a receita tributária.

A  esse  respeito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia 
submetida  a  esta  Corte  de  Justiça  transita  em  redor  da  discussão  acerca  da 
responsabilização dos herdeiros da ex-Prefeita do Município de Tavares à sanção de 
ressarcimento ao erário, em virtude da falta de retenção, por aquela gestora falecida, 
do ISS devido em razão de serviços prestados por particulares ao Poder Público.

À luz de tal raciocínio, cumpre adentrar o exame da casuística a 
partir da avaliação da preliminar de intempestividade e da prejudicial de mérito da 
prescrição intercorrente, as quais, frise-se, não merecem prosperar.

Desta  feita,  atendo-se,  primeiramente,  à  preliminar  da 
intempestividade, urge salientar que a mesma não goza de propriedade,  posto que, 
nos casos de recursos interpostos pelo  Parquet,  ao arrepio do que defendera o polo 
recorrido, o prazo recursal se inicia da intimação pessoal da decisão recorrida, e não, 
da publicação da mesma no Diário de Justiça, conforme seguinte julgado do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
PROCESSO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INÍCIO 
DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO 
SEM  REMESSA  DOS  AUTOS.  POSSIBILIDADE.  DECISÃO 
RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 
ATUAL  DESTA  CORTE.  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  1.  O 
agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os 
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja 
a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Os prazos para o 
Ministério Público possuem como termo inicial a data da intimação 
pessoal da decisão prolatada e não a data da remessa dos autos para 
a  Procuradoria.  Precedentes. 3.  Agravo regimental  a  que se  nega 
provimento.  (AgRg  no  Ag  1012567/RS,  Rel.  Ministro  MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 22/04/2014, DJ 28/04/2014).



Nestes  termos,  ainda  que  publicada  a  sentença  no Diário  da 
Justiça do dia 21/11/2013, afigura-se claramente tempestivo o apelo manejado pelo 
Ministério Público em 04/02/2014, tendo em vista que o membro do Parquet somente 
fora considerado pessoalmente intimado do ato judicial nesta mesma data, conforme 
carimbo de vista dos autos juntado à fl. 817v., dos autos.

Nesse diapasão, rejeito a preliminar de intempestividade.

De  outra  banda,  no  que  tange  à  alegação  de  prescrição 
quinquenal  intercorrente  arguida  pela  parte  recorrida,  há  de  se  ressaltar  que  a 
mesma não possui qualquer correspondência com a casuística sub examine.

Tal  é  o  que  ocorre  uma  vez  que,  ao  arrepio  do  que  restou 
consignado nas contrarrazões, referida prejudicial de mérito alicerçada no transcurso 
de mais de cinco anos entre a citação válida dos executados e a constrição judicial do 
bem somente se aplica nos casos de ações executivas, e nunca na hipótese de ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa.

Sob tal prisma, rejeito a prejudicial da prescrição intercorrente.

A seu turno, uma vez superadas tais questões e procedendo-se 
ao  exame  das  razões  recursais  propriamente  ditas,  tal  como  formuladas  pelo 
Ministério Público Estadual, faz-se mister destacar que a sentença objurgada deve ser 
reformada,  especificamente no que toca à  responsabilização dos  herdeiros da ex-
gestora demandada quanto ao ressarcimento ao erário.

Em outras palavras, essencial ressaltar que, ao contrário do que 
decidira o magistrado  a quo, a sanção de ressarcimento ao erário prescrita para os 
casos de improbidade administrativa, em conformidade com a Lei n. 8.429/1992, não 
goza de uma natureza personalíssima, podendo ser inequivocamente infligida aos 
herdeiros de agente público falecido que ocasionara prejuízos aos cofres público.

