
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0021362-80.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Promovente : Hilton Paulo de Lucena.
Advogada : Steffi Graffi Stalchus.
Promovido : Estado da Paraíba.
Procurador : Roberto Mizuki.

REEXAME  NECESSÁRIO.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS  NORMAS  PROCESSUAIS  ANTIGAS.
CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

-  O  Enunciado  nº  311  do  Fórum  Permanente  de
Processualistas Civis (FPPC) estabelece:  “311. (arts.
496 e  1.046).  A regra  sobre  remessa  necessária  é
aquela vigente ao tempo da publicação em cartório
ou  disponibilização  nos  autos  eletrônicos  da
sentença, de modo que a limitação de seu cabimento
no CPC não prejudica os reexames estabelecidos no
regime do art. 475 do CPC de 1973”.

MÉRITO.  AÇÃO  ORDINÁRIA. ATO  DE
INDEFERIMENTO  DA TRANSFERÊNCIA DE
POLICIAL  MILITAR  PARA  RESERVA
REMUNERADA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO
NA  EXISTÊNCIA  DE  AÇÃO  PENAL  EM
TRÂMITE.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  DIREITO
FUNDAMENTAL  À  INATIVIDADE
REMUNERADA.  AUSÊNCIA  DE
POSSIBILIDADE  LÓGICO-JURÍDICA  DE
RESSARCIMENTO  PARA  A  EVENTUAL
ABSOLVIÇÃO  NO  PROCESSO  CRIMINAL
QUE  EMBASA  O  ATO  RESTRITIVO.
MANUTENÇÃO  DO  JULGADO.
DESPROVIMENTO  DO  REEXAME
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NECESSÁRIO.

-  Em  se  verificando  que  o  caso  posto  em  análise
diverge  fundamentalmente  daquele  objeto  do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº
2000722-55.2013.815.0000  – porquanto não trata de
caso  de  promoção  ou participação  de  curso  com a
finalidade de ascensão na carreira militar,  para cuja
preterição há expressa previsão legal de ressarcimento
–, bem como se averiguando a violação ao princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência  no
indeferimento  de  pedido  de  transferência  à  reserva
remunerada de militar que se encontra respondendo a
processo criminal, há de ser mantida a sentença.

-  A hipótese versada nos autos é, portanto, diferente,
tendo em vista que se trata de um direito à inatividade
voluntária  remunerada  do  militar,  correspondendo,
pois,  ao direito  fundamental  de  aposentadoria  civil,
para cuja restrição não existe hipótese lógico-jurídica
de ressarcimento, caindo por terra todo o fundamento
esposado por ocasião do julgamento do Incidente de
Jurisprudência acima referido.

-  Não  se  vislumbra  qualquer  razoabilidade  no
indeferimento  da  transferência  para  a  reserva
remunerada  de  Policial  Militar  que  se  encontre
respondendo  a  processo  criminal,  especialmente  se
considerando a impossibilidade de ressarcimento em
decorrência de eventual absolvição, sendo, portanto,
imperioso o reconhecimento da violação ao princípio
da não culpabilidade no ato que indefere o pleito de
inatividade laboral voluntária militar.

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

Trata-se  de  Remessa  Oficial encaminhada  pelo  Juízo  da  1ª
Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, nos autos da “Ação Ordinária”
ajuizada por Hilton Paulo de Lucena em face do Estado da Paraíba.

Na peça de ingresso, relata o autor  ser policial militar, desde
1982,  exercendo,  atualmente,  o  posto  de  2º  sargento,  com exercício  no  8º
Batalhão da Polícia Militar. Aduz que, embora possua mais de 30 (trinta) anos
de efetivo serviço, seu pleito de promoção ao posto imediatamente superior na
escala hierárquica das graduações das praças  e de passagem para a reserva
remunerada  foi indeferido na via administrativa, sob o fundamento de que o
requerente estava respondendo a ação penal na 1ª Vara Mista da Comarca de
Itabaiana (processo nº 03820030009112), ainda não transitado em julgado.
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Além  disso,  destaca  que  pretende  entrar  para  a  reserva
remunerada,  possuindo  o  tempo  necessário  para  tanto,  porém  encontra-se
impedido, em total desrespeito ao princípio da presunção de inocência.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  liminar  no  sentido  de
determinar sua transferência para a reserva remunerada. No mérito, requer a
confirmação  da  medida  de  urgência  e  sua  promoção  para  o  posto
imediatamente superior.

