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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ATOS  LIBIDINOSOS.
FURTO  TENTADO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  APELO.
NEGATIVA  DE  AUTORIA  QUANTO  AO
ESTUPRO.   ALEGADA  FRAGILIDADE  DO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  IN  DUBIO  PRO
REO.  ABSOLVIÇÃO  OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA   CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

Nos  delitos  contra  os  costumes,  quase  sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
é  de  excepcional  importância,  máxime  se
confortada pelos demais elementos de convicção
coletados nos autos.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR,  EM HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Francisco

Bandeira de Lima Filho, em face a sentença de fls. 133/141, prolatada pelo
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Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande-PB

que, julgando procedente em parte a denúncia, o condenou nas sanções do

artigo 155,  caput,  c/c o art.  14, II  e art.  213,  caput,  c/c o art.  69,  todos do

Código Penal, a uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro)

meses  de  reclusão  e  03  (três)  dias  multa,  a  ser  cumprida  no  regime

inicialmente semiaberto.

Irresignado,  o  réu  apelou  (fls.  143),  e  em suas  razões  de  fls.

167/172 se insurge contra a condenação com fulcro no art.  213,  caput, do

Código Penal. Alega preliminarmente que o Julgador a quo não teria apreciado

as teses apresentadas pela Defesa. Prossegue afirmando que a Juíza relata ao

seu modo e diverso do que consta dos autos que o acusado teria praticado

crime de estupro. No, entanto, segundo alega o recorrente, não há testemunha

presencial  do  fato  que  lhe  é  imputado,  restando  única  e  exclusivamente  a

palavra da suposta vítima e confronto com a palavra do réu.

Consta do arrazoado recursal que, ouvido em Juízo, o réu não

nega  ter  cometido  o  crime  de  furto  tentado,  porém  afirmou  que  não  teve

qualquer contato físico com a suposta vítima. Insiste que não há prova alguma

nos autos que corrobore a versão apresentada por esta. Alega que a dúvida

não deve amparar um decreto condenatório.

Pleiteia também a desclassificação do delito que lhe é imputado

para o tipo do art. 146 do Codex,  aduzindo que a exigência de contato físico

para a configuração do crime de estupro se mostra pacificada na jurisprudência

pátria. Entende ainda ser possível o reconhecimento, no presente caso, apenas

da contravenção do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, cuja sanção é

pecuniária.  Relata  a  Defesa  que  a  mencionada  contravenção  tem  como

característica o fato do acusado importunar alguém em lugar público, de modo

que este ato tenha fins de ofender  ao pudor.  Indaga se o fato de apalpar,

passar a mão em alguém não estaria mais para um tipo de constrangimento

ilegal ou até mesmo uma contravenção de menor potencial ofensivo do que

para um crime de estupro.

Desembargador João Benedito da Silva
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Após discorrer  sobre as características dos tipos penais acima

referidos, conclui que, em não havendo um tipo específico para as condutas de

cunho sexual menos gravosas, a melhor saída seria não pecar pelo excesso e

desclassificar  as condutas inicialmente  imputadas como art.  213 do Código

Penal  para  a  infração  de  importunação  ofensiva  ao  pudor,  perturbação  da

tranquilidade ou ato obsceno, a fim de se evitar transgressão do princípio da

proporcionalidade, tendo em vista que, pela reprovabilidade do comportamento,

não podem ficar impunes.

Aduz ainda que deve-se atentar para o fato de que,  acima da

palavra da vítima, há o princípio da presunção de inocência do acusado, de

forma que aquela deverá ser corroborada por um mínimo de lastro probatório, o

que não seria o caso dos autos.

Em contrarrazões de fls. 174/175, o Representante do Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 182/191,

requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como  visto,  cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por

Francisco  Bandeira  de  Lima  Filho, em face  a  sentença  de  fls.  133/141,

prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina

Grande-PB que, julgando procedente em parte a denúncia, o condenou nas

sanções do artigo 155,  caput,  c/c o art. 14, II e art. 213,  caput,  c/c o art. 69,

todos do Código Penal, a uma pena total definitiva de 06 (seis) anos e 04

(quatro)  meses  de  reclusão  e  03  (três)  dias  multa,  a  ser  cumprida  no

regime inicialmente semiaberto.