Corroborando  referido  raciocínio,  merecem  destaque  as 
seguintes ementas do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, as quais refletem a Jurisprudência dominante acerca do tema:

PROCESSO  CIVIL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  -  FALECIMENTO  DO  RÉU  (EX-PREFEITO) 
NO  DECORRER  DA  DEMANDA  -  HABILITAÇÃO  DA  VIÚVA 
MEEIRA  E  DEMAIS  HERDEIROS  REQUERIDA  PELO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  POSSIBILIDADE  -  ARTS.  1055  E 
SEGUINTES  DO  CPC  -  ART.  535  DO  CPC.  1.  Não  pode  o 
jurisdicionado  escolher  quais  fundamentos  devem  ser  utilizados 
pelo magistrado, que pauta-se na persuasão racional para "dizer o 
direito."  Não-violação  dos  arts.  535,  165  e  458,  II,  do  CPC.  2.  A 
questão  federal  principal  consiste  em  saber  se  é  possível  a 



habilitação dos herdeiros de réu,  falecido no curso da ação civil 
pública,  de  improbidade  movida  pelo  Ministério  Público, 
exclusivamente  para  fins  de  se  prosseguir  na  pretensão  de 
ressarcimento ao erário. 3. Ao requerer a habilitação, não pretendeu 
o  órgão  ministerial  imputar  aos  requerentes  crimes de 
responsabilidade  ou  atos  de  improbidade  administrativa, 
porquanto personalíssima é a ação intentada. 4. Estão os herdeiros 
legitimados a figurar no pólo passivo da demanda, exclusivamente 
para  o  prosseguimento  da  pretensão  de  ressarcimento  ao  erário 
(art.8°,  Lei 8.429/1992).  Recurso especial improvido. (REsp 732777, 
Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  2ª  TURMA,  06/11/2007,  DJ 
19/11/2007).

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  EX-
PREFEITO.  RECURSOS  FEDERAIS  DO  PROGRAMA  DE 
ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS 
EXTEMPORÂNEA.  CONTAS  APROVADAS  PELO  ÓRGÃO 
COMPETENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. FALECIMENTO DO RÉU. 
HABILITAÇÃO  DOS  SUCESSORES.  POSSIBILIDADE. 
INTERESSE.  APELAÇÃO  IMPROVIDA.  1.  Apresentação 
extemporânea de contas referentes aos recursos federais recebidos 
do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar referente ao 
ano de 2000 pelo ex-Prefeito do Município de Extremoz/RN. 2. Para 
a configuração do ato ímprobo previsto no art. 11, inc. VI, da Lei nº 
8.429/92  não  basta  a  simples  ausência  da  prestação  de  contas, 
exigindo-se ainda, a atuação do Agente Público com desonestidade, 
entendida  esta,  em  sentido  amplo,  implicando  em  ofensa  aos 
princípios  éticos  e  morais,  que  regem  a  Administração, 
especialmente no tocante ao patrimônio e aos interesses públicos 3. 
Apelado  que  não  teve  a  intenção  de  ferir  a  moralidade 
administrativa,  esquivando-se  do  dever  de  prestar  contas,  tendo 
apresentado as contas referentes aos recursos recebidos do PNAE 
no ano de 2000 ao FNDE com atraso de menos de cinco meses. 4. 
Ofício  do  FNDE,  datado  de  24.09.2002,  afirmando  que  as  contas 
foram  aprovadas  "em  face  do  posicionamento  favorável  do 
Conselho  de  Administração  Escolar".  5.  A  omissão  dolosa  da 
prestação  de  contas  é  punível  apenas  quando  constitui  um 
instrumento para a ocultação da prática de crimes referentes à má 
aplicação  e/ou  desvio  de  verbas  públicas,  ou  à  dilapidação  do 
patrimônio público, de forma a impedir que os órgãos de controle 
externo  possam  apurar  as  ilegalidades  e/ou  irregularidades 
praticadas pelo Administrador. 6. Não incidência da figura típica do 
art. 11, VI da Lei nº 8.429/92 na conduta do ex-Prefeito, em face da 
ausência  da desonestidade que caracteriza  o  ato  de improbidade 
administrativa.  7.  Embora o ex-Prefeito  tenha falecido,  persiste o 
interesse de agir, pois, embora a maioria das sanções previstas na 
Lei de Improbidade Administrativa tenham caráter personalíssimo, 
os sucessores podem vir a ser acionados para o pagamento do valor 



do ressarcimento de Erário, caso esta pena venha a ser imposta por 
Tribunal Superior em grau recursal. 6. Apelação improvida. (TRF-5 
- AC: 25701720114058400  , Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça 
Canuto, 23/01/2014, 3ª Turma, 29/01/2014).

Justamente  à  luz  de  tal  entendimento,  portanto,  emerge  dos 
autos que a pretensão ministerial atinente ao prosseguimento do feito com relação ao 
ressarcimento ao erário merece guarida, devendo correr em face dos herdeiros da ex-
gestora  falecida,  tendo  em  vista  que  tal  penalidade  não  possui  uma  natureza 
personalíssima, nos termos do que restou esclarecido acima.