Devidamente citado, o Ente Estatal apresentou contestação (fls.
40/53),  alegando,  em sede  de  preliminar,  a  vedação legal  de  concessão da
medida  liminar.  No  mérito,  assevera  a  inexistência  de  direito  adquirido  a
regime jurídico. Também defende o impedimento legal para o deferimento de
promoção  de  policial  militar  por  ocasião  de  sua  inclusão  na  reserva
remunerada.

Argui  a  inconstitucionalidade  do  art.  1º  da  Lei  nº  4.816/86,
tendo em vista que a promoção de militares com tempo de ser viço suficiente,
independentemente  de  vagas,  fere  o  o  princípio  da  reserva  legal  de  cargo
público e da previsão orçamentária. Finalmente, alega a discricionariedade e
legalidade do ato de promoção, não podendo o Judiciário interferir em sua
esfera, em respeito ao princípio da separação dos poderes, bem como ressalta a
inversão do ônus sucumbenciais.

Réplica impugnatória (fls. 55/57).

Tutela antecipada indeferida (fls. 59/61).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  as  provas,
oportunidade na qual o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
62).

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente procedente o pedido autoral (fls. 67/73), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conforme as fundamentações supra,
as quais fazem parte  integrante deste dispositivo e
tudo o mais que dos autos consta,  e  princípios  de
direito aplicáveis à espécie, com arrimo no art. 269,
inciso  I,  do  CPC  c/c  o  art.  5º,  inciso  LVII,  da
Constituição  Federal,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  O  PEDIDO  INICIAL,  e,  em
consequência, condenar o ESTADO DA PARAÍBA a
proceder  a  transferência  do  Sargento  HILTON
PAULLO DE LUCENA para a reserva remunerada,
com os benefícios inerentes aos ato.

Condeno, ainda, o Estado da Paraíba em honorários
advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC”. (grifo e
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negrito no original).

Decorrido  o prazo recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  76),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  80/82),  opinando  pelo  prosseguimento  do  reexame
necessário sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
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emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Ressalta-se,  por  oportuno,  o  teor  do  Enunciado  nº  311  do
Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), que se aplica ao caso de
Remessa Necessária, in verbis:

“311.  (arts.  496  e  1.046).  A  regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os  reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC  de
1973”. 

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
reexame necessário.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço  da
remessa oficial, passando a analisá-la. 

- Do juízo de mérito:

Conforme se infere  dos  autos,  a  presente  remessa  necessária
traz  à  tona  o  debate  em torno  da  aplicação  do princípio  da  presunção  de
inocência no caso de Policial Militar que pleiteia a transferência para reserva
remunerada, a pedido. 

Cumpre registrar, de antemão, as situações em que podem se
encontrar  os  Policiais  Militares,  quanto  à  atividade  e  respectiva  percepção
remuneratória. A Lei nº 3.909/1977 estabelece, em seu art. 3º, que os Policiais
Militares  podem  se  encontrar  na  situação  de  atividade  ou  de  inatividade,

Remessa Necessária nº 0021362-80.2013.815.0011.        5



inserindo-se,  nesta  última  situação,  aqueles  que  passaram  à  reserva
remunerada.

