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“Erro de proibição é o que incide sobre a ilicitude
de um comportamento. O agente supõe, por erro,
ser lícita a sua conduta. O objeto do erro não é,
pois, nem a lei, nem o fato, mas a ilicitude, isto é,
a  contrariedade  do  fato  em  relação  à  lei.  O
agente supõe permitida uma conduta proibida. O
agente faz um juízo equivocado daquilo que lhe
é permitido  em sociedade.  [...]”  (Cezar  Roberto
Bitencourt).

Ocorre  que,  a  fim  de  se  evitarem  abusos,  o
legislador erigiu como requisito da culpabilidade
não o  conhecimento  do caráter  injusto  do fato,
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mas a possibilidade de que o agente tenha esse
conhecimento no momento da ação ou omissão. 

“Para  a  caracterização  do  crime  de  estupro  de
vulnerável  previsto  no  art.  217-A,  caput,  do
Código  Penal,  basta  que  o  agente  tenha
conjunção  carnal  ou  pratique  qualquer  ato
libidinoso  com  pessoa  menor  de  14  anos;  o
consentimento  da  vítima,  sua  eventual
experiência  sexual  anterior  ou  a  existência  de
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima
não afastam a ocorrência do crime.”  (Info. Nº 568
– STJ)

Observados os critérios legais para a fixação da
reprimenda, esta deve permanecer inalterada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Francisco da

Silva (fl. 261) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da

Comarca  da  Capital (fls.  250/256),  que  o  condenou  a  uma  pena  de  14

(quatorze) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado,  pela prática

delituosa esculpida no  art.  217-A,  c/c o art.  226, II,  do Código Penal,  em

continuidade delitiva.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais (fls.  280/286),  o

apelante requer sua absolvição. Para tal,  sustenta que houve erro quanto à

ilicitude do fato (art. 21 do CP), pois acreditava que manter relações sexuais

consentidas com menor de 14 (quatorze)  anos – que,  inclusive,  já  possuía

experiência sexual – não caracterizava atividade ilícita.

Desembargador João Benedito da Silva
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Postula, subsidiariamente, a redução da sanção aplicada de 1/6 a

1/3,  nos  termos  do  art.  21,  segunda  parte,  se  o  erro  do  acusado  for

considerado evitável.

Por  fim, pugna  pela  diminuição  da  pena  que  lhe  foi  imposta,

considerada  excessiva,  uma  vez  que  todas  as  circunstâncias  judiciais  são

favoráveis à minoração da pena-base ao seu patamar mínimo e, assim, para

que seja realizada uma nova dosimetria.

Em contrarrazões (fls. 287/292), a Promotoria de Justiça defende

a manutenção da sentença, não havendo como sustentar a hipótese de erro de

proibição inevitável ou evitável, posto que não se amoldam ao presente caso.

Quanto à pena, considera que não há nenhuma modificação a ser realizada, já

que corretamente avaliadas as circunstâncias judiciais pelo magistrado a quo. 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Promotor

de Justiça Convocado Amadeus Lopes Ferreira, opinando pelo desprovimento

do apelo (fls. 295/303), não merecendo prosperar o pedido de absolvição nem

a alegação de erro sobre a ilicitude do fato. Acerca da reprimenda, sustenta

não carecer de reparos, estando correta a dosimetria realizada.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia em face de  José Francisco da Silva,  dando-o como incurso nas

sanções do art. 213, § 1º, c/c art. 225, parágrafo único e art. 226, incisos II,

todos do Código Penal  por ter forçado sua enteada  Thalia dos Anjos da

Silva, de 15 anos, a manter relações sexuais com ele, no interior da residência

Desembargador João Benedito da Silva
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da família.

Consta na exordial que, segundo o procedimento inquisitorial, a

vítima encontrava-se sozinha com o denunciado em sua residência, quando foi

abordada pelo réu, que iniciou a ação criminosa lhe puxando de forma abrupta

para um dos quartos da casa, onde manteve relações sexuais com a ofendida

pela primeira vez.

Informa a inicial acusatória que os abusos se sucederam por mais

cinco vezes, todas da mesma forma, entretanto a vítima não mais relatou os

fatos a sua genitora, vez que nada adiantava, pois a mesma não acreditava.

