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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART.  217-A DO  CP).  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONJUNÇÃO  CARNAL.  VÍTIMA
COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.  I  - ALEGAÇÃO DE
MENORIDADE À  ÉPOCA  DOS  FATOS.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACATAMENTO. II -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA  DEFESA.  REJEIÇÃO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. III – INEXISTÊNCIA
DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO
DELITO  COMPROVADAS.  CONSENTIMENTO  DA
VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA.  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA
DE  VIOLÊNCIA.  DECLARAÇÕES  DA  VÍTIMA
COERENTES  E  HARMONIOSAS  COM  OUTROS
ELEMENTOS  DE  PROVA.  CONDENAÇÃO  QUE  SE
IMPÕE.  IV  -  DOSIMETRIA  ADEQUADA  DA  PENA.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  DEVIDAMENTE
APLICADA.  REGIME  INICIAL  FECHADO.
NECESSIDADE  DE  MODIFICAÇÃO.  FALTA  DE
JUSTIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS
GRAVOSO.  QUANTUM  DA  PENA  QUE  ADMITE  O
SEMIABERTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  COM  MODIFICAÇÃO
EX-OFF1CIO    DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

- In casu, o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva é
desarrazoado, vez que o réu foi condenado por um único fato.
Deve ser  afastada  a  incidência  do disposto  no art.  71  do  CP
(continuidade  delitiva),  quando,  no  caso  em  tela.  não  resta
demostrada a reiteração criminosa.



- Restam resguardados o contraditório e a ampla defesa, quando
se  verifica  a  obediência  do  feito  ao  rito  processual  e  a
representação do réu, em todos os atos processuais, por meio de
causídico, seja defensor público ou advogado particular, tendo,
ainda, sido lhe garantido a autodefesa, tando na seara policial
quanto judicialmente.

-  Comprovada a autoria e a materialidade do crime previsto no
art. 217-A do CP, não há falar em absolvição do réu.

- Verificando-se que a vítima do estupro de vulnerável, ao tempo
do delito, contava com apenas 12 (doze) anos de idade, mostra-
se irrelevante,  para a tipificação do delito,  a sua aquiescência
para a prática do ato sexual com o réu. que. ao tempo, contava
com 18 (dezoito) anos. Precedentes do STJ.

-  “(...)  É  absoluta  a  presunção  de  violência  na  prática  de
conjunção  carnal  ou  outro  ato  libidinoso  com  menor  de  14
(catorze) anos. deforma que o suposto consentimento da vítima,
sua  anterior  experiência  sexual  ou  a  existência  de
relacionamento  amoroso  com o  agente  não  tomam  atípico  o
crime de estupro de vulnerável.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 1577738/MS, Rei. Ministro REYNALDO
SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
10/03/2016. DJe 16/03/2016)

- A fixação da referida reprimenda se guiou pelos ditames legais:
houve a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e
a observação dos preceitos do art. 68 do CP, razão por que resta
irretocável.

- A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, far-se-á
com  base  no  art.  33  do  Código  Penal,  levando-se  em
consideração os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma
legal.  Na  hipótese  dos  autos,  considerando  que  o  quantum
fixado permite que o réu inicie o cumprimento da reprimenda no
semiaberto  e  não  havendo  justificativa  para  regime  mais
gravoso, é de se acolher o pleito da defesa. Aplicação da Súmula
719 do STF.  No caso concreto, considerando não ser o réu
reincidente,  as  circunstâncias  judiciais  analisadas  e  a
penalidade imposta em 08 (oito) anos de reclusão, modifico,
de ofício, o regime prisional de cumprimento inicial da pena
para o semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar  provimento  ao  apelo  e  de  ofício,
modificar o regime para o semiaberto, nos termos do voto do relator, em harmonia
parcial com o parecer. 