Em  relação  ao  instituto  da  Reserva  Remunerada,  o  mesmo
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba, na Seção I, do Capítulo
II,  que  trata  do  desligamento  ou  exclusão  do  serviço  ativo,  prevê  que  a
passagem do Policial Militar à situação de inatividade mediante transferência
para a reserva remunerada pode se dar “a pedido” ou “ex officio”, elencando
os seguintes requisitos para a primeira forma de inatividade referida:
 

“Art. 89 - A transferência para reserva remunerada,
a pedido será concedida,  mediante requerimento à
autoridade competente ao policial militar que conte,
no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço. 
(...)
Parágrafo  2º  -  Não  será  concedida transferência
para  a  reserva  remunerada  a pedido,  ao  policial
militar que: 
a)  estiver respondendo a inquérito ou processo em
qualquer jurisdição; e 
b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza”. 

Diante desse cenário,  verifica-se que para que um militar  do
Estado  da  Paraíba  possa  ser  exercer  o  seu  direito  à  inatividade  laboral
voluntária,  o  seu  Estatuto  –  Lei  Estadual  nº  3.909/1977  elenca,
essencialmente, três condições a serem observadas, quais sejam: a) possuir 30
(trinta)  anos  de  serviço;  b)  não  se  encontrar  respondendo  a  inquérito  ou
processo em qualquer jurisdição; e c) não estar cumprindo pena de qualquer
natureza.

Em relação ao termo “processo em qualquer  jurisdição”,  em
outras oportunidades, esta Egrégia Corte de Justiça já firmou entendimento de
que é ilegal a negativa ao militar de transferência à reserva remunerada sob o
fundamento de responder o postulante uma ação de natureza cível, havendo,
inclusive, a ressalva no julgado a seguir colacionado de que “se a ação penal,
sem trânsito em julgado, não tem o condão de interferir na esfera jurídica do
miliciano, conforme úvico entendimento deste TJPB, muito menos uma ação
cível tê-lo-á”. Eis a ementa do aresto mencionado:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO
ADMINISTRATIVO.  POLICIAL  MILITAR.
IMPETRANTE  QUE  TEVE  INDEFERIDA,  PELA
AUTORIDADE  APONTADA  COMO  COATORA,
SUA  TRANSFERÊNCIA  À  RESERVA
REMUNERADA, PELO FATO DE ENCONTRAR-SE
FIGURANDO COMO RÉU EM PROCESSO CÍVEL,
SEM  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  ATUAÇÃO
MANIFESTAMENTE  DESARRAZOADA.
VIOLAÇÃO,  TAMBÉM,  AO  PRINCÍPIO  DA
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  ORDEM
CONCEDIDA.  É  ilegal  negar  ao  militar  a
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transferência à reserva remunerada,  sob o único e
exclusivo argumento de que está respondendo a ação
cível. Ordem concedida”. 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
99920120010601001  –  Órgão:  2ª  CÂMARA
ESPECIALIZADA CÍVEL - Relator Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira - j. em 20-03-2013). 

Há de se ressaltar  que a aplicação da interpretação quanto à
violação ou não do princípio da presunção de inocência, na presente hipótese,
diferencia-se substancialmente daquela definida por ocasião do julgamento do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000722-55.2013.815.0000.
Este resolveu o impasse existente entre os entendimentos apresentados pelos
órgãos  desta  Corte  de  Justiça,  decidindo-se  que  não  viola  o  princípio
constitucional  em  referência  a  recusa  administrativa  de  promoção,  ou  de
participação de curso de habilitação destinado a esse fim, de Policial Militar
sub judice, uma vez prevista a possibilidade de ressarcimento de preterição
eventualmente observada.

O  Acórdão  condutor  do  entendimento  que  se  sagrou
predominante  teve  o  Excelentíssimo Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  como  responsável  pela  respectiva  lavratura,  havendo  a
aprovação da súmula contendo o seguinte teor:

“Não viola o princípio constitucional da presunção
de  inocência,  a  recusa  administrativa  ao  Policial
Militar ou Bombeiro Militar do Estado da Paraíba
sub judice a concorrer à promoção, tendo em vista a
previsão legal do ressarcimento de preterição”.