Prossegue narrando que, no dia 2 de dezembro de 2013, a menor

sofreu outra investida, desta feita estando o denunciado portando uma faca de

cozinha  e  mandando  a  ofendida  tirar  a  roupa.  Tendo  a  vítima,  no  início,

esboçado reação, acabou por ceder aos instintos do agressor, só que, desta

vez, conseguiu gravar pelo aparelho celular o pedido para o denunciado sair de

cima  da  mesma  e  aquele  respondendo  que  “nada  queria  fazer  com  a

declarante, apenas ver”.

Ainda de acordo com a denúncia, novamente a genitora da menor

não acreditou nos fatos e se apossou do telefone celular da ofendida, não o

devolvendo mais.

Prossegue  detalhando  a  referida  peça  que,  por  fim,  a  vítima

procurou uma tia, de nome Marciana dos Anjos da Silva, que relatou os fatos a

toda a família. Neste mesmo dia, um tio conhecido por Marinaldo a conduziu à

polícia para que fossem adotadas as providências cabíveis. 

Após  depoimentos  testemunhais  e  declarações  da  vítima,  o

Ministério  Público  a  quo  ofereceu  ADITAMENTO à  denúncia  para  alterar  a

Desembargador João Benedito da Silva
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capitulação do crime imputado na peça inicial para o delito exposto no art. 217-

A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Considerou o membro do parquet que o fato de Thalia dos Anjos

da  Silva  ser  menor  de  14  anos  quando  foi  submetida  pelo  denunciado  ao

primeiro ato sexual (como se comprovou pelas declarações da vítima e pelo

próprio interrogatório do réu) torna o crime estupro de vulnerável (art. 217-A

do CP), ao invés da tipificação originária (art. 213, § 1º, CP), uma vez que,

naquele,  o  uso  de  violência  ou  grave  ameaça  é  irrelevante  para  a  sua

consumação.

O aditamento foi recebido à fl. 214.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a

pretensão estatal, condenando o acusado a uma pena de 14 (quatorze) anos

de reclusão, em regime, inicialmente, fechado,  como incurso nas penas do

art. 217-A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Inconformado, o apelante vem buscar a reforma do decisum.

 Postula inicialmente a sua absolvição, alegando que houve erro

quanto à ilicitude do fato (art. 21 do CP), pois acreditava que manter relações

sexuais  consentidas com menor  de  14 (quatorze)  anos –  que,  inclusive,  já

possuía experiência sexual – não caracterizava atividade ilícita.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da sanção aplicada de 1/6 a

1/3, nos termos do art. 21, segunda parte, do Código Penal, caso o erro do

acusado fosse considerado evitável.

Por fim, pugna o recorrente pela diminuição da pena que lhe foi

imposta,  considerada  excessiva,  uma  vez  que,  segundo  ele,  todas  as

Desembargador João Benedito da Silva
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circunstâncias  judiciais  são  favoráveis  à  minoração  da  pena-base  ao  seu

patamar mínimo e, assim, para que seja realizada uma nova dosimetria.

Pois bem. Fixadas tais premissas, passemos à análise das razões

do presente recurso.

As declarações prestadas pela ofendida, tanto na esfera policial

como perante a autoridade judicial foram seguras e precisas para apontar as

práticas dos abusos sexuais imputados ao condenado.

O próprio réu, apesar de alegar terem sido as práticas sexuais

consentidas, afirmou que as primeiras relações sexuais ocorreram quando a

vítima era menor de 14 (quatorze) anos.

Conforme  se  vê,  a  prova  não  se  revela  dissonante  quanto  à

materialidade e à autoria do crime, posto que vítima e réu não discordam do

fato  de  que  os  atos  sexuais  entre  eles  efetivamente  ocorreram,  inclusive,

quando a ofendida era menor de 14 (quatorze) anos.

Pretende  o  apelante,  no  recurso,  que  seja  reconhecida  a

existência de erro sobre a ilicitude do fato (art. 21 do CP), na modalidade erro

inevitável  (possibilidade que acarretaria a absolvição) e,  subsidiariamente, a

redução da pena, para a hipótese de se considerar o erro evitável. Para tanto,

alega  o  recorrente  que,  no  seu  entendimento, manter  relações  sexuais

consentidas com menor de 14 (quatorze)  anos – que,  inclusive,  já  possuía

experiência sexual – não caracterizava atividade ilícita.

Acerca dos argumentos trazidos, sem razão o recorrente.

