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APELAÇÃO CRIMINAL.  DENÚNCIA POR FURTO
QUALIFICADO.  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.
ADUTORA  PERFURADA  PARA  POSSIBILITAR  O
ENCHIMENTO  DE  BARREIRO  PARTICULAR.
PREJUÍZO PARA A POPULAÇÃO QUE DEIXOU DE
RECEBER A ÁGUA A CONTENTO. ACUSADO QUE SE
BENEFICIAVA  DA  ÁGUA  DESVIADA  EM  SUA
PROPRIEDADE.  ABSOLVIÇÃO. AÇÃO EQUIPARADA
A  FURTO  FAMÉLICO.  RECURSO  MINISTERIAL.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.  REFORMA
DA  SENTENÇA.  CASSAÇÃO  DA  ABSOLVIÇÃO.
CRIME  REMANESCENTE  DE  FURTO  SIMPLES.
AFASTAMENTO  DA  QUALIFICADORA.  PENA
MÍNIMA  EM  ABSTRATO  IGUAL  A  UM  ANO.
NECESSIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO  DO
PARQUET SOBRE PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO.   PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

1. Os elementos coligidos aos autos dão conta da
realização  de  uma  ligação  clandestina  que
possibilitava o furto de água, até o momento da
fiscalização  pela  CAGEPA,  no  imóvel  rural  de
responsabilidade do réu, demonstrando a autoria
em relação à subtração em apuração.

2.  A  qualificadora  de  rompimento  de  obstáculo
deve  ser  afastada,  pois  ao  fazer  um  furo  na
adutora  que  conduzia  a  água,  a  violência  foi
desferida  contra  o  próprio  bem  e  não  contra
obstáculo que visasse a proteção deste.
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3.  Crime  remanescente  com  previsão  de  pena
mínima de um ano. Necessidade de cumprimento do
art. 89 da Lei 9.099/95.

4. Provimento recursal em parte.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  dar  provimento  em parte ao
apelo, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Solânea/PB, Luis Rosendo de Gois foi
denunciado como incurso nas penas do art. 155, §§3º e 4º, inciso I, CPB, por
haver subtraído água distribuída pela CAGEPA.

Narra  a  inicial  acusatória  que,  em fiscalizações efetuadas
entre os meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, nas imediações do
KM03  da  Rodovia  PB-105,  motivadas  pela  queda  no  faturamento  e  pelas
constantes  reclamações da população no que diz  respeito  à  falta  de  água,
constatou-se  que  o  réu  tomou  para  si,  mediante  realização  de  ligações
clandestinas, água conduzida pela adutora da CAGEPA que se inicia no Sítio
Aldeia, em Solânea, estendendo-se até o Município de Arara.

E que a tomada ilegal de água da adutora foi executada pelo
acusado para abastecer seu barreiro e servir ao consumo humano e animal.

Finda  a  instrução,  foram oferecidas  alegações  finais  pelo
Ministério Público pugnando pela desclassificação do delito para o tipo do art.
155,  §3º,  CP  (fls.  112/115)  e  pela  defesa,  pleiteando  a  absolvição  (fls.
116/117).

Após,  o  Magistrado  sentenciante  julgou  improcedente  a
denúncia para absolver o acusado, equiparando a ação do mesmo à de furto
famélico (fls. 118/122).

Irresignado  com  o  édito  absolutório,  o  Órgão  Ministerial
recorreu, com fulcro no art. 593, I do CPP (fls. 127) pretendendo a reforma da
sentença,  a  fim de  ser  condenado  o  acusado  Luis  Rosendo  de  Gois,  cujas
razões se encontram às fls. 131/139.

 
Ofertadas  as  contrarrazões  (fls.  140/142),  seguiram  os
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autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do
recurso, fls. 147/148.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto na mesma data
da ciência do representante ministerial, 19/09/2014 (fls. 126/127).  Além de
adequado e  não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública,
em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO

Como relatado, a denúncia oferecida pelo representante do
Ministério Público atribuiu ao acusado Luis Rosendo de Gois a autoria do crime
previsto no art. 155, §§ 3º e 4º, Código Penal, em razão de haver subtraído
água potável mediante ligações clandestinas.

A sentença de 1º grau absolveu o acusado sob o argumento
de que não haveria demonstração clara da autoria delitiva, podendo o autor ser
o  denunciado,  o  proprietário,  um morador,  um empregado,  ou  mesmo  um
vizinho próximo para utilizar a água desviada (fls. 120).

