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

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0041200-53.2013.815.2001.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Promovente : Ministério Público do Estado da Paraíba.
Promovido : Arthur Tibério de Lacerda Vieira.
Advogado : Gustavo Rabay Guerra (OAB/PB 16.080-B);

   Bruno Bastos de Oliveira (OAB/PB 13.445).  

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLI-
CA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE COMBUS-
TÍVEL PARA LANCHAS AQUÁTICAS. AUSÊN-
CIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE RE-
CURSOS OU DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
EM PROVEITO PRÓPRIO. GASOLINA UTILI-
ZADA  NOS  BOTES  INFLÁVEIS.  TREDESTI-
NAÇÃO  LÍCITA.  INEXISTÊNCIA  DE  DOLO
OU DE MÁ-FÉ E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO
ÍMPROBO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Para que ocorram os atos de improbidade disciplina-
dos 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 identifica-
ção do elemento subjetivo da conduta do agente, ou
seja,  o ânimo de agir contra os princípios inerentes à
Administração Pública, em violação a algum dos ti-
pos  previstos  nos  arts.  9º,  10  ou  11  da  Lei  n.º
8.429/92.

- No caso, o demandado solicitou a aquisição de com-
bustíveis para as duas lanchas aquáticas da corpora-
ção  com a  finalidade  de  utilização na  operação  de
prevenção SALVAMAR realizada no final do ano de
2011 na orla marítima da Capital.

- Diante da impossibilidade de utilização de uma das
lanchas por se encontrar em manutenção e em razão
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da ausência de cartão de abastecimento dos botes in-
fláveis, o combustível fora utilizado nestes, razão pela
qual entendo inexistir dolo ou má-fé do réu ou mesmo
prejuízo ao erário.

- Na verdade, ocorreu uma tredestinação lícita do pro-
duto e não houve a comprovação de que tal produto
fora utilizado em proveito próprio ou alheio motivo
pelo qual não vislumbro a prática de ato de improbi-
dade administrativa.

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

Trata-se  de Remessa  de  Ofício  proveniente da  1ª  Vara  da
Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Prática de
Ato  de  Improbidade  Administrativa  ajuizada  pelo  Ministério  Público  do
Estado da Paraíba em face de Arthur Tibério de Lacerda Vieira.

Na peça de ingresso (fls. 02/10), o Parquet relatou que, no mês
de dezembro de  2011,  houve o desvio  de recursos  públicos  no âmbito  do
Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da
Paraíba, consubstanciado no empenho de valores destinados à aquisição de
combustível para veículos aquáticos (Lancha Bar 0001 e BAR 0007), os quais
se encontravam desativados.

Em seguida, afirmou que, de acordo com ofícios anexados aos
autos, há a comprovação de que foram solicitados 100 (cem) litros de gasolina
para o abastecimento das duas lanchas acima indicadas, no mês de dezembro
de 2011.

Destacou que, no mês de março de 2012, o Núcleo de Controle
Externo  do  Ministério  Público  da  Paraíba  realizou  visita  de  inspeção  no
Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba,
sendo  constatado  que  apenas  a  lancha  BAR  0001  estava  em  pleno
funcionamento no mês de dezembro de 2001, ao passo que a outra embarcação
(BAR 0007) estava na oficina para realização de revisão e reparos.

Ainda ressaltou o descaso com a coisa pública, em razão do
péssimo estado de conservação dos veículos aquáticos em destaque. Enfatizou
o  enquadramento  da  conduta  do  promovido  no  art. 11,  caput,  da  Lei  de
Improbidade Administrativa,  requerendo, ao final,  a procedência do pedido
com a condenação do demandado nas sanções previstas no art. 12, incisos II,
da Lei nº 8.429/1992.

Notificado,  o  promovido  apresentou  defesa  prévia  (fls.
183/186), alegando que não existia uma garagem para o acondicionamento de
veículos de qualquer natureza tampouco para os equipamentos motores e seus
combustíveis. 
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Também  aduziu  que,  diante  da  precariedade  de  recursos
materiais para o projeto de prevenção de afogamentos no Estado da Paraíba,
foram adquiridas duas embarcações, contudo o cadastramento das mesmas na
Gerência Executiva de Controle e Manutenção de Veículos – GECOV somente
foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2012.