É sabido que o desconhecimento da lei não pode servir, de forma

alguma, como desculpa para a prática de crimes, pois seria impossível impor

Desembargador João Benedito da Silva
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limites à existência e à convivência em sociedade, que não possui, nem deve

possuir,  necessariamente,  formação  jurídica.  Portanto,  conhecer  a  norma

escrita é uma presunção legal absoluta (ninguém se escusa de cumprir a lei

alegando que não a conhece) embora o conteúdo da lei, que é a ilicitude do

fato, possa ser objeto de questionamento. Assim, a pessoa que, por  falta de

informação  devidamente  justificada,  não  teve  acesso ao  conteúdo  da

norma poderá alegar erro de proibição, o que exclui do sujeito a consciência

da ilicitude de sua conduta.

Ocorre que, a fim de se evitarem abusos, o legislador erigiu como

requisito da culpabilidade não o conhecimento do caráter injusto do fato,  mas a

possibilidade de que o agente tenha esse conhecimento no momento da

ação ou omissão. 

Dessa forma, o que importa é investigar se o sujeito, ao praticar o

crime,  tinha  a possibilidade de saber  que fazia algo errado ou injusto, de

acordo com o meio social que o cerca, as tradições e costumes locais,

sua  formação  cultural,  seu  nível  intelectual,  resistência  emocional  e

psíquica e inúmeros outros fatores.

Nesse sentido, são aspectos externos, objetivos, que devem ser

auferidos na averiguação da culpabilidade. Pouco adianta alegar não saber que

a conduta era proibida, pois, se existia a possibilidade de saber sê-la ilícita,

o agente responderá pelo crime. A potencial consciência da ilicitude, portanto,

só é eliminada quando o sujeito, além de não conhecer o caráter ilícito do fato,

não tinha nenhuma possibilidade de fazê-lo. Essa hipótese inevitavelmente

só acontecerá para casos em que o indivíduo não é integrado à sociedade e

vive  alheio  à  nossa  civilização,  uma  vez  que  o  conhecimento  sobre  o

conteúdo da lei é adquirido da vivência em sociedade, e não pela leitura

de códigos ou do Diário Oficial.

Desembargador João Benedito da Silva
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Não se admite que, no mundo hodierno, em que se tem amplo

acesso não só aos meios de comunicação como também à internet, que um

homem de aproximadamente 47 anos desconheça a ilicitude da conduta de

manter relação sexual com menor de 14 anos, independente de consentimento.

Sobre o assunto, já se posicionou a nossa jurisprudência pátria,

com destaques no que interessa:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.  CONSENTIMENTO  DAS  VÍTIMAS
MENORES.  IRRELEVÂNCIA.  PRÁTICA  DE  ATOS
LIBIDINOSOS. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO.
INADMISSIBILIDADE.  AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
DESCONSIDERAÇÃO  INVIÁVEL.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. A figura delitiva em apreço, não exige para
a sua configuração o emprego de violência ou grave
ameaça,  não  importando,  ainda,  se  houve
consentimento  da  vítima  à  prática  do  ato  sexual,
precisando, tão somente, que a vítima seja menor de
14 (quatorze) anos; II Não se considera mais o núcleo
do tipo apenas a prática da conjunção carnal, mas de
qualquer ato libidinoso; III Não se mostra crível que
um  homem  adulto,  de  57  anos,  desconheça  ser
errada  a  prática  de  atos  libidinosos  com  uma
menor.  Logo,  inadmissível  a  pretensão  de
absolvição amparada pela excludente de ilicitude,
uma vez que o agente tinha a total consciência da
conduta proibida praticada. IV. Não merece acolhida
o pedido de desconsideração da continuidade delitiva,
tendo em vista ter ficado cabalmente demonstrada a
prática  do  delito  de  estupro  de  vulnerável,  por  no
mínimo, 03 (três) vezes em relação a uma vítima, e 04
(quatro)  vezes  em  relação  a  outra  ofendida,  nas
mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  maneira  de
execução,  o  que  configura  o  crime  continuado.  IV
Recurso conhecido e improvido. (Apelação Criminal nº
0001042-82.2012.8.04.0000,  1ª  Câmara  Criminal  do
TJAM,  Rel.  Encarnação  das  Graças  Sampaio
Salgado. unânime, DJe 07.03.2013).