E  que,  mesmo sendo  certo  que houve  furto  de  natureza
patrimonial,  o  crime  encontra-se  ligado  à  problemática  da  subsistência  dos
direitos  básicos.  Logo,  o  apelante  teria  agido  em  estado  de  necessidade
almejando proteger sua vida e de sua família, dada a escassez de água em
barreiros, açudes e poços naquela comunidade.

Por  fim,  absolveu  o  apelante  entendendo  que a  ação  do
mesmo, nesse caso, equiparou-se a furto famélico.

Em  sua  insurgência  recursal,  o  representante  ministerial
aduz que tal decisão absolutória foi totalmente contrária à prova dos autos.

Consta  nos  autos,  relatório  confeccionado  pela  CAGEPA
sobre as religações clandestinas existentes ao longo da adutora de Arara (fls.
10/32) que embasou o inquérito policial respectivo, o qual findou com relatório
policial indiciando o apelante e mais 12 (doze) pessoas, fls. 66/80.
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Para cada um dos indiciados,  foi  oferecida uma denúncia
pelo membro do parquet gerando processos autônomos e distintos.

No  presente  caso,  constata-se, especialmente  dos
depoimentos  testemunhais  dos  funcionários  da  CAGEPA  que  averiguaram o
desvio  de  água,  não  só  em relação  ao  apelante,  como  a  todos  os  outros
envolvidos,  que,  de fato,  a  autoria e  materialidade delitivas  em relação ao
apelante Luis Rosendo de Gois são firmes a autorizar um decreto condenatório,
consoante mídia que se encontra às fls. 111:

Jailton da Costa Lima, agente de manutenção da
CAGEPA disse que a constatação do furto da água
se  deu  com  a  ação  em  toda  a  área  do
fornecimento de água; que ele detectou um furo
na adutora  alimentando um barreiro  que servia
para  consumo  próprio  e  dos  animais;  que  a
adutora era de PVC de 150 milímetros; que o furo
possivelmente foi  feito  com uma broca,  pois  se
fosse  com um prego,  o  quebraria;  que  o  cano
passava  ao  lado  da  cerca,  por  dentro  da
propriedade; que não tinha mangueira nem cano;
que  a  água  já  caia  dentro  do  barreiro;  não
precisava de nada para canalizar a água; que o
abastecimento era interrompido pelo próprio réu,
com um tampão de pau; que quando chegou ao
local  o furo estava com o tampão de pau, mas
tinha evidências de que a água era jogada para
dentro do barreiro, que estava cheio; que o nível
de água dentro do barreiro era sempre constante;
que a tubulação da CAGEPA passa por dentro do
barreiro  feito;  que quando  o  barreiro  enchia,  o
cano ficava submerso; que, no dia da inspeção, o
réu permitiu que ele entrasse e informaram a ele
que parasse com o furto da água; que a água,
segundo  o  próprio  réu  disse,  era  usada  para
consumo humano e de animais; que não percebeu
plantação de capim; que a água era transportada
para  a  casa  através  de  balde  mesmo;  que  a
tubulação  era  abastecida  constantemente,  pois,
mesmo  que  parasse  o  bombeamento,  ficava
acumulada água na adutora, não esvaziava; que
foi cerrado o tubo e colocada uma emenda e até
ontem não houve mais furo; que o barreiro estava
seco; que o cano foi furado, não tinha ventosas;
que não sabe dizer há quanto tempo a água vinha
sendo  usada;  que  a  1ª  vez  que  foi  até  a
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propriedade do réu foi no final de 2012, através
de uma fiscalização;  que houve rompimento  de
obstáculo  para  o  furto;  que  a  água  que  era
desviada era para beber e para os animais; que o
réu tirava “tipo uma cortiça” de madeira para a
água  encher  o  barreiro;  que  não  tem ideia  da
quantidade de água que era desviada, porque o
barreiro  era  pequeno,  cerca  de  2  metros  de
largura por uns 3 de cumprimento, com um metro
e meio de profundidade.