Desembargador João Benedito da Silva



                                                                                                               Processo n.0007056-04.2016.815.0011

Narra a exordial acusatória que, “[...] no dia 09 de junho de 2016,

por  volta  das  11:00  horas,  o  denunciado  se  dirigiu  ao  Edifício  Olacante,

localizado na Rua Cardoso Vieira, nº 211, Centro, nesta cidade, onde adentrou

no apartamento 103, aproveitando-se que a porta encontrava-se ‘encostada’ e

subtraiu uma chave com chaveiro e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais),

pertencentes à vítima Neyla Duarte de Aguiar.”

Ainda, consoante o representante do Parquet:

[…]  Ao  sair  do  apartamento,  o  denunciado  foi
surpreendido pela vítima Luana Conceição da Costa, a
qual questionou o que o denunciado estava fazendo
ali.  Ato  contínuo,  o  denunciado  saiu  correndo,  mas,
logo em seguida, retornou ao apartamento, investindo
contra  esta,  que  estava  de  costas,  empurrando-a
contra a porta.
Logo após, o denunciado segurou o braço da vítima
Luana  Conceição,  forçando-a  a  entregar-lhe  as
chaves.  Neste momento,  a vítima Luana gritava por
socorro  e,  enquanto  isso,  o  denunciado  continuou
segurando o seu braço e, com a outra mão, acariciou
seus seios, tentando retirar seu sutiã e colocar a mão
por baixo de sua blusa.
Ato contínuo, o denunciado puxou o braço da vítima
Luana  para  trás,  imobilizando-a,  momento  em  que
acariciou o seu órgão genital.  Contudo,  uma vizinha
que chegava interveio em favor da vítima, puxando o
denunciado e gritando por  socorro,  ocasião em que
chegaram outros populares e só então o denunciado
soltou a vítima e fugiu.
Ao sair do prédio, o Policial Militar Cledson Rodrigues,
que estava a  paisana e passava no local,  ouviu  os
gritos de socorro dizendo “estupro” e deu ordem de
parada  ao  denunciado,  que  não  obedeceu,  sendo
necessária força física par contê-lo. (fls. 02/04).

Inicialmente, o apelante alega que a Julgadora de 1º grau não

teria analisado todas as teses da Defesa. No entanto, não há que se falar em

nulidade da r. sentença por ausência de análise de teses defensivas, se ela

encontra-se  devidamente  fundamentada,  adotando  a  Magistrada  a  quo

entendimento  absolutamente  incompatível  com  as  teses  salientadas  pela

defesa. Colaciono os seguintes julgados: 

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  -  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  -
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  -  POSSE  DE
MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO  -  PRELIMINAR  -
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -  AUSÊNCIA  DE
APRECIAÇÃO  DE  TESE  DEFENSIVA  -
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Não fica
o Magistrado obrigado a combater todos os aspectos
das teses articuladas pelas partes, porque, para que
uma decisão  seja  considerada  fundamentada,  basta
que  ela  exponha,  de  forma  clara  e  inteligível,  as
razões  de  decidir  do  Julgador.  Assim,  restando
demonstrado que inferências lógicas já  bastam para
combater a pretensão manejada pela Defesa, não há
falar-se  em  nulidade  da  sentença.  [...]  (TJMG  -
Apelação  Criminal   1.0064.16.000515-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Rubens  Gabriel  Soares,  6ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  05/09/2017,
publicação da súmula em 15/09/2017)

TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRELIMINARES
AFASTADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE  ANÁLISE  DAS  TESES  DA  DEFESA.
INEXISTÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUIZ, QUE DECIDIU COM BASE NO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  DEFINIÇÃO  JURÍDICA
DO  FATO  REALIZADA  DE  ACORDO  COM  AS
PROVAS  PRODUZIDAS,  SEM  ALTERAÇÃO  DA
DESCRIÇÃO  DA  CONDUTA  ASSUMIDA  PELO
APELANTE. ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL  .  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PALAVRA  DOS  POLICIAIS  QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE EM HARMONIA COM
OS  DEMAIS  ELEMENTOS  DE  PROVA.
CIRCUNSTÂNCIAS  EM  QUE  SE  DEU  A  PRISÃO
DEMONSTRAM  A PROPRIEDADE  E  A INTENÇÃO
DE COMERCIALIZAÇÃO DO TÓXICO APREENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  [...]  2-  Não  há  que  se  falar  em
nulidade  da  sentença  por  falta  de  fundamentação
quando o julgador não aprecia expressamente todas
as teses defensivas. O magistrado não é obrigado a
analisar, ponto a ponto toda e qualquer tese esboçada
pela defesa, podendo deixar suficientemente claro que
a rejeita quando menciona situações que a repelem.
[...]  (TJPR  -  Apelação  Crime  ACR  7345028  PR
0734502-8 (TJ-PR). Relator: Miguel Pessoa. Data de
publicação: 16/06/2011) 