Afirmou que a lancha BAR 0001 era utilizada, eventualmente,
nos eventos de prevenção, embora com funcionamento precário e instável, ao
passo que a embarcação BAR 0007 estava numa oficina aguardando peças
para o seu reparo, no mês de dezembro de 2011. 

Defendeu  que  a  cota  de  combustível  não  utilizada  na
embarcação BAR 0007 foi empregada nos botes infláveis, os quais ainda não
possuíam  cadastro  no  GECOV,  fato  que  impossibilitava  os  seus
abastecimentos.

Doravante, argumenta que, no mês de janeiro de 2012, a forma
de abastecimento foi normalizada, tendo em vista o cadastramento dos botes
infláveis. Ressaltou não ter agido com desonestidade e inexistir lesão ao erário
público,  uma vez que o recurso não foi  desviado para fins  particulares  ou
escusos e todo o combustível foi utilizado nas embarcações da corporação,
Discorreu sobre sua vida profissional, requerendo, por fim, a improcedência
do pedido.

A petição inicial foi devidamente recebida, sendo determinada a
citação da parte demandada (fls. 221).

Contestação apresentada (fls. 227/231), alegando que uma das
embarcações  que  estavam a serviço  do Comando de  Batalhão de Busca  e
Salvamento  era  a  lancha  BAR  0001,  sendo  utilizada,  eventualmente,  no
projeto  de  prevenção  contra  afogamentos  no  litoral  paraibano,  pois  o  seu
funcionamento  era  precário  e  instável.  Também  ressaltou  que  a  outra
embarcação  denominada  BAR  0007  estava  em  manutenção  no  mês  de
dezembro de 2011 e, por isso, o seu combustível  foi empregado nos botes
infláveis, os quais ainda não se encontravam cadastrado no GECOV.

Defendeu que a forma de abastecimento dos botes infláveis foi
regularizada  no  mês  de  janeiro  de  2012,  quando  já  estavam  devidamente
cadastrados.  Doravante,  aduziu  que  o  remanejamento  de  combustível
proporcionou o patrulhamento no litoral em pleno verão.

Afirmou  não  ter  agido  com desonestidade,  uma  vez  que  os
recursos não foram desviados para fins particulares ou escusos. Ressaltou a
ausência de dano ao erário,  tendo em vista  a  utilização do combustível  na
integralidade. Discorreu sobre sua conduta honesta na corporação, rogando,
por fim, pela improcedência do pleito autoral.

Nova contestação apresentada (fls. 261/275), aduzindo que não
assinou qualquer ofício de solicitação de combustível para as lanchas operadas
na unidade. Defendeu que a administração e distribuição do combustível era
de responsabilidade do setor de almoxarifado, sendo o ato de abastecimento
realizado pelos próprios pilotos da viatura. 
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Seguindo argumentações, destacou que todo o combustível foi
destinado  à  atividade-fim  do  Batalhão,  seja  nas  lanchas,  seja  nos  botes
infláveis. Ressaltou que uma lancha se encontrava em manutenção e, por isso,
teve  que  utilizar  o  combustível  nos  botes  infláveis,  mesmo  sem  existir  o
devido cadastramento destes.

Enfatizou  a  ausência  de  autoria,  a  inocorrência  de  dano  ao
erário e de violação aos princípios da administração pública, requerendo, por
fim, a rejeição do pedido contido na exordial.

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou improcedente o pleito autoral (fls. 282/297).

Decorrido  o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  299v),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. De Farias, opinou pela manutenção da sentença, tendo em vista a
ausência de dolo do agente público e de prejuízo ao erário (fls. 303/305).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise
de remessa necessária.

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.

Contudo,  para  que  ocorram  os  atos  de  improbidade
disciplinados pela legislação supracitada, é indispensável o atingimento de um
dos  bens  jurídicos  tutelados  pelo  ordenamento,  ou  seja,  transparece  que  o
objetivo primordial da Lei de Improbidade é punir o administrador público
desonesto (ou particulares que induzam ou concorram para o ato do art. 2º da
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Lei nº 8.429/92), desde que, efetivamente, reste demonstrado o dolo ou a culpa
em  suas  condutas  improbas,  bem  como,  o  prejuízo  ao  ente  público,
caracterizado pela ação ou omissão do administrador público. 