Valdeci  Evaristo  de  Andrade,  agente  de
manutenção  da  CAGEPA,  disse  que  trabalha  na
CAGEPA há dois anos e meio; que só soube dos
furtos  de  água  a  partir  de  novembro  de  2012,
quando surgiram denúncias, pois a população de
Arara  estava  sofrendo  com a  falta  d'água,  que
estava sendo desviada e chegando na cidade de
Arara  em  quantidade  inferior  à  que  era
disponibilizada na saída de Solânea; tal fato levou
a CAGEPA a fazer fiscalização ao longo do trecho;
que não participou da fiscalização na propriedade
do réu; que o sítio do mesmo estava na relação
de suspeitos, pois souberam que existia um poço
abastecido com um furo feito por ação humana na
adutora;  que  soube  que  tinha  um  tampão  de
madeira que era tirado e colocado no furo; que o
buraco foi  feito  de propósito  ao redor do cano;
que o barreiro era dentro da propriedade do réu;
que soube que a água era para uso próprio e para
abastecimento de alguns animais; que o furo foi
consertado e o barreiro está seco, hoje; que, no
período  em  que  foram  constatadas  as
irregularidades, as cidades de Solânea e de Arara
estavam passando por sérios problemas de falta
de  água;  que  os  mananciais  estavam  vazio  à
época e estavam mandando quantidade de água
limitada tanto para Solânea quando para Arara e
com a agravante dessas ligações clandestinas, o
problema  aumentou;  que  as  ligações
clandestinas, por serem várias e juntando todas
elas,  para  captação  de  poços,  para  irrigação,
contribuíram  sim  para  que  o  povo  de  Arara
sofresse  ainda  mais  com a  falta  de  água;  que
houve rompimento de obstáculo para o furto.

O interrogado,  por  sua vez,  tenta  se  esquivar  da autoria

Apelação Criminal 0001220-63.2013.815.0461                       CMBF - Relator                  5



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

delitiva dizendo que apenas se beneficiou do cano com vazamento e que a
água escorria para o mencionado barreiro:

No dia em que o pessoal da CAGEPA esteve lá, o
cano  não  estava  arrombado,  mas  tinha  um
vazamento  numa  junta,  derramando  “meio
mundo” de água; que não foi furado o cano para
tirar água, apenas tinha um vazamento e a água
escorria para o barreiro, que ficava em baixo; que
fez o barreiro apenas para juntar água para “não
se  perder”;  que  nega  ter  furado  o  cano;  que
sequer  precisa  da  água  da  CAGEPA  porque
armazena água da chuva que dura o ano inteiro;
que  o  barreiro  tem  um  chão  duro  de  pedra  e
servia para os animais beberem a água; que não
comunicou à CAGEPA sobre o vazamento, pois ela
é quem deveria estar olhando essa encanação.

Mas,  a  escusa  apresentada  pelo  réu  não  merece
acolhimento,  haja  vista  que  contrasta  frontalmente  com  os  elementos  de
provas coligidos aos autos e, ademais, encontra-se isolada, revelando, pois, a
sua nítida intenção de se furtar da responsabilidade penal,  não merecendo,
assim, a importância atribuída por sua defesa técnica.

