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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001159-92.2016.815.0981 – 1ª Vara da Comarca
de Queimadas
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José de Lima Medeiros
ADVOGADOS: Márcio Maciel Bandeira (OAB/PB 10.101)
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PROVA  PRINCIPAL.
COERÊNCIA  COM  OS  DEMAIS  MEIOS
PROBATÓRIOS.  CONDENAÇÃO.  RECURSO
APELATÓRIO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.
DESPROVIMENTO.

1. Quando se trata de infração de natureza sexual,
que, geralmente, é realizada às escondidas, a palavra
da vítima assume relevante valor probatório, por ser
a  principal,  senão  a  única  prova  de  que  dispõe  a
acusação  para  demonstrar  a  responsabilidade  do
denunciado.

2. Materialidade consubstanciada nos depoimentos e
declarações  constantes  nos  autos.  Autoria
demonstrada na livre valoração dos meios de prova
assentados  expressamente  no  juízo  esculpido  do
processo.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório. 

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da Comarca de Queimadas,  José  de Lima
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Medeiros,  vulgo  “Zé  Buchudo”,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso nas sanções do art. 217 – A do Código Penal, pelos fatos a seguir narrados:

“Nos meses de fevereiro e março 2016, na Rua Maria Cardoso, n° 360,
Cidade  Nova,  Queimadas/PB,  o  Denunciado  abusou  sexualmente  da  criança
Lizandra Caboclo Santos, de apenas oito anos de idade. 

Segundo informou a genitora da criança, Sra. Lenilda Gomes Caboclo, no
dia 06 de março de 2016, Lizandra falou que há alguns dias um homem, de nome
"Zé Buchudo", havia tirado sua roupa, deitado a mesma "emborcada" e "botou no
bumbum". Lizandra passou a chorar e não falou mais nada. "Zé Buchudo" mora em
uma rua perto da  casa  de Lenilda.  Algumas vezes  Lizandra  ia  para casa de "Zé
Buchudo" brincar com a filha do mesmo. A filha de "Zé Buchudo" se chama Jucélia
e tem nove anos. Lizandra falou que foi tocada desta forma por "Zé Buchudo" umas
três vezes. Lenilda pediu para sua sogra Valdeci conversar com Lizandra, momento
em que a criança contou detalhes do ocorrido para a avó. 

Em declarações, Valdeci Tavares dos Santos, sogra de Lenilda, falou com
Lizandra e a menina declarou o seguinte: "Há alguns dias foi brincar com a filha de
"Zé Buchudo", mas a menina não estava. Só "Zé Buchudo" estava em casa. "Zé
Buchudo" disse que iria  lhe dar  um bombom e lhe levou para o quarto da filha
daquele.  Dentro do quarto,  "Zé Buchudo" tirou sua calcinha e  lhe mandou ficar
emborcada. "Zé Buchudo" colocou a "pimba" no seu bumbum. "Zé Buchudo" tirou o
short.  Ele não colocou nada no seu pipiu,  só no bumbum, mas não doeu e nem
sangrou. Quando "Zé Buchudo" colocou a "pimba" em seu bumbum, o bumbum
ficou todo molhado". 

Lizandra não quis falar detalhes do ocorrido na delegacia, motivo pelo
qual a criança foi encaminhada para psicóloga, onde detalhou todo o fato criminoso. 

No relatório circunstancial, a psicóloga explanou que a criança Lizandra
alegou que foi algumas vezes até a casa de "Zé Buchudo" para brincar com a filha do
mesmo, porém foi informada que sua amiguinha não estava em casa,  então,  "Zé
Buchudo" oferecia balas para Lizandra e conduzia a mesma para o quarto de sua
filha. Ao chegar lá,"Zé Buchudo" mandava ela deitar na cama de bruços e tirava seu
short  e  sua  calcinha.  Em  seguida,  cometia  práticas  masturbatórias  nas  nádegas,
chegando  a  ejacular  na  mesma.  A criança  enfatiza  que  "Zé  Buchudo"  "ficava
esfregando o pinto no seu bumbum até sair um negócio branco e gosmento", depois
ele  limpava  a  menina  com  um  lençol  da  cama,  mandava  vestir  a  roupa  e  sair
correndo para ninguém ver. Concluído o relatório, ficou claro pelo relato da criança
que a mesma foi vítima de abuso sexual.”(fls. 02/03)
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Denúncia recebida em 16 de maio de 2016 (fl. 40).

