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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005988-55.2006.815.0371.
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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Cláudio Antônio Marques de Sousa.
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Apelado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DE
PESSOAL  SEM  PRÉVIO  CONCURSO
PÚBLICO. CONDUTA  IMPROBA  PREVISTA
NO ART.  11 DA LEI N.º  8.429/92.  VIOLAÇÃO
DOS  PRINCÍPIOS QUE  REGEM  A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  CARACTERI-
ZAÇÃO DO DOLO GENÉRICO NA CONDUTA
DO  EX-GESTOR. DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-  Em  se  tratando  de  a  investidura  em  cargo  ou
emprego  público,  a  realização de  certame prévio é
procedimento  obrigatório,  somente  podendo  ser
obviada  na  hipótese  de  nomeação  para  cargo  em
comissão ou contratação por tempo determinado para
atender a excepcional interesse público.

-  Nos termos da jurisprudência do  colendo Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  contratação  irregular  de
servidor público é ato administrativo ilegal, que pode
tipificar a  prática  de  improbidade  administrativa,
ainda que não demonstrada a ocorrência de dano para
a administração pública.

-  No caso dos autos,  verificou-se que  o promovido
manteve  contratações  irregulares  já  existentes,
descumprindo,  inclusive,  Acórdão  do  Tribunal  de
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Contas  do  Estado e,  ainda,  realizou  novas
contratações  sem a  realização  de  concurso  público,
demonstrando  claramente  a  intenção  de  burlar  o
disposto no art. 37 da Carta Magna. 

-  A mera  contratação  sem  prévia  aprovação  em
concurso  público,  e  sem qualquer  motivo  plausível
para  a não  realização  do  certame, já  é  apta  a
caracterizar o ato como improbo, vez que ao alcaide
não  é  dado  alegar  o  desconhecimento  de  regra
constitucional  basilar e  vigente desde a promulgação
da  atual  Carta  Magna, mormente  em  face  a  sua
experiência no trato da coisa pública.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba   em  negar
provimento ao Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Cláudio  Antônio
Marques de Sousa contra a sentença (fls. 419/421) proferida pelo juízo da 4ª
Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da “Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa” ajuizada pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba, julgou procedente os pedidos iniciais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/09),  o  Parquet  relatou que  o
promovido, quando no exercício do mandato de Prefeito do Município de São
José da Lagoa Tapada, teria praticado  atos de improbidades, consistentes na
contratação de pessoal sem o devido procedimento legal, sob a justificativa do
excepcional interesse público, não obstante haver cargos incompatíveis com a
natureza excepcional. 

Asseverou que, apesar de o Tribunal de Contas ter julgado a
situação  regular,  estabeleceu  um  prazo  de  90  (noventa)  dias  para  que  o
Prefeito exonerasse o pessoal cujas contratações já haviam sido expiradas, mas
o  gestor  não  cumpriu  ao  determinado,  razão  pela  qual  novo  Acórdão  foi
exarado, aplicando-lhe multa. 

Por fim, com base no relatado, pleiteou a procedência da ação
para que fossem aplicadas as sanções previstas no artigo 12 e seus incisos da
Lei 8.429/92. 

Manifestação apresentada  pelo  promovido  (fls.  299/308),
alegando a inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92 e a inépcia da inicial. 

Ato de recebimento da exordial e determinação de citação (fls.
323/324).

Apelação Cível nº 0005988-55.2006.815.0371  2



Contestação ofertada (fls. 326/342), arguindo, preliminarmente,
a inconstitucionalidade da Lei nº 8.429/92, a inépcia da inicial e a violação ao
princípio do promotor natural. No mérito, alegou que no período mencionado
na exordial (1999/2000) não era o Prefeito do Município de São José da Lagoa
Tapada, tendo sido as contratações questionadas realizadas pelo então Prefeito
Francisco Amilton de Sousa. 

Defendeu  que,  ainda  que  tivesse  efetuado  as  contratações,
inexistir irregularidades ou ilegalidades, considerando que foram respaldadas
pelo art. 1º da Lei Municipal nº 236/98. 