Em  situações  semelhantes,  outros  tribunais  pátrios  já
decidiram:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  DE  ÁGUA
QUALIFICADO. (ART. 155, § 4º, I). ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PERÍCIA  E  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO  SIMPLES.
OCORRÊNCIA.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Pelo
acervo  probatório  colacionado  aos  autos,
evidencia-se de forma clara de que realmente o
réu subtraiu água da adutora do garrincho através
de ligação clandestina, prejudicando a distribuição
de  água  nas  localidades  circunvizinhas.  2.  A
ausência de perícia acerca da quantidade de água
desviada  não  afasta  a  materialidade  delitiva,
tendo  em  vista  a  ligação  clandestina  ter  sido
realizada  diretamente  na  tubulação  da  adutora,
onde não se permite qualquer tipo de ligação, e,
por conseguinte de medidor, de forma que inviável
a  medição  do  quantum  do  prejuízo.  3.  Não
caracteriza  o  estado  de  necessidade,  de
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forma a legitimar a aplicação da excludente
de ilicitude, a situação em comento à medida
que além de ser uma ação duradora, o qual
foge  da  eventualidade  descrita  na  norma
penal,  o  que  se  estava  a  beneficiar  com a
conduta  era  um  rebanho  de  ovinos,  e,  de
outro  lado  estavam  seres  humanos
prejudicados,  e,  privados  de  um  bem
imprescindível  para  a  vida,  cada  vez  mais
escasso pelo mau uso, e, sem o controle da
concessionária,  de  modo  a  evidenciar  a
desproporcionalidade  entre  os  bens
protegidos,  haja  vista,  ser  a  proteção  à
sociedade  maior  que  a  dada  a  bens
individuais, principalmente, por se tratar de
uma região castigada pela seca de modo ser
razoável  o  sacrifício  de  um  rebanho
particular diante da necessidade humana de
um bem tão precioso para a sobrevivência. 4.
Afasta-se  a  qualificadora  rompimento  de
obstáculo,  tendo  em  vista,  a  violência  ter  sido
desferida  contra  o  próprio  bem  e  não  contra
obstáculo que visa a proteção deste. 5. In casu, o
que houve foi o rompimento do próprio objeto da
subtração, pois, embora o bem seja a água, nas
condições  apresentadas  o  cano  é  inerente  à
distribuição  daquela,  pois  sem  ele  não  haveria
como o réu apropriar-se de tal bem, de modo que
a  tubulação  não  constitui  um  obstáculo  a  ser
rompido para se chegar ao objeto protegido, mas
faz parte da conjuntura do próprio bem à medida
que sem a tubulação não existia a água naquele
local, portanto, não se configura a qualificadora.
Delito desclassificado para furto simples. 6. Pena
fixada  em definitiva  em 1  (um)  ano  e  6  (seis)
meses de reclusão e 16(dezesseis) dias-multa, a
ser  cumprida  em  regime  aberto.  7.  Decisão
unânime.  (TJPI;  ACr  2013.0001.002681-0;
Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des.
Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 22/08/2013;
Pág. 12). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  FURTO  DE  ÁGUA  POTÁVEL
MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  Os
elementos  de  convicção  colhidos  durante  a
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instrução demonstram a materialidade e a autoria
do crime de furto, revelando que o réu, mediante
confecção de ligação clandestina,  subtraiu água
potável,  em  proveito  próprio.  Decreto
condenatório  mantido.  (TJMS;  APL  0201457-
13.2009.8.12.0017;  Nova  Andradina;  Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª Maria Isabel de Matos
Rocha; DJMS 11/04/2013; Pág. 33).

Ora,  se  os  elementos  coligidos  aos  autos  dão  conta  da
realização de uma ligação clandestina que possibilitava o furto de água, até o
momento da fiscalização pela CAGEPA, no imóvel rural de responsabilidade do
réu, demonstrada está a sua autoria em relação à subtração em apuração.

Logo, o juiz singular, ao proferir sentença absolutória não o
fez em consonância com os demais elementos de convicção encartados aos
autos,  que  apresenta  substrato  probatório  suficiente  para  autorizar  uma
condenação.

Incabível,  portanto,  a  manutenção  do  édito  absolutório,
porquanto comprovadas estão a materialidade e a autoria. 

A par  das provas elucidadas,  mormente dos depoimentos
testemunhais  e  relatório  de  fls.  10/32,  entendo  que  o  apelante  acusado
efetivamente  subtraiu  água  da Companhia  de  Água  e  Esgoto  da  Paraíba –
CAGEPA circunstância que comprova a sua autoria em relação ao delito de furto
apurado.

Assim, verifico que os elementos indiciários ou probatórios
produzidos na fase pré processual foram confirmados na fase de instrução da
ação penal,  permitindo um raciocínio  dedutivo que conduza à conclusão de
autoria do furto imputado ao acusado, ora apelante.

Por  outro  lado,  verifica-se  que  a  denúncia  imputou  ao
apelante a conduta de furto qualificado, mas, já em suas alegações finais, o
representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação para o delito
do art. 155, §3º, CP, isto é, furto simples, sendo a água furtada equiparada a
coisa móvel.

De fato. A qualificadora de rompimento de obstáculo deve
ser afastada, pois ao fazer um furo na adutora que conduzia a água, a violência
foi  desferida  contra  o  próprio  bem  e  não  contra  obstáculo  que  visasse  a
proteção deste.

O  rompimento  foi  do  próprio  objeto  da  subtração,  pois,
embora o bem seja a água, nas condições apresentadas, a adutora é inerente à
distribuição daquela,  pois  sem ela não haveria como o réu se apropriar da
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água, de modo que a tubulação não constitui um obstáculo a ser rompido para
se chegar ao objeto protegido, mas faz parte da conjuntura do próprio bem à
medida que sem ela não existiria a água naquele local.

Portanto, não se configura a qualificadora. 

Assim sendo,  dou provimento parcial ao recurso, para
cassar a sentença absolutória.