RELATÓRIO



Cuida-se de apelação criminal interposta por Wellington José
Nogueira Santos, em face da sentença das fls. 93/95, prolatada pelo Juiz de Direito da
6ª Vara Regional de Mangabeira - Comarca da Capital, Isaac Torres Trigueiro de Brito,
nos autos da ação penal acima numerada promovida em Ministério Público do Estado
da Paraíba,  que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do
crime previsto no art. 217-A do CP, aplicando uma pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no mês de agosto de 2011, na Rua Nivaldo
de  Souza,  n°  359,  Bairro  do  Timbó,  nesta  Capital,  especificamente  no  interior  da
residência do denunciado, este praticou conjunção carnal com  Jaccielly Tavares dos
Santos,  menor  de  14  (quatorze)  anos  de  idade.  Depreende-se  dos  elementos  de
informação  que  o  acusado  constatando  que  as  irmãs  estavam dormindo,  chamou  a
vítima para  o quarto, ocasião em que mantiveram relações por aproximadamente uma
hora.

Relata, ainda, a peça acusatória que, meses depois, exatamente
no dia em que a vítima completava 12 anos – 06/09/2011, aquela foi dormir na casa do
seu tio (pai do denunciado), quando Wellington José Nogueira Santos, já com 18 anos,
manteve, mais uma vez, conjunção carnal com a vítima menor de idade.

Razões recursais apresentadas às fls. 99/107.

Preliminarmente, alega em caráter principal, que o apelante não
foi intimado regularmente para a Audiência de instrução e Julgamento e demais atos
processuais,  requerendo  a  nulidade  da  instrução  processual  e  por  consequência,  a
imediata suspensão do mandado de prisão,  e ainda,  nulidade da decisão, para que o
recorrente  seja  absolvido  das  acusações,  pois  houve  violação  ao  princípio  do
contraditório e da ampla defesa. Também, alega que o recorrente era menor de idade à
época do fato, requerendo assim, a declaração de incompetência do Juízo a quo.

No mérito, alega, que “se tratou de um “chamego” entre jovens,
menores sem qualquer conotação de exploração ou paga e que a vítima sentia forte
atração pelo recorrente,  “fazendo nascer  um afeto que os inclinou às intimidades  já
narradas””.  Assim, requer a modificação da sentença e a consequente absolvição do
recorrente.

Nas  contrarrazões  das  fls.  109/111,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo conhecimento do recurso, todavia pelo seu desprovimento e, consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
120/125,  de  lavra  da  insigne  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de
Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

Por  sua  vez,  a  presente  insurreição  versa  sobre  os  seguintes
pontos:  a) incompetência do órgão julgador de primeira instância,  em razão do
recorrente ser menor à época dos fatos, devendo a ação ser encaminhada ao foro
competente;  b)  violação  ao  princípio  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,
requerendo  a  nulidade  dos  atos  processuais,  e  por  consequência,  a  imediata



suspensão  do  mandado  de  prisão;  e  c)  a  modificação  da  decisão,  para  que  o
recorrente seja absolvido das acusações.

A defesa alega a incompetência do órgão julgador de primeira
instância, em razão do recorrente ser menor à época dos fatos, e que os atos posteriores
devem ser considerados mera continuação, com base no art. 71 do CPP. Assim, requer
que a ação seja encaminhada ao foro competente.

Tal alegação não possui fôlego para prosperar, vez que, o fato
imputado ao réu data de 06/09/2011, tempo em que esteja possuía 18 (dezoito) anos
(conforme documento de identidade juntado às fls. 15/15v).

Assim,  por  não  ser  da  competência  da  Vara  da  Infância  e
Juventude, o processo foi distribuído, inicialmente, para a 3a Vara Criminal da Capital, e
diante  da  cota  de  fls.  32v  e  33,  de  lavra  da  Drª  Maria  Ferreira  Lopes  Roseno -
Promotora de Justiça -,  no qual consta a informação de que o fato ocorreu em uma
residência no Vale do Timbó, situado no Bairro dos Bancários, com base nos art. 70 do
CPP (diz respeito à competência territorial para julgamento do feito, que se fixa pelo
lugar  da  infração)  c/c  art.  2o,  §  4°  da  LC  n°  96/2010,  os  presentes  autos  foram
redistribuídos, para a 6a Vara Regional de Mangabeira.