Em  seguida,  sustentou  que  “não  há  que  se  falar  em
improbidade administrativa, já que o contestante na condição de sucessor do
senhor Francisco Amilton de Sousa atendeu regularmente ao determinado
pela Corte de Contas do nosso Estado.” (fls. 341). 

Réplica Impugnatória (fls. 344/356).

Audiência realizada (fls.  391/392), alegações finais oferecidas
(fls. 394/405; 409/418).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  (fls.  419/421),
consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Diante  de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE
A  PRETENSÃO  INICIAL  PARA  CONDENAR
CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA como
incurso  nas  sanções  do  art.  12,  III,  da  Lei  nº
8.429/92,  impondo-lhe  as  penas  de  suspensão  dos
direitos políticos por três anos, além de proibição de
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.”

Inconformado, o réu interpôs Recurso Apelatório (fls. 426/436),
alegando,  em  síntese,  que  no  período  mencionado  na  exordial  não  era  o
Prefeito  do  Município  de  São  José  da  Lagoa  Tapada,  tendo  sido  as
contratações questionadas realizadas pelo então Prefeito Francisco Amilton de
Sousa. 

Asseverou  que,  ainda  que  tivesse  efetuado  as  contratações,
inexistir irregularidades ou ilegalidades, considerando que foram respaldadas
nos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 236/98. 

Sustentou  que  “só  manteve  os  contratos  porque  a  situação
administrativa lhe obrigou a assim proceder, haja vista que naquele momento
não se tinha condições de se realizar concurso, não havendo que se falar em
inércia intencional” (fls. 431). 

Apelação Cível nº 0005988-55.2006.815.0371  3



Por fim, afirmou que não houve dolo ou culpa, na medida em
que  as  contratações  realmente  eram  necessárias  e  estão  respaldadas  na
legislação municipal.  Pugnou, assim,  pela reforma da sentença e julgamento
improcedente da demanda. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 439/449).

Inicialmente  distribuído  ao  Excelentíssimo  Desembargador
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, este se averbou suspeito por motivo de
foro íntimo (fls. 453), sendo o feito redistribuído.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 462/470), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,
conheço do apelo, passando à sua análise meritória.

Como  relatado,  o  apelante  se  insurge  quanto  à  condenação
imposta  pelo  juízo  a  quo após  a  averiguação  de  ato  de  improbidade
administrativa  discriminado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, consistentes na
contratação e manutenção de servidores públicos, sem a realização de prévio
concurso público.  

Pois bem.

Conforme é cediço, a Constituição Federal de 1988, com vistas
a  salvaguardar  a  moralidade  administrativa,  previu  no  §  4º  do  art.  37  o
cabimento de sanções políticas e civis aos agentes que viessem a causar dano
ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Visando regular o referido
dispositivo constitucional, foi editada a Lei n.º 8.429/92, que passou a prever
os atos de improbidade administrativa e as penalidades deles decorrentes.

A referida lei disciplinou os atos incursos em improbidade em
três aspectos, quais sejam: atos que importam enriquecimento ilícito do agente
público (art. 9°); atos que acarretam em prejuízo ao erário (art. 10°); e os atos
que atentam contra os princípios que regem a Administração Pública (art. 11°
da  lei).  Em  seguida  listou,  em  diversos  incisos,  exemplificativamente,
hipóteses caracterizadoras da dita improbidade.

Não  é  demais  lembrar  que  para  que  ocorram  os  atos  de
improbidade  disciplinados  pela  legislação  supracitada,  é  indispensável  que
reste demonstrado o dolo ou a culpa  nas condutas  do administrador público.
Nesse  passo,  a  configuração  da  improbidade  administrativa  pressupõe  a
identificação do elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, o ânimo de
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agir  contra  os princípios  inerentes  à  Administração Pública, em violação a
algum dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