Assim, no caso que embasou a pacificação do posicionamento
deste Egrégio Tribunal, estava-se diante de uma situação de promoção, ou de
participação de curso para essa mesma finalidade funcional de ascensão na
carreira,  apenas  se  entendendo  pela  não  violação  em  decorrência  da
possibilidade  legal  expressa  no  sentido  do  ressarcimento  do  militar  que,
inicialmente impedido de ser  promovido ou participar do curso respectivo,
tenha sido absolvido no processo criminal a que estava respondendo.

A hipótese versada nos autos é, portanto, diferente, tendo em
vista que se trata de um direito à inatividade voluntária remunerada do militar,
correspondendo, pois, ao direito fundamental de aposentadoria civil, para cuja
restrição não existe hipótese lógico-jurídica de ressarcimento, caindo por terra
todo  o  fundamento  esposado  por  ocasião  do  julgamento  do  Incidente  de
Jurisprudência acima referido.

No mesmo sentido, entendendo pela ilegalidade da restrição à
reserva remunerada a pedido, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  POLICIAL
MILITAR.  TRANSFERÊNCIA  À  RESERVA
REMUNERADA.  VEDAÇÃO  LEGAL.  Norma  não
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recepcionada  pela  Constituição  Federal  de  1988.
Impossibilidade  de  aplicação.  Recurso  provido.  O
Decreto-Lei n. 09-A, editado em 1982, prevê, em seu
art. 93, § 2º, que o militar que responda a processo
criminal  em  qualquer  jurisdição,  independente  da
existência  de  sentença  condenatória  transitada  em
julgado,  será impedido  de  passar  à  reserva
remunerada, ato que corresponde à aposentadoria
do civil e constitui direito fundamental previsto na
Constituição  Federal.  A  Constituição  Federal  de
1988,  por  sua  vez,  consagrou  o  princípio  da
presunção  de  inocência  ou,  num  sentido  mais
técnico,  presunção de não culpabilidade, pelo qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado  de  sentença  penal  condenatória"  (art.  5º,
LVII).  Desse princípio decorre, além da presunção
de que o cidadão não será considerado culpado por
qualquer infração penal, a garantia de que nenhum
direito fundamental previsto no texto constitucional
será retirado daquele que tiver preenchido todos os
requisitos legais para o seu exercício, apenas pelo
fato de responder a processo criminal sem trânsito
em julgado. É inadmissível que, no atual contexto
democrático  do  estado  brasileiro,  se  permita  a
privação de direitos do cidadão apenas pelo fato de
responder  à  ação  penal  cuja  sentença  sequer  foi
proferida  ainda. Recurso  a  que  se  dá provimento.
(TJ-RO;  AI  0008479-42.2013.8.22.0000;  Rel.  Des.
Walter  Waltenberg  Silva  Junior;  Julg.  07/01/2014;
DJERO 15/01/2014; Pág. 45). (grifo nosso).

Logo, em se verificando que o caso posto em análise diverge
fundamentalmente  daquele  objeto  do  Incidente  de  Uniformização  de
Jurisprudência nº 2000722-55.2013.815.0000 – porquanto não trata de caso de
promoção ou participação de curso com a finalidade de ascensão na carreira
militar,  para cuja  preterição há expressa previsão legal de ressarcimento –,
bem como se averiguando a violação ao princípio constitucional da presunção
de  inocência  no  indeferimento  de  pedido  de  transferência  à  reserva
remunerada de militar que se encontra respondendo a processo criminal, há de
ser mantida  sentença de primeiro grau.

Não  é  demais  registrar  que  o  princípio  da  legalidade
administrativa não é mais vislumbrado pelo cumprimento irrestrito de literal
disposição  de  lei,  mas  sim  pela  adequação  da  conduta  administrativa  ao
ordenamento  considerado  globalmente,  como  um  verdadeiro  sistema
harmônico,  tendo  como  ápice  conformador  as  normas  constitucionais,
irradiantes dos fundamentos e  princípios de todo o Estado Democrático de
Direito da República Federativa do Brasil.