No que pertine ao reconhecimento de continuidade delitiva, tal
pleito é desarrazoado, em virtude do réu ter sido condenado por um único fato.

Quanto ao  argumento de ofensa ao contraditório e a ampla
defesa, sob a justificativa de que o réu não foi intimado pessoalmente - embora maior
de 21 anos, e sim por seu genitor.

Alega a defesa, que:

“O recorrente só teve acesso aos autos do processo e às acusações que lhe
eram feitas, em 16.03.2015, para a oitiva da última testemunha, o que não
ocorreu.

Até  a  presente  fase,  o  recorrente  tem  sido  tratado  como  ausente,  muito
embora não tenha sido intimado regularmente desde a abertura da ação, em
21.11 .2013,  até  16.03.2015,  data  em  que  deveria  ser  ouvida  a  última
testemunha”.

Tal  alegação  não  possui  fôlego  para  prosperar.  Ao  folhear  o
presente encarte processual, percebe-se, às claras, a estrita obediência ao rito processual
e plena oportunidade de defesa ao réu.

Vejamos:

Às  fls.  39/39v.  o  denunciado  foi  devidamente  citado.
apresentando resposta à acusação, por meio de defensor público (fl. 40). Na sequência,
designada audiência de instrução e julgamento (fls. 51/51 v), o Oficial de Justiça intimou
o réu na pessoa do genitor,  por aquele informar ser o acusado menor de idade,  não
comparecendo  o  acusado à  audiência.  Nova  audiência  foi  designada,  e  a  intimação
restou prejudicada em razão de o réu encontrar-se, segundo seu genitor, trabalhando.
Embora o mesmo também tenha informado que, seu filho já se encontrava ciente da
audiência (64/64v), mas aquele não compareceu.



Por duas vezes, o acusado foi devidamente citado (fls. 66/66v e
72/72v),  não  comparecendo  as  respectivas  audiências.  Tendo  a  Defensoria  Pública,
apresentado alegações finais (fls. 87/92).

Destarte,  conforme  se  observa,  não  há  que  se  falar    em
cerceamento de defesa.

Quanto  à  materialidade  e  autoria  delitivas,  diante  do  quadro
delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art.  217-A do Código
Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática da conjunção carnal
entre acusado e vítima, em ocasiões distintas, sendo que na hipótese subjudice, aquele já
tinha 18 anos completos e ela, apenas 12 anos.

Na sentença de fls. 93/95, ressaltou o Magistrado primevo:

“Além da prova pericial e da prova documental, a prova oral também confirma a
ocorrência de conjunção carnal. E que a menor J. T. S.. apontada na denúncia como a
vítima, confirmou haver praticado relações sexuais duas vezes. A primeira vez ocorreu
antes de seu aniversário de doze anos. E a segunda ocorreu na data do seu aniversário
de doze anos. Portanto, há prova suficiente de dois fatos típicos.

Estão comprovadas a ocorrência de conjunção carnal e a menoridade da vítima. A
materialidade do crime está configurada.

Porém, é mister fazer uma observação. Há nos autos uma xerocópia do documento
de identidade do acusado. O documento informa que o acusado  nasceu em 31  de
agosto de 1993. Portanto, o acusado completou dezoito anos em 31 de agosto de 2011.
Antes desta data ele era inimputável.

Portanto, somente poderia o acusado ser responsabilizado por atos ocorridos a partir
do dia 31 de agosto de 2011. Os fatos anteriores a esta data são estranhos ao direito
penal, podendo ser averiguados na Vara da Infância e Juventude.”