Concluída a instrução, foram apresentadas alegações finais pelo
Ministério Público Estadual (fls. 77/78) e pela defesa (fls.81/84). 

O MM. Juiz singular julgou procedente a denúncia (fls. 86/89v),
condenando José de Lima Medeiros, vulgo “Zé Buchdo”, nas penas previstas no art.
217- A c/c art. 71, todos do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte forma:

                              - Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
9 (nove) anos  de reclusão.  Não existiram circunstâncias  atenuantes e agravantes,
assim como causas de diminuição ou de aumento da pena, tornando-a definitiva em 9
(nove) anos de reclusão.

Considerando  que  a  ação  do  réu  se  deu  em  continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, aumentou a reprimenda em 1/5 (um
quinto),  o que totalizou uma pena final  de 10 (dez)  anos,  09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão. 

Por fim, o Magistrado aplicou a detração penal, uma vez que o
réu, preso preventivamente, cumpriu provisoriamente 9 (nove) meses e 22 (vinte e
dois) dias de sua pena, restando para cumprimento 9 (nove) anos e, 10 (dez) meses
de 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Fora fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

Irresignada, a defesa interpôs apelação (fl.  92),  pugnando, em
suas razões (fls. 98/101), pela absolvição ante falta de provas para amparar o decreto
condenatório, uma vez que não houve nenhuma testemunha que tivesse presenciado
a prática delituosa.

Contrarrazões ministeriais às fls. 102/103, manifestando-se pelo
não provimento do recurso, para manter os termos da condenação.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça, no parecer de
fls. 114/118, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO
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O recorrente pugna por sua absolvição, tendo suscitado que as
provas contidas, nos autos, não indicam a autoria e a materialidade do delito descrito
na exordial acusatória.

Em uma análise detalhada do caderno processual,  bem como
dos depoimentos e declarações constantes nos autos, vê-se que não assiste razão ao
recorrente.

De  início,  vejamos  a  dicção  legal  da  conduta  criminosa  em
estudo, cujos termos estão inseridos no art. 217- A do CP, que reza:

Art. 217- A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro
ato  libidinoso  com  menor  de  14  (catorze)  anos:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena  -  reclusão,  de  8  (oito)  a  15  (quinze)  anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitiva. 

A MM. Juíza a quo prolatou a sentença em conformidade com os
aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos, pois bem se debruçou em todo o
percurso dos autos, valendo-se, para o fim condenatório, de várias fontes probantes.

A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes,  pois  são  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime de estupro de vulnerável que
lhe  é  imputado,  as  quais,  restaram  sobejamente  comprovadas  face  ao  acervo
probatório consubstanciadas através das declarações da vítima,  de sua genitora e
depoimentos testemunhais.

Assim sendo, mesmo não havendo conjunção carnal, a prova da
existência do delito nos crimes de atentado violento ao pudor prescinde até mesmo
de laudo pericial positivo, já que muitos atos libidinosos praticados não costumam
deixar vestígios. 

Esta  Câmara  Criminal,  inclusive,  em  julgamento  anterior,  já
decidiu sobre a irrelevância do exame pericial em casos de atos libidinosos diversos
da conjunção carnal que, por sua própria amplitude, não raras vezes, podem não
deixar vestígios:
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“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.
CRIME COMETIDO CONTRA MENOR DE ONZE
ANOS.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
RÉU.  PRELIMINARES:  1.  NULIDADE
PROCESSUAL  PELA  NÃO  REALIZAÇÃO  DA
PERÍCIA  SOLICITADA  PELA  DEFESA.
IRRELEVÂNCIA  DA  PERÍCIA  PARA  A
CONFIGURAÇÃO  DO  ATO  LIBIDINOSO.  2.
NULIDADE  PROCESSUAL  DECORRENTE  DE
DEFICIÊNCIA  NAS  ALEGAÇÕES  FINAIS.
REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  DA DEFESA
PRÉVIA.  ALEGAÇÕES  QUE  REBATEM  A
ACUSAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.  MÉRITO:  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. - Mostra-se prescindível a perícia - exame
de corpo de delito - para os crimes de estupro ou
atentado  violento  ao  pudor  que,  por  vezes,  não
deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas
outras que auxiliem o julgador na formação do seu
convencimento.  (STJ  -  HC 177.980/BA)  -  A mera
repetição  dos  argumentos  expendidos  na  defesa
prévia em alegações finais, os quais atacam a tese da
acusação,  não  configura  nulidade  processual,  posto
que não resultou prejuízo algum para a defesa. -  É
cediço  que,  nos  crimes  sexuais  contra  vulnerável,
praticados  não  raro  na  clandestinidade,  longe  dos
olhares de terceiros, os relatos coerentes da vítima -
ainda que esta seja menor de idade -, endossados pela
prova  testemunhal,  são  elementos  de  convicção  de
alta  importância  suficientes  para  com  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00235349720108150011,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  MARCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. Em 20-10-2015)”. 

APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO

Apelação Criminal n. 0001159-92.2016.815.0981                                                     C. M. B. F. - Relator                     5



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

AO PUDOR. Vítima com 7 anos de idade à época
dos fatos. Violência presumida. Condenação do réu.
Irresignação.  Crimes  cometidos  antes  da  edição  da
Lei nº 12.015/09. Tipificação nos arts. 214 e 224, "a"
do  CP derrogados  pela  nova  Lei.  Materialidade  e
autoria  devidamente  comprovadas.  Laudo  pericial
inconclusivo.  Irrelevância.  Atos  libidinosos  que
não  deixam  vestígios.  Outros  meios  probantes.
Precedentes jurisprudenciais. Declarações da vítima.
Depoimentos seguros e coerentes. Acervo probatório
suficiente.  Manutenção  da  condenação.  Dosimetria
da pena. Agravante prevista na alínea "h" do inciso II
do  art.  61  do  CP  (contra  criança).  Violência
presumida  (art.  224,  "a",  CP).  Elementar  do  tipo.
Violação ao princípio do non bis in idem. Exclusão
da agravante. Precedentes do STJ. Provimento parcial
do  recurso.  Nos  crimes  contra  os  costumes,  que
geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da
vítima  possui  especial  relevo,  notadamente  quando
ratificada  pelos  depoimentos  testemunhais,  sendo
suficiente para autorizar o Decreto condenatório.  Os
atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por
sua  própria  amplitude,  não  raras  vezes,  podem
não deixar vestígios,  sendo irrelevante,  portanto,
nesses  casos,  o  exame  pericial,  especialmente
quando  as  demais  provas  se  revelem suficientes
para  firmar  uma  condenação. A  circunstância
agravante prevista na alínea "h" do inciso II do art. 61
do  CP  (crime  contra  criança),  não  pode  ser
considerada quando tal circunstância já fora descrita
como  elementar  do  tipo,  pena  de  flagrante  bis  in
idem. (TJPB; ACr 009.2009.000320-4/001; Rel. Des.
João Benedito da Silva; DJPB 17/03/2011; Pág. 10).
Grifos nossos.

De  forma  que,  a  materialidade,  tal  qual  a  autoria,  deve  ser
verificada pelo conjunto de todos os elementos constantes nos autos. E, ao contrário
do  que  quer  levar  a  crer  o  apelante,  ambas  encontram-se  suficientemente
comprovadas.

Nesse contexto, há que se destacar o depoimento prestado pela
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testemunha  Ana Larissa de Oliveira Dantas,  que foi  a  psicóloga responsável pelo
Relatório Circunstancial (fl. 12), perante a autoridade judicial, uma vez que ela foi
quem  acompanhou  a  vítima  Lizandra.  Em  seu  depoimento,  informou  que  foi
procurada pela família da menina e, de acordo com os relatos iniciais, a vítima teria
falado a um de seus irmãos o que havia ocorrido em relação a “Zé Buchudo”, o qual
contou à genitora, que procurou a Delegacia.

Destacou,  ainda,  que  a  criança,  ao  ser  acompanhada  por  ela,
relatou o que teria ocorrido com riqueza de detalhes e não entrou em contradição.

Durante seu depoimento, a testemunha informou, também, que,
de acordo com a narrativa da criança, ela seria amiga da filha do réu. A primeira vez,
teria ocorrido quando ela foi à casa dele procurar a menina para brincar e ele teria
informado que ela não se encontrava. Daí, ofereceu balas e conduziu-a para um dos
quartos, momento em que a despiu e deitou-a de bruços sobre a cama, dando início às
práticas masturbatórias.