 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA

Desembargador João Benedito da Silva
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DELITIVAS  DUVIDOSAS.  PALAVRAS  DA  VÍTIMA
CONTRADITÓRIAS.  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DE
VIOLÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. ALVARÁ. OFICIAR. 1. Em homenagem ao
devido processo legal e para assegurar a efetivação
de direitos fundamentais,  havendo dúvida acerca da
ocorrência do evento delitivo, bem como da autoria do
crime,  deve  ser  operada  a  absolvição  do  réu.  2.  A
palavra  da  vítima,  em  casos  de  crimes  contra  os
costumes, apesar de merecer valor, deve ser coesa e
corroborada  pelos  demais  elementos  probatórios.  3.
Sendo patente o amadurecimento precoce dos jovens
na vida sexual, não se pode mais imperar a tese de
presunção  absoluta  de  violência  nos  casos  em que
envolva  adolescente,  sendo  necessário  avaliar  a
condição de vulnerabilidade da vítima caso a caso. 4.
Alvará.  Oficiar.  V.V.  1. Comprovado  que  o  agente
manteve relação sexual com pessoa de que sabia
menor de 14 anos de idade, fica aperfeiçoado em
sua configuração típica o crime previsto no artigo
217-A do Código Penal, não se podendo falar, por
isso mesmo, em erro de tipo ou sobre a ilicitude do
fato. 2.  Se superior a 04 mas não excedente de 08
anos  a  reprimenda,  e  acaso  não  reincidente  o  réu,
mostra-se cabível o regime inicial de cumprimento de
pena em sua forma semiaberta. (Apelação Criminal nº
0457349-59.2015.8.13.0024  (1),  7ª  Câmara  Criminal
do  TJMG,  Rel.  Paulo Calmon Nogueira da Gama. j.
25.08.2016, maioria, Publ. 02.09.2016).

APELAÇÃO  CRIME.  ESTUPRO  CONTRA
VULNERÁVEL.  PRELIMINAR.  COMPETÊNCIA
RATIONE LOCI. NULIDADE RELATIVA. ARGUIÇÃO A
DESTEMPO.  PRECLUSÃO.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  AUTORIA E MATERIALIDADE
IN CONTROVERSAS. PALAVRA DO OFENDIDO EM
HARMONIA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS
PRODUZIDAS.  ACERVO  PROBATÓRIO  APTO  EM
APONTAR O APELANTE COMO AUTOR DO FATO
NARRADO  DA DENÚNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO  POR  FALTA  DE  PROVAS.
INAPLICABILIDADE  IN  CASU  DO  PRINCÍPIO  IN
DUBIO PRO REO. DÚVIDA INEXISTENTE. DOLO DO
RÉU  DE  SATISFAZER  SUA  LASCÍVIA
COMPROVADO.  ERRO  SOBRE  A  ILICITUDE  DO
FATO.  INADMISSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  PRELIMINAR  REJEITADA.  APELO
IMPROVIDO.
(…)

Desembargador João Benedito da Silva
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4. No caso em análise não há que se falar de erro
sobre a ilicitude do fato, previsto no art. 21 do CP.
Age  em  erro  de  proibição  aquele  que,
equivocadamente,  supõe  ser  lícita  uma  conduta
que, na realidade, é proibida, in casu, soa absurdo
dizer que o apelante não sabia que praticar sexo
anal com menor de 12 anos é crime. PRELIMINAR
REJEITADA.  APELO  IMPROVIDO.  (TJBA,  Classe:
Apelação,  Número  do  Processo:  0000130-
69.2011.805.0234,  Relator  (a):  Mário  Alberto  Simões
Hirs,  Segunda  Câmara  Criminal  –  Primeira  Turma,
Publicado em 12/02/2015).

 

In casu, é inviável a aplicação do instituto do erro de proibição, já

que as provas dos autos apontam que o apelante tinha ciência da ilicitude do

fato, tanto que procurava esconder os abusos, inclusive ameaçando de morte a

ofendida e seus familiares (mídias audiovisuais fls. 181 e 196).

Sabe-se que, para a aplicação da excludente, não se exige do

agente o conhecimento técnico acerca do crime, mas tão somente a ciência

da proibição na esfera do profano, isto é, um juízo comum da ilicitude no

meio social em que se vive. Na hipótese, ao procurar esconder a relação com

a menor,  claramente se vê que o recorrente tinha conhecimento do caráter

ilícito do fato, não fazendo jus a isenção de pena e tampouco a sua diminuição.

O  próprio  réu,  em  sede  de  interrogatório  (CD-ROM,  fl.206),

chegou a afirmar que  “não justifica o que fez” e que  tal atitude “foi uma

fraqueza”.

Reforça-se tal argumento com o fato do réu ter mantido relações

sexuais com a vítima várias vezes - fala-se em 8 (oito) ou 9 (nove) -, por um

determinado período, aproximadamente 2 (dois) anos, o que só desconstrói a

hipótese de erro sobre a ilicitude do fato.