O delito de estupro de vulnerável encontra-se tipificado no art.
217-A do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor
de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato  de
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação  atentatória
contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção
carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante
o apontado ato voluptuoso” (HC 264.482/RJ. Rei.  Ministro GURGEI. DE FARIA.
Quinta Turma, julgado em 23/6/2015. DJe 3/8/2015).

Ao definir como conduta  típica a prática de conjunção carnal
ou qualquer outro ato libidinoso mantido com menor de 14 (catorze) anos, o legislador
estabeleceu  esta  idade  como  limite  para  o  livre e  pleno  discernimento  quanto  à
iniciativa de uma relação sexual. Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação
dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal
ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o
consentimento da vítima.



In casu,  a vítima, ao tempo do crime, contava com apenas 12
(doze)  anos  de  idade  sendo,  portanto,  legalmente  incapaz  de  consentir  a  prática  de
qualquer ato sexual a se realizar com a sua pessoa.

Sobre o tema, destaco, por oportuno, a jurisprudência do STJ:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.  CARÁTER  ABSOLUTO.
NATUREZA  HEDIONDA  DO  DELITO.  RECONHECIMENTO  DE
ATENUANTES.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REVOLVIMENTO  DE
FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(…)
2. Entende esta Corte que o consentimento da vítima não é capaz de afastar a
tipicidade do crime de estupro de vulnerável, pois a presunção de violência é
absoluta na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de
14 anos.
3.  Até mesmo os delitos de estupro e atentado violento ao pudor praticados
antes de vigente a Lei 12.015/2009, ainda que cometidos mediante violência
presumida, consideram-se hediondos.
4.(...)
6.  Habeas  corpus  não  conhecido.”  (STJ  -  HC 256.402/PR.  Rei.  Ministro
NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/04/2016,  DJe
18/04/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  ESTUPRO.  ART.
213.  CAPUT. C/C O ART. 224.  a.  DO CP.  OFENDIDA MENOR DE 14
ANOS.  CONSENTIMENTO  DA VÍTIMA.  IRRELEVÂNC1A.  CARÁTER
ABSOLUTO  DA PRESUNÇÃO  DE  VIOLÊNCIA.  TEMA PACIFICADO
NESTA CORTE.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo em consonância com a
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  viável  a  análise  do
recurso especial monocraticamente, a teor do disposto no art. 557, caput, do
Código de Processo Civi l .
2 .  É absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal  ou
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, de forma que o suposto
consentimento da vítima, sua anterior experiência sexual ou a existência de
relacionamento amoroso com o agente não tornam atípico o crime de estupro
de vulnerável.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(STJ  -  AgRg no REsp  1577738/MSr Rei.  Ministro  REYNALDO
SOARES  DA"  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
10/03/2016. DJe 16/03/2016)

Certo,  portanto,  que,  com  as  alterações  trazidas  pela  Lei  n°
12.015/09, o estupro de menor de 14 (catorze) anos apresenta tipificação específica no
artigo 217-A do Estatuto  Penal,  afastando qualquer  dúvida quanto  à  irrelevância de
eventual  consentimento  da  vítima  e  de  sua  experiência  sexual  anterior,  para  a
caracterização do delito.

No  caso  em  tela.  portanto,  para  a  tipificação  do  crime  em
epígrafe,  não importa que  a vítima tenha consentido para a prática do ato.  que
tenha sido dela  a  iniciativa  ou sua  suposta  forte  atração pelo  recorrente,  como
alegado pela defesa, uma vez que, contando com apenas 12 (doze) anos de idade, era, ao
tempo do crime, legalmente impedida de determinar-se de acordo com a sua vontade,
tipificando o estupro de vulnerável a conduta do réu – que, vale acrescentar, contava
com 18 (dezoito) anos de idade na data do evento criminoso.