De toda forma, em se tratando da arguição de nulidades, doutrina

e  jurisprudência  vêm  entendendo  que  o  seu  reconhecimento  depende,

Desembargador João Benedito da Silva
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impositivamente, da comprovação de prejuízo (processual) para alguma das

partes, o que não se vislumbra no caso em tela.

MÉRITO

A materialidade  restou  demonstrada  pelo  Auto  de  Prisão  em

Flagrante de fls. 06/13, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 17, pelo

Laudo de Ofensa Física de fls. 21, pelas declarações da vítima (Mídia de fls.

56) e todo o contexto fático comprovado na instrução.

O réu negou a autoria perante o delegado (fls.  12),  afirmando,

porém, em Juízo, que entrou no apartamento da vítima Luana e tentou efetuar

o furto, porém jamais tentou estuprar ou praticar atos libidinosos com a vítima.

Nega que sequer tenha se encontrado com Luana e que, ao tentar sair  do

prédio alguém gritou “ladrão”, pelo que foi detido. Afirma que também não sabia

que pesava essa acusação sobre si, que não conhecia a vítima, jamais a tinha

visto e também não a viu na delegacia. Alega não saber o motivo pelo qual ela

lhe impôs tão grave acusação (Interrogatório  - Mídia de fls. 116).

Insiste a defesa na tese de que as provas são frágeis quanto ao

delito  de  estupro,  pelo  que  persegue  a  absolvição  ou,  como já  narrado,  a

desclassificação para constrangimento ilegal ou a contravenção penal do art.

61 da LCP.

Como é sabido, em casos de crimes dessa natureza, a palavra da

vítima  é  de  extrema  importância,  pois  geralmente  cometidos  na

clandestinidade. Vejamos o teor de seus depoimentos.

Ainda no calor dos acontecimentos, a  vítima Luana Conceição

da Costa, relatou ao delegado que:

[…] hoje, por volta das 11:00 horas, havia saído de seu
apartamento, deixando a porta “encostada”, para usar
a internet no 2º andar, já que o acesso estava ruim;
QUE  logo  depois,  desceu,  quando  foi  surpreendida

Desembargador João Benedito da Silva
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com a presença de um homem saindo do apartamento
da declarante; QUE assustou-se, porém teve iniciativa
de  questionar  quem  ele  era;  QUE  ao  ver  que  ele
estava com a chave do apartamento dela, ao perceber
o chaveiro, novamente questionou e pediu a chave de
volta;  QUE  tal  homem  informou  que  estava
trabalhando no prédio e havia naquele pavimento para
resolver  alguma  coisa;  QUE  a  vítima  disse  que
conhecia  a  pessoa  responsável  pelos  serviços  do
prédio,  quando então tal  homem jogou as chaves e
saiu  correndo;  QUE  a  declarante  ficou  assustada,
tendo fechado a porta, não sabendo o que fazer, se
acionava a PM ou não; QUE foi  então surpreendida
com a presença de tal homem, que retornou correndo
e  investiu  contra  a  vítima,  que  estava  de  costas,
empurrando-a contra a porta; QUE com a outra mão,
tal homem, percebendo que a porta estava fechada,
quando  então  segurou  o  braço  da  vítima,  que
segurava as chaves e gritava: “passa a chave”; QUE a
vítima lançou o corpo para trás para se desvencilhar
dele e gritou por socorro; QUE o homem segurando-
lhe  com  uma  mão  seu  braço  e  com  a  outra  mão
acariciou  os  seios  da  declarante,  tentando  retirar  o
sutiã e adentrar a mão pela blusa dela; QUE a vítima
continuou empurrando tal homem, tentando retirar-lhe
a  mão;  QUE,  então,  tal  homem  puxou  o  braço  da
vítima para as costas,  imobilizando-a e com a outra
mão acariciou o órgão genital dela, por cima do short;
Que  neste  instante,  uma  vizinha  do  segundo  andar
estava subindo,  quando  ao  ver  a  cena,  acorreu em
favor da vítima; tendo puxado o tal homem pela gola
da  camisa  e  também  gritado  por  socorro;  QUE  tal
homem  continuou  prendendo  a  vítima,  não  a
liberando; QUE viu três rapazes chegarem no local e
também  tentaram  conter  tal  homem;  QUE  viu  tal
homem entrar em luta corporal com os rapazes; Que
só quando tal homem caiu, foi que saiu do local; Que a
vítima continuou gritando, indo até a escadaria; Que
sua vizinha, conhecida por Meyre, conseguiu puxar a
declarante e conduzi-la para o apartamento dela; [...]
QUE soube que quem prendeu o autor do delito foi um
policial militar a paisana; QUE com o autor do delito
estavam  a  quantia  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)
pertencentes a amiga da vítima, Neyla e a chave do
apartamento  dela,  em  Umbuzeiro;  [...]  QUE  sentiu
muito medo, pavor e pânico na ocasião do delito; QUE
ao ser imobilizada, sentia que havia “perdido”, que iria
ser estuprada; […] (fls. 09/11).