Nesses  termos,  Wallace  Paiva  Martins  Júnior  (in  Probidade
Administrativa, 2ª ed., p. 115, São Paulo, Saraiva, 2002) exemplifica que:  

“A Constituição Federal de 1988 é o marco divisor
de uma nova mentalidade institucional da repressão
à  improbidade  administrativa  e  da  tutela  da
moralidade administrativa e do patrimônio público.
(...).  As  sanções  delineadas  à  improbidade
administrativa no art. 37, § 4º, estabelecem punições
que  não  visam  exclusivamente  à  recuperação  dos
valores  patrimoniais,  senão  à  preservação  dos
valores morais,  direcionadas,  agora, ao resgate do
autêntico interesse social, com a previsão de graves,
severas  e  adequadas  punições  àqueles  que  são
moralmente  inidôneos  para  o  exercício  de  uma
função  pública,  o  que,  certamente,  adquire  maior
eficácia  social  pela  natureza  da  censura  jurídica
aplicável.  A  improbidade  administrativa  (ou
imoralidade  administrativa  qualificada)  exige
sanções mais compatíveis e coerentes com a tutela do
bem  jurídico  violado  e  que  transcendem  o  cunho
patrimonial da lesão, nem sempre existente. E essa
qualidade  é  devida  ainda  em  outras  disciplinas
jurídicas que, de uma forma ou de outra, tutelam a
probidade  administrativa  (direito  penal,  processual
penal,  eleitoral,  administrativo,  financeiro,
tributário, societário etc.)”.

Outrossim,  consoante  entendimento  uníssono  na  doutrina  e
jurisprudência, do STJ, para a caracterização do ato ímprobo, é necessária a
demonstração  do  elemento  subjetivo,  sendo indispensável  a  verificação  da
ocorrência de dolo ou culpa na conduta do agente. Nos casos previstos nos
arts. 9º e 11º da supracitada norma, exige-se a comprovação do dolo para a
tipificação  da  conduta.  Já  na  situação  disposto  no  art.  10º,  necessária  a
caracterização de culpa grave.

Abaixo  colaciono  ementa  do  voto  do  Min.  Teori  Albino
Zavascki, em julgamento realizado em 2011, junto ao STJ, cuja questão restou
bastante clara:

“AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ORIGINÁRIA
CONTRA MEMBROS  DO  TRIBUNAL REGIONAL
DO  TRABALHO.  LEI  8.429/92.  LEGITIMIDADE
DO  REGIME  SANCIONATÓRIO.  EDIÇÃO  DE
PORTARIA  COM  CONTEÚDO  CORRECIONAL
NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO  SUBJETIVO  DA  CONDUTA.
INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE.

(...)
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2. Não se pode confundir improbidade com simples
ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e
qualificada pelo  elemento  subjetivo  da conduta  do
agente.  Por  isso  mesmo,  a  jurisprudência  do  STJ
considera  indispensável,  para  a  caracterização  de
improbidade, que a conduta do agente seja dolosa,
para a tipificação das condutas descritas nos artigos
9º  e 11 da Lei 8.429/92,  ou pelo menos eivada de
culpa grave, nas do artigo 10.

(…) 

4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da
Lei 8.429/92).