No entendimento firme da jurisprudência do Superior Tribunal
de  Justiça,  é  necessária  a  existência  do  elemento  subjetivo  dolo  para
caracterização da improbidade administrativa para a tipificação das condutas
descritas nos artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10,
vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CUMULAÇÃO INDEVIDA DE
CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
CARACTERIZADORES  DO  ATO  DE
IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1.  A  configuração  dos  atos  de  improbidade
administrativa  previstos  no  art.  10  da  Lei  de
Improbidade  Administrativa  (atos  de  improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz
da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do
efetivo  dano  ao  erário  (critério  objetivo)  e,  ao
menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos
previstos  nos  arts.  9º  e  11  da  mesma  Lei
(enriquecimento  ilícito  e  atos  de  improbidade
administrativa que atentam contra os princípios da
administração  pública),  os  quais  se  prendem  ao
elemento  volitivo  do  agente  (critério  subjetivo),
exigindo-se o dolo.
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
existência de dolo na conduta do agente, bem como
os elementos que ensejaram os atos de improbidade
implica o reexame dos elementos fático-probatórios,
o que não é possível pela via eleita (Súmula 7/STJ).
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(AgRg  no  AREsp  666.459/SP,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
23/06/2015, DJe 30/06/2015). 

Pois bem, há de se analisar se os atos levados a cabo pelo réu se
consubstanciam em  ilícitos  revestidos da  qualificadora  da  improbidade
administrativa.

Conforme  é  cediço,  a Constituição  Federal  possui  norma
cogente impondo ao Administrador Público, de qualquer dos entes federados,
a obrigatoriedade de realizar concurso público para a admissão de pessoal,
estabelecendo, inclusive, as duas únicas hipóteses de exceção, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do

Apelação Cível nº 0005988-55.2006.815.0371  5



Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: 
(…)
II  –  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as  nomeações
para cargo em comissão declarado em lei  de livre
nomeação e exoneração;
(…)
IV -  a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  excepcional
interesse público.”

Portanto, em se tratando de a investidura em cargo ou emprego
público, a  realização de certame prévio é procedimento obrigatório, somente
podendo ser obviada  na hipótese de nomeação para cargo em comissão ou
contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  excepcional  interesse
público. 

Na hipótese em disceptação, apesar de as contratações terem
sido realizadas com base na Lei Municipal nº 236/98 (fls. 18/19), verifica-se
que  esta  determina  que  serão  por  tempo  determinado,  contudo, houve
sucessivas  prorrogações  dos  contratos,  violando  a  referida  legislação,  bem
como a Carta Magna. 

O recorrente pleiteia a improcedência da demanda, também sob
o fundamento de que as contratações foram realizadas pelo Prefeito anterior,
Francisco Amilton de Sousa. 

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, entendo que
não merece prosperar, uma vez que, de fato, há provas nos autos de que o
gestor  anterior procedeu  a algumas  contratações,  porém, de igual  forma, o
caderno processual é robusto em documentos comprovando que o recorrente,
mesmo  após  a  determinação  do  Tribunal  de  Contas,  não  regularizou  a
situação, mantendo os servidores contratados sem concurso público e, ainda,
procedeu à admissão de outros (fls. 121/213). 

Ressalto,  ainda,  ter  a  Corte  de  Contas  aplicado  multa  ao
recorrente em virtude do descumprimento da determinação de regularização
da situação dos servidores contratados irregularmente (fls. 221/222). 

Consoante muito bem explanado pelo magistrado sentenciante:

“No caso em apreço, o que se viu no Município de
São José da Lagoa Tapada, no exercício financeiro
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em  questão,  foi  a  verdadeira  manutenção  de  um
estratagema  de  burla  à  impessoalidade  e  ao
princípio do concurso público.
É  que,  a  despeito  da  constatação  pelo  órgão
controlador – Tribunal de Contas do Estado – de que
as  trinta  e  cinco  contratações  temporárias  eram
irregulares,  concedendo-lhe  prazo  ao  gestor,  ora
promovido, para que regularizasse – o que atende,
inclusive, ao princípio da continuidade dos serviços
públicos  –  aquele  se  manteve  intencionalmente
inerte,  posicionando-se  pela  satisfação  privada  do
interesse  de  35  (trinta  e  cinco)  contratados,  em
prejuízo de toda a comunidade local” (fls. ).