Nessa  esteira,  voltando-se  ao  suposto  ato  de  improbidade 
gerador de prejuízos aos cofres públicos, qual seja a falta de retenção, por parte de 
agente  público  do  Município  de  Tavares/PB,  do  ISS  (imposto  sobre  serviços  de 
qualquer  natureza)  incidente sobre  diversos  serviços  prestados  por  particulares  à 
própria  municipalidade,  evidencia-se,  claramente,  a  imputação  de  tal  conduta 
reprovável à pessoa da ex-Prefeita demandada.

Em  outras  palavras,  salutar  o  destaque  de  que  o  conjunto 
probatório carreado aos autos se mostra contundente e irrefutável ao comprovar a 
prestação de diversos serviços ao Município de Tavares, assim como, a omissão do 
Poder Público na retenção do ISS decorrente de tais contratos, conjunturas estas que 
somaram uma lesão aos cofres públicos na alçada de R$ 27.722,66 (vinte e sete mil, 
setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), nos termos do que fazem 
prova, entre outros documentos, os acórdãos do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba e as notas/recibos emitidos pelos prestadores dos serviços.

Sob  referido  viés,  imprescindível  adiantar  que,  mesmo  a 
despeito de não se vislumbrar, in casu, a atuação dolosa da falecida no que pertine ao 
prejuízo  aos  cofres  públicos,  a  conduta  improba  restara  claramente  configurada, 
sobretudo  ao  se  ter  em mente  que,  à  concretização  da  lesão  ao  erário,  basta,  ao 
menos, uma conduta eivada de culpa, tal como ocorrido na presente casuística.

A esse  respeito,  urge  denotar  que,  ao  contratar  serviços  de 
particulares  e  remunerá-los  integralmente,  isto  é,  sem  proceder  à  retenção  dos 
tributos incidentes sobre tais atividades,  o agente público incorre,  sem sombra de 
dúvida, em uma omissão permeada de negligência, eis que a arrecadação tributária é 
ato vinculado do administrador público, não podendo o mesmo se omitir ou dele 
dispor quando da ocorrência do fato gerador de um tributo.

Nestes  termos,  reforçando  a  responsabilização  do  agente 
público  por  ato  de  improbidade  materializado  em  omissão  culposa  quando  da 
arrecadação tributária, merece destaque o artigo 10, X, da Lei n. 8.429/1992, infra:

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 



enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente:
[…]
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem 
como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Seguindo tal ensejo, emerge que a Jurisprudência é dominante 
ao anunciar que a improbidade administrativa por lesão ao erário, conforme art. 10, 
da LIA, também se concretiza por meio de condutas culposas do agente público, e 
não, exclusivamente, quando da prática de atos dolosos, nos termos seguintes:

PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  ALEGADA  AFRONTA  AO  ART.  535  E  458 
DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  CONFIGURAÇÃO  DO  ATO  DE 
IMPROBIDADE DO ART. 10, INCISO X, SEGUNDA PARTE, DA 
LEI  8.429/92.  POSSIBILIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO DA 
CULPA NAS CONDUTAS DO ART.  10.  DEMONSTRAÇÃO DO 
ELEMENTO  SUBJETIVO  CULPOSO  E  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO 
PRESENTES NO ACÓRDÃO A QUO. RECURSO PROVIDO. 1. O 
aresto recorrido não está eivado de omissão nem de contradição, 
pois  resolveu  a  matéria  de  direito  valendo-se  de  elementos  que 
julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide, havendo, na 
verdade,  mero  inconformismo  em  relação  aos  fundamentos  da 
decisão. 2. A alegação de ofensa aos artigos 1º, 5º e 10, inciso X, da 
Lei  8.429/92  merece  acolhida,  pois  o  acórdão  recorrido  deixou 
assente  a  existência  de  dano  ao  erário  por  responsabilidade  do 
prefeito municipal, à época ordenador de despesas, configurando-
se  ato  de  improbidade  administrativa.  3.  A  decisão  recorrida 
reconheceu claramente a responsabilidade do ex-prefeito - Nelson 
Jorge Maia quanto à realização de obras ineficazes para solução do 
acúmulo e proliferação de substância conhecida por necrochorume 
que traz sérios e graves riscos à saúde e à segurança da população, 
causando efetivamente lesão ao erário do município de Passos/MG. 
4. Doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que os tipos previstos 
no  art.  10  e  incisos  (improbidade  por  lesão  ao  erário  público) 
prevêem  a  realização  de  ato  de  improbidade  administrativa  por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa. Portanto, há previsão expressa 
da  modalidade  culposa  no  referido  dispositivo,  não  obstante  as 
acirradas  críticas  encetadas  por  parte  da  doutrina.  5.  Restou 
demonstrada na fundamentação do acórdão atacado a existência do 
elemento subjetivo da culpa do ex-prefeito bem como o prejuízo 
que  a  negligência  causou  ao  erário,  caracterizando-se,  por  isso 
mesmo, a tipicidade de conduta prevista no art. 10, inc. X, segunda 
parte, da Lei 8.429/92. 6. Recurso especial provido para restabelecer 
a condenação do ex-prefeito do município de Passos/MG - Nelson 
Jorge  Maia  ao  ressarcimento  integral  do  dano,  atualizado 
monetariamente pelos índices legais acrescido de juros de mora na 