A juridicidade  administrativa  exige,  portanto,  a  conformação
dos atos da Administração não apenas à lei, mas umbilicalmente ao direito,
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impondo  a  necessária  observância  da  Constituição,  dos  princípios  e  dos
regulamentos  nas  ações  estatais,  especialmente  quando  verificada  a
denominada “crise da lei”. 

Com  efeito,  embora  o  dispositivo  legal  invocado  pela
autoridade coatora estabeleça como causa de impedimento o fato de o militar
estar respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, há de se
observar o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal no sentido
de  que  “ninguém será considerado culpado até  o  trânsito  em julgado da
sentença penal condenatória”.

De  acordo  com  referido  princípio  constitucional,  o  réu  em
processo  penal  jamais  é  presumido  culpado  até  que  sobrevenha  sentença
condenatória  irrecorrível.  Destarte,  somente  com  sua  condenação  penal
transitada  em julgado é  descaracterizada  a  presunção  juris  tantum de  não-
culpabilidade. 

Sabe-se que, por força do disposto no art. 5º, inciso LVII, da
Carta  Magna,  que  não  limita  a  aplicação de  tal  preceito  constitucional  ao
âmbito exclusivamente penal, também na esfera administrativa deve ele ser
observado, de acordo com o entendimento do Tribunal da Cidadania: 

“RECURSO ORDINÁRIO.  MANDADO DE SEGU-
RANÇA. ADMINISTRATIVO.  NEGATIVA DE PRO-
MOÇÃO  DE  MILITAR,  RÉU  EM  AÇÃO  PENAL.
OFENSA AO  PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1.  Por  força  do  disposto  no  artigo  5º,  LVII,  da
CR/88, que não limita a aplicação do princípio da
presunção de inocência ou da não-culpabilidade ao
âmbito exclusivamente penal, também na esfera ad-
ministrativa deve ser referido princípio observado.
2. Incorre em flagrante ilegalidade a exclusão de mi-
litar do Quadro de Acesso a Promoções de Oficiais
da Polícia Militar do Estado de Roraima, com base,
exclusivamente, na apresentação de certidão positiva
que indicava sua condição de parte no pólo passivo
de ação penal em curso.
3. Recurso ordinário provido”. (RMS 21226 / RR Mi-
nistra Maria Thereza de Assis Moutra, Sexta turma,
09/03/2010) (grifo nosso)

De  acordo  com  o  raciocínio  até  aqui  explanado,  não  se
vislumbra  qualquer  razoabilidade  no  indeferimento  da  transferência  para  a
reserva  remunerada  de  Policial  Militar  que  se  encontre  respondendo  a
processo  criminal,  especialmente  se  considerando  a  impossibilidade  de
ressarcimento  em  decorrência  de  eventual  absolvição,  sendo,  portanto,
imperioso o reconhecimento da violação ao princípio da não culpabilidade no
ato que indefere o pleito de inatividade laboral voluntária militar.
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Nunca é demais frisar que o entendimento ora esposado, além
de juridicamente acertado, ainda se afigura como socialmente recomendável,
porquanto  está  umbilicalmente  vinculado  aos  próprios  deveres  inerentes  à
atividade do militar, os quais diferentemente das obrigações civis, obrigam os
policiais  a  enfrentarem  situações  diárias  de  risco  a  fim  de  neutralizar  as
atividades ilícitas verificadas na sociedade. Tal circunstância os torna bastante
suscetíveis de responderem a uma ação penal, pois basta a mera alegação de
excesso em seu ofício para que seus atos sejam objeto de investigação em um
procedimento criminal.

Dessa  forma,  exercem  uma  profissão  que  os  deixa  mais
vulneráveis ao rompimento da linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade,
entre o lícito e o ilícito, isso porque, no calor dos acontecimentos, necessitam
tomar decisões imediatas em prol do melhor cumprimento de sua função e
garantindo um dos valores supremos de toda a sociedade, que é a segurança
dos membros que a compõem.

Por  tudo  o  que  foi  exposto, NEGO PROVIMENTO à
Remessa de Ofício, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

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.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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