Do mesmo modo, o Ministério Público ressaltou em seu parecer
(fls. 462/470):

“Ocorre  que  ao  assumir  o  cargo  de  Prefeito,  em
2001, o ora acusado contratou cerca de 78 (setenta e
oito) prestadores de serviço (fls. 136/213), além de
ter realizado a renovação de cerca de 35 contratos
de prestadores de serviços contratados desde 1998
pela  gestão  anterior,  descaracterizando  a
transitoriedade e a excepcionalidade da contratação
(fls. 214/216).
Mesmo após determinação do Tribunal de Contas do
Estado para que o acusado regularizasse a situação
desses  prestadores  de  serviço,  a  situação  precária
permaneceu, razão pela qual se configurou a prática
de improbidade administrativa pelo investigado” (fls.
463).

Assim,  tem-se  que  o  recorrente,  em verdade,  desrespeitou  a
obrigatoriedade de realização de prévio certame público para a admissão de
servidores, violando,  de  maneira  clara  e  inequívoca,  os  princípios  da
legalidade,  moralidade,  igualdade  e  impessoalidade  que  regem  a
Administração Pública.

Ressalte-se que não há que se falar em ausência de dolo ou má-
fé na  hipótese,  porquanto,  para  fins  de  enquadramento  da  conduta  do
recorrente às previsões do art. 11 da LIA, o elemento subjetivo necessário é o
dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios
da Administração Pública,  não se exigindo a presença de intenção específica
para caracterizar o ato como ímprobo.

Destarte, na lição de Waldo FAZZIO JÚNIOR, o “dolo, para o
art. 11 e seus incisos, é a vontade livre e consciente de se conduzir contra a
probidade administrativa  ou pelo  menos  agir  nessa  direção,  assumindo o
risco do resultado” (In Atos de Improbidade Administrativa. São Paulo: Atlas,
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2007, p. 163).

Nesse  sentido,  trago  à  baila  precedentes  do  Tribunal  da
Cidadania:

“PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
IRREGULARIDADE  COMPROVADA.  VIOLAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO. 
1. A questão dos autos é saber se, pelo que consta do
acórdão recorrido,  é  possível  caraterizar  o ato  de
improbidade por ofensa a princípio (art. 11 da lia).
2. A prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal
de  Justiça,  no  que  tange  à  caracterização  do
elemento  subjetivo,  não  é  matéria  que  envolva  a
reapreciação do conjunto  probatório,  muito  menos
incursão  na  seara  fática,  tratando-se  de  mera
qualificação  jurídica.  Precedente:  RESP
1245765/MG,  Rel.  Min.  Mauro  campbell  marques,
segunda turma, dje 3.8.2011.
3. Em relação à contratação temporária de servidor,
a jurisprudência tem se posicionado, em regra, no
sentido  que  a  contratação ou  manutenção  de
servidores  públicos  sem  a  realização  de  concurso
público  viola  os  princípios  que  regem  a
administração  pública.  Todavia,  a  nomeação  de
servidores por período temporário com fundamento
em legislação local, não se traduz, por si só, em ato
de improbidade administrativa. Precedente: AgRg no
AgRg no AREsp 166.766/SE, Rel. Ministro Humberto
Martins, segunda turma, julgado em 28.8.2012, dje
3.9.2012. 4. A caracterização do ato de improbidade
é  perfeitamente  verificável  da  simples  leitura  do
acórdão recorrido, uma vez que ficou claro que as
contratações  temporárias  ocorreram  de  forma
irregular,  de  modo  que  a  conduta  do  agente  se
amolda ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992,
pois  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública,  estando  configurado  o  dolo  genérico. 5.
Nem  se  alegue  a  não  "ocorrência  efetiva  de
enriquecimento  ilícito  ou  de  prejuízo  ao  erário  ",
uma vez que os atos de  improbidade administrativa
descritos no art. 11 da Lei n. 8429/92 dispensam a
demonstração  da  ocorrência  de  dano  para  a
administração pública ou enriquecimento ilícito do
agente.  Precedente:  AgRg no  REsp  1.352.541/MG,
Rel.  Ministro  mauro  campbell  marques,  segunda
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turma,  dje  14.2.2013.  Agravo regimental  provido.”
(STJ; AgRg-AREsp 281.760; Proc. 2013/0014624-0;
MG; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins;
DJE 24/11/2015).