Em  Juízo,  Luana  confirmou  todo  o  relato  acima  descrito,

mostrando-se bastante segura na descrição dos fatos (Mídia de fls. 56).

Desembargador João Benedito da Silva
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A propósito  do  relato  das  vítimas  em  crimes  dessa  natureza,

vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  -  AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
CARACTERIZADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE.  Comprovada  a  ocorrência  do
crime de estupro e não se desincumbindo o acusado
de retirar a sua responsabilidade penal, não há falar-
se  em  absolvição,  visto  que  a  palavra  da  vítima
adquire  especial  relevância,  por  se  tratar  de  crime
praticado na clandestinidade. Improvimento ao recurso
que  se  impõe.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0110.14.000008-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Antônio
Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 18/11/2014, publicação da súmula em 25/11/2014)

PENAL  -  ESTUPRO  E  ATENTADO  VIOLENTO  AO
PUDOR - VÍTIMA - FILHA DO RÉU - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE  -  AUTORIA E  MATERIALIDADE
PROVADAS - VÍTIMA DE HÍMEN COMPLACENTE -
IRRELEVÂNCIA  -  DESNECESSIDADE  DE  LAUDO
PERICIAL  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  -  VALIDADE  -
RECURSO DESPROVIDO.
[…] Assente na jurisprudência que nos delitos contra
os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da
vítima assume excepcional relevância, particularmente
quando  coerente  e  harmoniosa  com  os  demais
elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos
deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo
se  provado  de  modo  cabal  e  incontroverso  que  se
equivocou  ou  mentiu. (TJMG.  Número  do  processo:
1.0443.08.038139-7/001. Relator: PEDRO VERGARA.
Publicação: 17/05/2010) Grifamos.

A testemunha da acusação Maria das Graças Queiroz, tanto na

Delegacia (fls. 08), quanto em Juízo (Mídia de fls. 56), confirmou que ouviu da

vítima o relato dos fatos e que chegou ao local do crime logo após o ocorrido,

tendo presenciado a vítima bastante abalada, numa crise nervosa, informando-

lhe que o acusado havia lhe “agarrado”. Informou ao Delegado que a vítima lhe

relatou que o acusado havia colocado os braços dela para trás e tentado lhe

estuprar.

Desembargador João Benedito da Silva
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Tal depoimento também não confirma a versão apresentada pelo

réu,  estando em harmonia com as declarações da vítima,  havendo ainda o

Laudo de Ofensa Física de fls. 21 a respaldar as alegações da vítima.

Fica claro diante do contexto probatório, que o acusado praticou

atos libidinosos contra Luana, não conseguindo ir  adiante por circunstâncias

alheias à sua vontade,  já  que não contava,  certamente,  com a presença e

intervenção de outras pessoas, uma vez que havia adentrado no apartamento

da vítima e constatado que não havia mais ninguém lá.

Outrossim, não logrou a Defesa provar a existência de qualquer

inimizade da vítima para com o réu, nem qualquer motivo que teria a vítima

para incriminá-lo tão seriamente, fato que inclusive foi questionado ao réu em

Juízo.