Por outro lado, carece de sustentação a adução defensiva de que
"se  tratou  de  um  "chamego"  entre  jovens,  menores,  sem  qualquer  conotação  de
exploração  ou  paga",  uma  vez  que,  a  configuração  do  tipo  estupro  de  vulnerável
prescinde  da  elementar  violência  de  fato  ou  presumida,  bem como  "conotação  de
exploração ou paga",  bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique
outro ato libidinoso com menor de catorze anos. como se vê da redação do art. 217-A,
nos termos da Lei n.°l2.015/2009. Basta que o agente tenha conhecimento de que a
vítima é  menor  de  14 anos  de  idade  e  decida  com eh manter  conjunção carnal  ou
qualquer outro ato libidinoso, o que efetivamente se verificou in casu.

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento.

Vale registrar,  também, que  no que pertine à dosimetria da
pena,  o juiz a quo,  lixou a pena-base em 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
porque valorou, em desfavor do réu, três circunstâncias Judiciais, estando as razões do
seu convencimento, devidamente, fundamentadas no decisum vergastado.

Na sequência, o magistrado primevo reconheceu a existência das
atenuantes  da  menoridade  relativa  do  acusado e  da  confissão,  diminuindo  03 (três)
meses  para  cada  e  reduzindo  ao  patamar  de  8  (oito)  anos.  tornando  a  reprimenda
definitiva,  diante  da  ausência  de circunstancias  agravantes,  e  causas  de aumento ou
diminuição na terceira fase da dosimetria penal.

Destarte,  vislumbro  que  a  fixação  da  referida  reprimenda  se
guiou pelos ditames legais: houve a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP, e a observação dos preceitos do art. 68 do CP, razão por que prescinde de retoque o
quantum firmado.

Com  relação  ao  regime  prisional  inicial,  o  recorrente  foi
condenado a uma reprimenda de 8 (oito) anos de reclusão, com cumprimento inicial no
regime  fechado,  sem  que  houvesse  fundamentação  alguma,  restando  caracterizada.
portanto, a violação ao art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal e a Súmula n° 719 do
STF, verbis:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.”

Verifica-se,  pois,  que  ante  o  quantum  de  pena  aplicado,  é
possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda
reclusiva, de acordo com o mencionado dispositivo. In verbis:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto  ou aberto.  A de detenção,  em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.  (Redação dada pela Lei n°
7.209. de   11.7.1984)
[...]
§  2o -  As penas privativas  de  liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei n° 7.209. de 11.7.1984)
[...]
b) o condenado não reincidente, cujn pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em



regime semi-aberto;
[...]”

Doutra banda, em que pese a defesa não ter formulado qualquer
pedido nesse sentido perante esta Corte, verifico que há necessidade de ser sanada de
ofício tal questão, a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da
reprimenda.

Ressalte-se  que,  se  a  instância  a  quo  tivesse  considerado  as
circunstâncias judiciais do crime desfavoráveis ao réu, poderia, então, com base nessas
mesmas circunstâncias, agravar o regime de cumprimento da pena, o que não ocorreu.

Deveria o julgador, quando da individualização da reprimenda
penal, ter observado o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o c/c art. 59, ambos do Código
Penal.

Portanto,  sendo  o  condenado  primário  e  de  bons
antecedentes,  a  decisão  que  lhes  impôs  o  regime  inicial  mais  gravoso  de
cumprimento de pena há de ser reformada para adequar a individualização da
sanção criminal, em estrita obediência ao disposto no mencionado texto legal.

Assim,  considerando  o  quantum  da  reprimenda  aplicada  ao
apelante,  o regime prisional mais adequado para o cumprimento inicial da pena, é o
semiaberto, em respeito ao art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  parcial  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém, EX-OFFICIO, MODIFICO
O  REGIME  PRISIONAL  DE  CUMPRIMENTO  INICIAL  DE  PENA  DO
FECHADO PARA O SEMIABERTO, mantendo inalterados os demais termos  da
sentença prolatada em primeira instância.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