E,

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
INTIMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.
SÚMULA  284/STF.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CONTRATAÇÃO  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
EXCEPCIONALIDADE.  PRIMEIRO  MANDATO.
ATO ÍMPROBO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
GENÉRICO  CARACTERIZADO.  PRECEDENTES.
SÚMULA  83/STJ.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1.  Infere-se  das  razões  do  recurso  especial  que  o
recorrente  não  indicou  efetivamente  quais  os
dispositivos  de  lei  federal  foram  violados  para
sustentar  sua  irresignação.  Diante  disso,  o
conhecimento  do  recurso  especial,  nesse  aspecto,
encontra óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2.  Para  que  seja  reconhecida  a  tipificação  da
conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de
Improbidade  Administrativa,  é  necessária  a
demonstração  do  elemento  subjetivo,
consubstanciado  pelo  dolo  para  os  tipos  previstos
nos  arts.  9º  e  11  e,  ao  menos,  pela  culpa,  nas
hipóteses do art. 10.
3. Os atos de improbidade administrativa descritos
no art. 11 da Lei n. 8.429/92 dependem da presença
do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da
ocorrência de dano para a administração pública ou
enriquecimento ilícito do agente.
4. As considerações feitas pelo Tribunal de origem
não  afastam  a  prática  do  ato  de  improbidade
administrativa,  uma  vez  que  foi  constatado  o
elemento  subjetivo  dolo  genérico  na  conduta  do
agente,  o que permite o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/92.
5.  Desconstituir  a  premissa  quanto  à  alegação  de
que a pena de suspensão de direitos políticos feriu a
razoabilidade  e  proporcionalidade  depende,
necessariamente, do reexame de fatos e provas, o que
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é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar
no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.”  (AgRg no AgRg no
AREsp  533.495/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/11/2014, DJe 17/11/2014)  - (grifo nosso).

Destaco,  por  oportuno,  trecho  de  autoria  do Ministro  do
Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins que, no julgamento do REsp
1.196.804/MG,  pontuou a  obviedade  da  irregularidade  a autorizar o
reconhecimento  do  dolo  genérico  nos  casos  de  burla  à  regra  concursal,
ressaltando que:

“Não se consegue imaginar como, no ano de 1999,
mais de 10 anos após a promulgação da Constituição
Federal, um prefeito municipal não ter conhecimento
de  que  as  contratações  a  serem  realizadas  pela
administração  pública  dependem  da  prévia
realização de concurso público”

Portanto,  a  mera  contratação,  bem  como  manutenção  de
servidores, sem prévia aprovação em concurso público, e sem qualquer motivo
plausível para a não realização do certame, já é apta a caracterizar o ato como
ímprobo, vez que ao alcaide não é dado alegar o desconhecimento de regra
constitucional  basilar e  vigente desde a promulgação da atual Carta Magna,
mormente em face a sua experiência no trato da coisa pública.

Diante de tais constatações, comprovada a conduta ilegal dolosa
do  Apelante  que  atentou  contra  os  princípios  que  regem  a  Administração
Pública,  correta  a  sentença  recorrida  ao  entender  que  a  conduta  descrita
amolda-se  ao  conceito  de  conduta  ímproba,  previsto  no  artigo  11,  da  Lei
8.429/92, que assim dispõe:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições, e notadamente:

I-  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou
regulamento ou diverso daquele previsto na regra de
competência;”

Outrossim, considerando  que  não  houve  insurgência  do
demandado quanto às sanções que lhe foram imputadas na sentença, deixo de
analisá-las.

- Conclusão
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Por tudo o que foi exposto, em consonância com o parecer do
Ministério Público,  NEGO  PROVIMENTO  AO RECURSO,  para  manter
incólume a sentença vergastada.

  
É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de maio de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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