Ainda:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA.
ELEMENTO SUBJETIVO.  NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  EFEITOS  AOS
CORRÉUS. EXTENSÃO. 1. Esta Corte Superior tem
pacífico posicionamento jurisprudencial segundo o
qual  há  necessidade  de  investigação  do  elemento
subjetivo  para  o  fim  de  entender-se  pela
configuração de atos de improbidade, exigindo-se o
dolo, ainda que genérico, nas condutas descritas nos
arts.  9º  e 11 da Lei n. 8.429/1992,  e,  pelo menos,
culpa naquelas estabelecidas pelo art. 10 da Lei n.
8.429/1992. 2.  Havendo  o  devido  delineamento
fático-probatório  no  acórdão  recorrido,  não  há
empecilho para que este Tribunal Superior proceda à
revaloração  dos  fatos  e  provas  consignados  pelo
Tribunal de origem. 3. Hipótese em que o contexto
fático-probatório  delineado  pelas  instâncias
ordinárias não revela a existência de conduta dolosa
ou  culposa,  na  contratação  de  vigilância  não
armada,  apta  à  configuração  dos  atos  de
improbidade do art. 10 da Lei n.8.429/1992. 4. À luz
do  art.  509  do  CPC/1973,  por  força  da  eficácia
expansiva da decisão proferida em favor  do então
prefeito,  os pedidos do Parquet também devem ser
julgados  improcedentes  quanto  à  sociedade
empresária e seu sócio, pois as condutas imputadas
aos  réus  são  comuns.  5.  Agravos  regimentais  do
Ministério Público Federal e do Ministério Público
do  Estado  de  São  Paulo  não  providos.  Agravo
regimental interposto por Oswaldo José Fernandes e
José  Medeiros  da  Silva  provido,  ficando
prejudicados  os  respectivos  recursos  especiais.
(STJ/AgRg  no  AREsp  514.865/SP,  Rel.  Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2017, DJe 28/06/2017). (grifo nosso).
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Registro,  ainda,  que,  consoante  entendimento  doutrinário,  à
ação  para  sancionar  atos  de  improbidade  administrativa  se  aplicam  os
princípios, as normas e as regras que regem a ação penal, inclusive no que se
refere  à  demonstração  de  sua  justa  causa,  que  é  o  elemento  nuclear  da
promoção criminal, senão vejamos:

"Rememoro que a noção de justa causa – conforme
as várias teorias jurídicas a seu respeito – nasceu no
domínio do Direito Processual Penal moderno, como
condicionante da denúncia criminal, figurando como
uma exigência que não pode ser contornada, e cuja
ausência  enseja  um  dos  mais  graves  defeitos  da
promoção  judicial  penal  –  a  inépcia  da  denúncia
apresentada pelo Ministério Público – cuja rejeição
se impõe ao Juiz que a analisa e, se assim não o fizer,
abre-se a oportunidade para a obtenção de ordem de
habeas corpus, para impedir (ou trancar) o trâmite
daquela promoção inepta, por falta de justa causa.
Pois essa exigência (a da justa causa) e esse cortejo
de efeitos também se fazem presentes na análise da
inicial  da  ação  por  ato  de  improbidade
administrativa (e de todas as ações sancionadoras),
que deverá trazer no seu contexto a demonstração da
seriedade e da consistência da promoção, mostrando
–  não  apenas  com  esforço  narrativo,  mas  com
elementos  materiais  seguros  e  confiáveis  –  a
materialidade do ilícito que se aponta e indicando,
também  com  dados  suficientes,  seguros  e  sérios,
quem seja o seu praticante; pode-se afirmar que sem
essa demonstração objetiva, não estará satisfeita a
exigência da justa causa  (Breves Reflexões Críticas
sobre  a  Ação  de  Improbidade  Administrativa,
Ribeirão Preto: Migalhas, 2012, p. 28)." (grifo nosso).

Dessa forma, constata-se que a responsabilização dos agentes
públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quantos
aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a
vida do eventual infrator. 

No caso em liça,  infere-se que o representante do Ministério
Público afirmou que o promovido praticou ato de improbidade administrativa,
consubstanciado no desvio  de  recursos públicos no âmbito do Batalhão de
Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba,
com  a  realização  de  empenho  de  valores  destinados  à  aquisição  de
combustível para veículos aquáticos (Lancha Bar 0001 e BAR 0007), os quais
se encontravam desativados.

Feitas  essas  considerações,  passo  à  análise  do  conjunto
probatório  colacionado  aos  autos,  fazendo  uma  confrontação  com  os
argumentos deduzidos na inicial.

Depreende-se dos documentos juntados ao encarte processual
que  houve  a  solicitação  do  fornecimento  de  50  litros  de  gasolina  para
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abastecimento de cada uma das embarcações elencadas na inicial (BAR 0001
e  BAR  0007),  tendo  em  vista  que  as  mesmas  seriam  utilizadas  no  dia
15/12/2011 na operação SALVAMAR na orla marítima da Capital durante o
final de semana, consoante expedientes assinados pelo demandado e datados
de 14/12/2011. 

Também é  possível  verificar  que,  de acordo com a visita  de
inspeção realizada pelo Núcleo de Controle Externo de Atividade Policial do
Ministério  Público junto ao Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de
Bombeiros  Militar  da  Paraíba,  somente  a  lancha  BAR  0007  foi  utilizada
normalmente  no  mês  de  dezembro  de  2011,  tendo  em  vista  que  a  outra
embarcação (BAR 0001) estava  em manutenção.  Ainda foi  constatado que
existe  armazenamento  para  100  litros  de  combustível  na  unidade  como
também há outros veículos aquáticos à disposição do Batalhão, quais sejam
botes infláveis (fls. 21/23).