Assim, não há como o condenado ser absolvido nem tampouco

ter sua reprimenda reduzida, diante da inaplicabilidade à hipótese do art. 21

Desembargador João Benedito da Silva
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do Código Penal.

De outra banda, a título de complementação, registra-se que as

alegações do acusado -  de que a vítima consentiu  com a prática dos atos

libidinosos  -  não  se  coadunam  com  os  demais  elementos  do  arcabouço

probatório. Senão, vejamos.

A ofendida, tanto em sede policial como em juízo, relatou que o

acusado a forçou a praticar os atos lascivos e que todas as relações foram

realizadas sem o seu consentimento, inclusive com a utilização de uma faca e

com o emprego de ameaças.

Seus relatos foram corroborados pelo depoimento prestado por

sua tia, Marciana dos Anjos Silva,  que, ao ser inquirida pelo Juiz singular,

asseverou que “foi  relatado a ela  por  Thalia  que o réu  tinha lhe  forçado a

manter  relações  sexuais  com  ele,  inclusive  tendo  este  utilizado  uma  faca”

(mídia fl. 196).

Marinaldo dos Anjos da Silva também afirmou, em juízo, que:

Na última vez em que aconteceu o fato houve mais
violência,  pois  o réu bateu na menor  e pegou uma
faca para tentar “furar ela”.  Informou ainda que,  em
conversa com a sobrinha da testemunha, as relações
aconteciam sem o consentimento da mesma, tendo o
réu a forçado. Que o acusado fazia ameaças de morte
e  vigiava  a  vítima,  só  permitindo  que  ela  fosse  à
escola. 
(Mídia audiovisual fl. 181)

Percebe-se, então, que são descabidas as alegações do acusado

de que a vítima consentiu com a prática dos atos libidinosos.

De  qualquer  forma,  ainda  que  restasse  demonstrado  que  a

ofendida, à época, com 13 anos de idade, consentiu com a prática dos atos

Desembargador João Benedito da Silva
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libidinosos,  não  caberia  razão  ao  recorrente,  haja  vista  que,  no  delito  de

estupro de vulnerável,  é  irrelevante  o consentimento da vítima,  porque

absoluta a presunção de violência.

Nessa  vertente,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  tal

entendimento  que  já  vinha  se  consolidando  nos  Tribunais  de  todo  o  país,

através da publicação do Informativo nº 568:

Para  a  caracterização  do  crime de  estupro  de
vulnerável  previsto  no  art.  217-A,  caput,  do  Código
Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou
pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor
de 14 anos; o consentimento da vítima, sua eventual
experiência  sexual  anterior  ou  a  existência  de
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima
não afastam a ocorrência do crime. 
REsp  1.480.881-  PI,   Rel.   Min.   Rogerio   Schietti
Cruz,  julgado  em  26/8/2015
(recurso  repetitivo) (Grifei).

Tal matéria, inclusive, foi objeto de Súmula do Superior Tribunal

de Justiça.

Súmula 593 – STJ: O crime de estupro de vulnerável configura-

se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos,

sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato,

experiência sexual ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Já  no  que  se  refere  à  dosimetria  da  pena,  entendo  que  o

magistrado  sentenciante  respeitou  os  ditames  legais  e  o  sistema  trifásico,

aplicando ao réu a reprimenda de forma irretocável.

Conforme se verifica da decisão hostilizada, o MM. Juiz, durante a

1ª fase, após  analisar as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP,

fundamentando  devidamente  cada  uma delas, fixou  a  pena-base acima do
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mínimo legal, em 9 (nove) anos de reclusão, tendo considerado desfavoráveis

a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. A partir daí, atenuou

a pena em 01(um) ano em virtude da confissão espontânea, o que totalizou 8

(oito) anos de reclusão (mínimo da pena em abstrato para o delito).

 Em seguida, já na   3ª fase, verificou a existência da causa de

aumento prevista no art. 226, inciso II do CP (ser o agente padrasto da vítima),

razão pala qual aumentou a pena da metade, o que resultou em  12 (doze)

anos de reclusão.

Por  fim,  o  juízo  singular,  considerando  a  continuidade  delitiva,

aplicou a menor fração de aumento, ou seja, 1/6 (um sexto) – 2 (dois) anos -,

fixando definitivamente a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão, a

ser cumprida em regime inicialmente fechado, em consonância com o art. 2º,

§ 1º, da Lei 8.072/90.

Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,

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

Expeça-se  mandado  de  prisão  após  o  decurso  do  prazo  de

embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta do da Paraíba, em

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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