Por se tratar de crime com pena mínima cominada igual a
01 (um) ano,  faz-se necessário cumprir o comando contido no art. 89 da Lei
9.099/95, que possibilita o oferecimento de proposta de suspensão do processo
pelo membro do parquet, nos termos da Súmula 337 do STJ:

É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial
da pretensão punitiva

Neste norte já decidiu anteriormente esta Câmara Criminal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal.
Dos  crimes  contra  o  patrimônio.  Receptação
qualificada  (art.  180,  §  §  1º  e  2º,  do  cp).
Flagrante. Agente na posse de bem que sabia ser
produto do crime. Ausência de prova de atividade
comercial.  Emendatio  libelli  (art.  383  do  cpp).
Aplicação  em  grau  de  recurso  (617  do  cpp).
Permissão.  Recurso  exclusivo  da  defesa.  Não
agravamento  da  situação  do  réu.
Desclassificação  para  receptação  simples
(art.  180,  caput,  do  cp).  Crime  com  pena
mínima  igual  a  um  ano.  Possibilidade  de
suspensão  condicional  do  processo.  Direito
subjetivo  do  réu.  Remessa  dos  autos  ao
ministério público. Provimento parcial.  Há que
se desclassificar o crime de receptação qualificada
para a forma simples quando não há comprovação
de que o agente tinha a intenção de comercializar
o  bem  que  adquiriu  sabendo  ser  produto  de
crime. É possível a aplicação da emendatio libelli
(art. 383, do cpp), em virtude do art. 617 do CPP
prever expressamente a sua aplicação, desde que
não traga prejuízo ao réu, na hipótese do recurso
ser  exclusivo  da  defesa.  -  havendo  a
desclassificação para crime em que a pena
mínima cominada é  igual  ou  inferior  a  um
ano, deve-se remeter os autos ao ministério
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público,  para  que  se  manifeste  acerca  da
possibilidade  de  propor  a  suspensão
condicional do processo, prevista no art. 89
da Lei n. 9.099/95. Provimento parcial. (TJPB;
APL  0000549-22.2008.815.0071;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho  Júnior;  DJPB  11/11/2014;  Pág.  15).
Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  EM  LESÃO
CORPORAL  DE  NATUREZA  GRAVÍSSIMA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
TESE  DEFENSIVA  E  DE  SENTENÇA
DESFUNDAMENTADA.  REJEIÇÃO  DE  AMBAS.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA LESÃO LEVE.
PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE  DIMINUIÇÃO  DO
QUANTUM DA PENA APLICADA. PROVIMENTO EM
PARTE  PARA  DESCLASSIFICAR  O  CRIME  PARA
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.  PENA
EM  ABSTRATO  IGUAL  A  UM  ANO.
NECESSIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO  DO
PARQUET SOBRE PROPOSTA DE SUSPENSÃO
DO  PROCESSO.  Preliminar  de  ausência  de
apreciação de tese defensiva. Não está o julgador
obrigado a refutar expressamente todas as teses
defensivas,  desde  que  motive  sua  decisão.
Rejeição.  Preliminar  de  sentença
desfundamentada. Decisão que indicou as razões
fáticas e jurídicas que ocasionaram a condenação
do  apelante.  Rejeição.  Mérito.  Condenação  em
lesão  corporal  de  natureza  gravíssima.  Cicatriz
queloideana abdominal. Ausência de dano estético
capaz  de  causar  vexame  à  vítima.
Desclassificação que se impõe. Lesão corporal de
natureza  grave  caracterizada  pela  incapacidade
para  as  ocupações  habituais  por  mais  30  dias.
Comprovação  através  de  laudo  e  depoimentos.
Prescindibilidade  de  laudo  complementar  diante
da  existência  de  laudo  pericial  preciso,
corroborado  pelos  demais  elementos  constantes
nos  autos.  Crime  com  previsão  de  pena
mínima  de  um  ano.  Necessidade  de
cumprimento do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
Provimento  em  parte  do  recurso.  (TJPB;  ACr
0000562-15.2006.815.0031;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho; DJPB 27/05/2014; Pág. 14). Grifos
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nossos.

Para  tanto,  após  o  trânsito,  devem  os  autos  retornar  á
Comarca  de  origem  para  pronunciamento  do  representante  do  Parquet,
seguindo-se os demais trâmites legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins
Beltrão Filho, relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado,
com jurisdição limitada, em substituição ao Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos), revisor, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara  Criminal  do  Tribunal  de Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, em 28 de abril de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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