taxa  legal,  nos  termos  do  art.  12,  inc.  II,  da  Lei  8.429/92.  (REsp 
816.193/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/10/2009, DJe 21/10/2009).

Neste norte, demonstrada a lesão ao erário por omissão culposa 
de ex-gestora municipal quando da falta de retenção do ISS devido por particulares 
prestadores de serviços ao Município, assim como, evidenciado o exato montante do 
desfalque financeiro  ocasionado,  é  de  rigor  a  responsabilização  dos  herdeiros  da 
administradora pública falecida em montante correspondente aos danos, desde que 
respeitados os limites do quinhão hereditário.

Ademais,  fundamental  acrescer  a  tal  montante  condenatório 
juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), assim como, correção monetária, a 
incidirem, respectivamente, a partir do evento danoso e da data do efetivo prejuízo, 
em consonância com o seguinte julgado do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES 
DO  ACÓRDÃO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO.  EXTEMPORANEIDADE. 
SÚMULA 418/STJ.  PENA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO 
ERÁRIO.  TERMO  INICIAL  DOS  JUROS  DE  MORA  E 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ART.  398  DO  CC.  SÚMULAS  43  E 
54/STJ.  1.  O  recurso  especial  interposto  antes  da  publicação  da 
decisão  proferida  nos  embargos  declaratórios,  ainda  que tenham 
sido opostos pela parte contrária, deve ser oportunamente ratificado 
pela parte recorrente, sob pena de ser considerado extemporâneo, 
conforme  o  teor  da  Súmula  418/STJ.  2.  Resultando  o  dever  de 
ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, a fluência dos 
juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do dano 
resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 
do  Código  Civil  ("Nas  obrigações  provenientes  de  ato  ilícito, 
considera-se  o  devedor  em  mora,  desde  que  o  praticou")  e  da 
Súmula  54/STJ  ("Os  juros  moratórios  fluem  a  partir  do  evento 
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"). 3. É pacífica 
a jurisprudência do STJ,  no sentido de que a correção monetária 
desde o evento danoso sobre a quantia fixada na condenação, nos 
termos da Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida 
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 4. Agravo em 
recurso especial não provido. 5. Recursos especiais do MPE/PR e do 
Estado do Paraná providos. (REsp 1336977/PR, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, 13/08/2013, DJe 20/08/2013).

Em  razão  de  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar  de 
intempestividade e a prejudicial  de mérito da prescrição intercorrente  arguidas 
pelo polo recorrido, e, no mérito, dou provimento ao apelo do Parquet, para o fim 
de, reconhecendo a responsabilidade dos herdeiros de agente público falecido no 



tocante a lesão aos cofres públicos, condená-los à sanção de ressarcimento ao erário, 
esta, no montante dos prejuízos gerados, qual seja o valor de R$ 27.722,66 (vinte e 
sete mil,  setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos),  respeitados os 
limites do quinhão hereditário, montante aquele devidamente acrescido de juros de 
mora e de correção monetária, nos termos acima fixados.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e a 
prejudicial e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr.  Miguel de Britto  Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir  o Des.  João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