 O expediente GCG/0293/2012-CG, assinado pelo Comandante
Geral, informa que as embarcações acima identificadas e três botes infláveis
estiveram em funcionamento no período de outubro de 2011 a janeiro de 2012
(fls. 68/71).

Além  do  mais,  de  acordo  com  os  termos  de  declarações
constantes no inquérito civil, a gasolina não utilizada nas embarcações eram
tredestinadas para os botes infláveis, quando aquelas não estavam em pleno
funcionamento.  Ainda ficou esclarecida a impossibilidade de  solicitação de
combustível  diretamente  para  os  botes  infláveis,  tendo  em  vista  que  os
mesmos  não  possuem  cartão  de  abastecimento  do  Estado   (fls.  118/119,
126/127 e 130/131), o que justifica a tredestinação lícita do combustível.

Vejamos trechos das declarações:

Declarante  Ubiratan  Osório  da  Paz: “(…)  Que  na  data  da
expedição dos ofícios as embarcações a que se referem estavam realmente
baixadas; Que a gasolina solicitada para as lanchas foram utilizadas para
abastecer dois botes que não tinham o cartão de abastecimento do Estado;
Que esse foi o motivo de ter sido solicitado combustível para as lanchas que
se  encontravam  baixadas,  pois,  caso  contrário,  os  botes  não  poderiam
operar; (…)” (fls. 118).

Declarante Gregory William Faria Coelho de Jesus  “(…) Que
as  referidas  embarcações  quebravam constantemente,  dependendo,  muitas
vezes,  de  peças  importadas  para  funcionar;  Que  não  sabe  dizer  se  os
combustíveis foram utilizados nas lanchas no período de dezembro de 2011;
Que  não  sabe  dizer  se  as  embarcações  se  encontram  atualmente  em
funcionamento; Que segundo declarante era corriqueiro utilizar a gasolina
destinada às lanchas nos botes, quando aquelas não funcionavam; Que há
época dos fatos os botes não tinham cadastro no GECOV, desta feita não
sendo possível solicitar combustível para eles; (…) (fls. 126).

Declarante Edson Justino de Andrade: “(…) Que as lanchas às
vezes davam problema; Que as lanchas eram guardadas na parte de trás do
BBS; Que o combustível era utilizado também para os botes; Que os botes
não  tinham  “cartão  combustível”;  Que  em  razão  deste  fato,  a  gasolina
utilizada nos botes era a me adquirida para as lanchas; (...)” (fls. 130/131).
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Dessa forma, diante das ilações e sem sombra de dúvidas, não
vislumbro a ocorrência de ato de improbidade administrativa, em virtude da
inexistência de comprovação do desvio de recursos públicos durante a gestão
do  promovido  tampouco  a  sua  intencionalidade  e  falhas  graves  e
comprometedoras na administração do combustível dos veículos aquáticos. 

Ressalte-se  que,  na  época  descrita  nos  autos  (dezembro  de
2011), há uma maior necessidade de realização de operações preventivas na
orla marítima da Capital, tendo em vista estarmos numa época de verão, em
período de férias escolares e com um maior fluxo de turistas na cidade, o que
corrobora,  ainda  mais,  a  desnecessidade  de  burocratizar  a  aquisição  de
combustível para os botes infláveis, quando tal produto já estava à disposição
da  corporação,  contudo  com registro  em cartão  de  abastecimento  de  uma
lancha em estado de manutenção e revisão.

Do conjunto probatório, tenho, portanto, que a sentença deve
ser confirmada, uma vez que a conduta descrita na inicial não se reveste de
desonestidade,  deslealdade ou má-fé tampouco causou dano ao erário, uma
vez que  não restou demonstrado que o  combustível  foi  utilizado para  fins
particulares ou alheios. Pelo contrário, o produto fora utilizado nas próprias
embarcações aquáticas da corporação.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
REEXAME  NECESSÁRIO,  mantendo-se  incólume  todos  os  termos  da
sentença vergastada.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 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,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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