Também  não  se  observam  contradições  nos  depoimentos  da

vítima, eis que todos os seus relatos conduzem a uma única versão.

Quanto  ao pleito  desclassificatório,  de  se  excluir  desde logo a

contravenção do art. 61 da LCP, “[...] Importunar alguém, em lugar público ou

acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor [...]”, uma vez que o delito não

foi  cometido  em  lugar  público,  mas  dentro  de  um  prédio  particular,  cuja

acessibilidade era permitida apenas aos moradores.

No que concerne ao tipo do art. 213 do Código Penal, a lei deixa

muito  claro que o objeto jurídico tutelado no crime de estupro vai  além da

integridade física, visa-se a tutela da liberdade sexual tanto do homem quanto

da mulher, através da proteção de qualquer ato libidinoso, conjunção carnal ou

não, ocorridos contra a vontade do indivíduo – “[...] os toques íntimos, o beijo

lascivo,  quaisquer  contatos  voluptuosos  são  exemplos  de  atos  libidinosos

diversos  da  conjunção  carnal.”  (in  SANTIAGO;  QUEZADO,  2010,  p.  11  -

https://jus.com.br/artigos/40643/as-condutas-diversas-da-conjuncao-carnalque-

podem-ser-configuradas-estupro)                                              

Desembargador João Benedito da Silva
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Não  há  necessidade  da  prática  da  conjunção  carnal  e,  na

presente hipótese, não resta dúvida que houve sim contato físico entre réu e

vítima, uma vez que aquele passou a mão de forma lasciva nos seus seios e

no seu órgão genital, ainda que por cima de suas vestes. 

Se a sua intenção fosse tão somente furtar, como se afirma, de se

questionar  por  que  o  réu  não  fugiu  na  primeira  oportunidade,  quando  foi

inquirido  pela  vítima acerca de sua presença ali,  momento  em que correu,

levando consigo a quantia em dinheiro subtraída da bolsa de Neyla, a qual

estava  dentro  do  apartamento  de  Luana.  Narra  esta  que  o  acusado,  num

primeiro  momento,  jogou  a  chave  do  apartamento  no  chão  e  fugiu  para,

segundos depois, retornar, momento em que surpreendeu novamente Luana, já

partindo  para  cima  dela  e  jogando-a  contra  a  porta  de  seu  apartamento,

tentando imobilizá-la  e  tomar-lhe  as  chaves,  ao  mesmo tempo em que lhe

apalpava desagradavelmente e contra sua vontade, em suas partes íntimas.

A princípio, o estupro é semelhante ao crime de constrangimento

ilegal (art. 146 do CP), pois, nele, a vítima também é obrigada a fazer algo que

a lei  não manda. Contudo, no art.  213, o “fazer” diz respeito a ter relações

sexuais ou deixar que se pratique outros atos libidinosos sem consentimento.

Daí  que,  por  força do princípio  da especialidade,  havendo violência sexual,

aplica-se o art. 213, e não o art. 146. Impossível, também sob este aspecto, o

pleito desclassificatório.

Enfim, em uma análise acurada do processo, verifica-se que, ao

contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, existem provas

suficientes de que o apelante praticou, sim, o crime disposto no artigo 213,

caput, do Código Penal, não havendo como não dar credibilidade ao relato da

vítima.

A  tese  defensiva  se  mostrou,  desta  forma,  desprovida  de

verossimilhança, ao passo que a tese contida na denúncia se verificou bem

mais crível e foi comprovada nos autos, através de provas e outros indícios
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harmônicos que, como vimos, em conjunto, permitem uma conclusão segura

quanto à prática do delito.

Logo, diante da comprovação da autoria, da materialidade e da

tipicidade  do  delito,  não  havendo,  por  outro  lado,  nenhuma  excludente  de

ilicitude  ou  de  culpabilidade,  serenamente,  não  vejo  o  menor  espaço  para

incidência do princípio  in  dubio pro reo,  sendo imperiosa a manutenção do

decreto condenatório.

Por outro lado, verifica-se que a pena foi aplicada consoante as

diretrizes do art. 68 do Código Penal, tendo a Juíza analisado as circunstâncias

judiciais do art. 59 do citado estatuto punitivo, inclusive fixando as penas bases

nos seus mínimos legais, tanto para o furto tentado como para o estupro.

Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,

mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus demais termos . Oficie-

se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado
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