A psicóloga relata ainda que, segundo a vítima narrou, foram três
vezes e o denunciado teria prometido que, quando ela crescesse,  casaria com ela.
(mídia, fl. 69)

Por sua vez, as declarações prestadas pela genitora da menina,
Lenilda Gomes C. Santos, também, confirmam a prática delituosa, tendo narrado que
a criança teria falado a seu irmão de 12 anos, tendo pedido ajuda de sua sogra, a qual
teria chamado a vítima para conversar e, na ocasião, relatou como tudo ocorreu. 

Nesse  direcionamento,  transcrevo  o  depoimento  prestado  pela
senhora Lenilda Gomes C. Santos no inquérito policial:

(…)  que  no  dia  de  ontem Lizandra  falou  que  há
alguns dias um homem, de nome, ZÉ BUCHUDO,
havia  tirado  sua  roupa,  deitado  a  mesma
“emboracada” e “botou no bumbum”; Que Lizandra
passou  a  chorar  e  não  falou  mais  nada;  Que  Zé
Buchudo  mora  em  uma  rua  perto  da  casa  da
declarante: Que às vezes Lizandra ia para casa de Zé
Buchudo brincar com a filha do mesmo; Que a filha
de Zé Buchudo se chama Jucélia e tem nove anos;
Que Lizadra falou que foi tocada desta forma por Zé
Buchudo umas três vezes: que pediu para sua sogra,
Valdeci  conversar  com  Lizandra;  Que  Lizandra
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contou  detalhes  do  ocorrido  para  Valdeci;  Que
Lizandra é uma menina tranquila,  alegre,  gosta de
estudar; Que nos últimos dias Lizandra estava com
um aspecto triste e retraído; Que há pouco tempo Zé
Buchudo se separou da esposa; Que a esposa de Zé
Buchudo também mora perto da declarante; Que só
conhece Zé Buchudo de vista; Que acredita que Zé
Buchudo só tem um filha. (fl. 06)

A vítima Lizandra Caboclo dos Santos, ao ser ouvida em juízo,
acompanhada  pela  psicóloga  Ana  Larissa  de  Oliveira  Dantas,  confirmou os  fatos
narrados na denúncia, conforme se observa na mídia de fl.  69. Um dos pontos do
depoimento  a  ser  considerado,  foi  quando  a  infante  destacou  que  ele  a  pegou  e
mandou deitar na cama, mandava tirar a roupa e ele tirou a calça e passou seu órgão
genital em seu bumbum. Informou ainda que notou que saía um líquido gosmento e
que isso teria ocorrido umas três vezes.

Outro depoimento, prestado em juízo (mídia, fl. 69), que merece
destaque foi o da avó da vítima, a senhora Valdeci Tavares dos Santos, pois ratifica as
declarações prestadas na delegacia. Vejamos:

“Há  alguns  dias  foi  brincar  com  a  filha  de  Zé
Buchudo, mas a menina não estava. Só Zé Buchudo
estava em casa. Zé Buchudo disse que iria lhe dar
um  bombom  lhe  levou  para  o  quarto  da  filha
daquele.  Dentro  do  quarto,  Zé  Buchudo  tirou  sua
calcinha  e  lhe  mandou  ficar  EMBORCADA.  Zé
Buchudo  colocou  a  PIMBA no  seu  bumbum,.  Zé
Buchudo tirou o short. Ele não botou nada no seu
pipiu, só no bumbum, mas não doeu e nem sangrou.
Quando  Zé  Buchudo  colocou  a  PIMBA em  seu
bumbum,  o  bumbum  ficou  todo  molhado.”;  Que
Lizandra falou na delegacia que isto aconteceu umas
três vezes; Que só conhece Zé Buchudo de vista.”
(fl. 07)

Ora,  quando  se  trata  de  infração  de  natureza  sexual,  que,
geralmente, é realizada às escondidas, a palavra da vítima assume relevante valor
probatório, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para
demonstrar a responsabilidade do denunciado. 
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Diante  desse  aspecto,  vale  transcrever  as  posições
jurisprudenciais acerca do acima exposto, in verbis:

47127493  -  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇÃO CRIME. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA
PELA  PROVA  TESTEMUNHAL.  Em  crimes
sexuais,  em  sua  maioria  cometidos  às  escondidas,
segue predominando o entendimento de que a palavra
da vítima reforçada pelas demais provas do processo,
basta  a  ensejar  o  juízo  condenatório.  CENSURA
PENAL.  FIXAÇÃO  DE  REGIME  PRISIONAL
MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DA PENA
AUTORIZA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  MAL  FERIMENTO  AO
ENTENDIMENTO  SUMULADO  DO  STF
ATRAVÉS DOS VERBETES 718 E 719. RECURSO
CONHECIDO  E,  PARCIALMENTE,  PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. (TJCE; APL 1035731-
98.2000.8.06.0001;  Segunda Câmara Criminal;  Rel.
Des.  Haroldo  Correia  de  Oliveira  Máximo;  DJCE
23/04/2015; Pág. 44)

83442479 - APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA
OS  COSTUMES.  ATENTADO  VIOLENTO  AO
PUDOR.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PROVA
SUFICIENTE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. 1.[...] 2. Manutenção do
Decreto condenatório. Prova da materialidade. Em se
tratando  da  figura  típica  do  atentado  violento  ao
pudor, que, por muitas vezes, não deixa vestígios, a
materialidade  delitiva  pode  ser  demonstrada  por
outros  meios  de  prova,  em  especial,  a  palavra  da
vítima. Depoimentos seguros e lineares do lesado em
todas  as  oportunidades  em  que  foi  ouvido,
corroborados pelo restante da prova oral produzida no
feito.  Versão defensiva fraca e isolada. Condenação
mantida.  3.  Palavra  da  vítima.  Valor  probante.
Atentado violento ao pudor. O depoimento da vítima
adquire extraordinário valor probatório em casos de
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investigação  de  cometimento  de  crimes  contra  a
liberdade  sexual.  Conforme  tranqüilo  entendimento
da  jurisprudência  pátria,  "a  palavra  da  vítima,  em
sede  de  crime  de  estupro  ou  atentado  violento  ao
pudor,  em  regra,  é  elemento  de  convicção  de  alta
importância,  levando-se em conta que estes crimes,
geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios"
(HC 135.972/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, quinta
turma,  julgado  em 03/11/2009,  dje  07/12/2009).  O
fato  de  a  vítima  ser  criança  não  impede  o
reconhecimento  do  valor  de  seus  depoimentos.  Em
verdade, seus relatos, quando consistentes, lineares e
confortados  por  outros  elementos  de  prova,  podem
apresentar ainda maior valor probante, tendo em vista
o seu desprovimento de experiência ou informações a
possibilitarem a invenção ou fantasia.  4.[...] (TJRS;
ACr  0090161-95.2013.8.21.7000;  Tapes;  Oitava
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Dálvio  Leite  Dias
Teixeira; Julg. 18/03/2015; DJERS 22/04/2015)

De  outra  banda,  em que  pese  o  réu  José  de  Lima  Medeiros
haver negado veementemente a autoria do crime que lhe é imputado, sua versão não
se coaduna com o arcabouço probatório coligido ao longo do caderno processual,
uma vez que restou claro que, a todo tempo, este tenta eximir-se da culpa, razão
pelas  quais  suas  declarações  não  merecem  nenhuma  credibilidade  (vide
interrogatório  do  réu  colhido  através  do  sistema  audiovisual  gravado  em mídia,
incluso à fl. 70).

Assim, vê-se que os fatos estão suficientemente demonstrados
pelas  provas  colhidas.  A  defesa  não  apresentou  qualquer  evidência  que
contradissesse a vítima ou as outras provas colhidas, limitando-se a negar o fato.

Por essas razões, não prospera a tese defensiva de que não há
provas para condenação.

A  juíza  singular,  ao  proferir  seu  decreto  condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 217-A do CP, fê-lo em
consonância com os demais elementos de convicção encartados aos autos, mormente
quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar
a culpabilidade atribuída ao apelante, que venha a justificar a absolvição pretendida.
Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é inquestionável.
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Portanto, deve ser mantida a condenação.

Ante  o  exposto, nego  provimento  ao  apelo,  para  manter  a
sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu  o  julgamento,  como  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento
Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 22 de agosto de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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