
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO

Apelação Criminal n.º 0000501-58.2014.815.1201
RELATOR : Des. João Benedito da Silva
ORIGEM : Comarca de Araçagi
APELANTE : Aguinaldo Ferreira de Lima
ADVOGADO: José Erivaldo Leite
APELADO : Justiça Pública
_______________________________________________________________

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  APELO.  SUPLICA  PELA
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.  CONTUNDENTE  ACERVO
PROBATÓRIO.  DECLARAÇÕES  FIRMES  E
COERENTES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
SATISFATORIAMENTE  COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  ANÁLISE
DESFAVORÁVEL  DA  CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DO
DELITO.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
RESPEITO  À  DISCRICIONARIEDADE.  PENA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos crimes sexuais, que, geralmente, ocorrem na
clandestinidade,  as  declarações  da  vítima,
quando  coerentes  com  os  demais  elementos
probatórios,  são  de  grande  valia,  contribuindo
sobremaneira  para  a  fundamentação  de  um
decreto condenatório.

No caso, a pena-base afastou-se do mínimo legal
com  lastro  na  valoração  desfavorável  da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do
delito  de  estupro,  merecendo,  portanto,  maior
repreensão.

A reprimenda mostra-se proporcional e suficiente
para prevenção e repressão do delito.
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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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Aguinaldo

Ferreira de Lima (fl. 125) contra a sentença proferida pelo juízo da comarca de

Araçagi (fls.117/120), que, julgando procedente a denúncia, condenou-o a uma

pena de 10 (dez) anos de reclusão,  em regime, inicialmente, fechado,  pela

prática delituosa esculpida no art. 213 do Código Penal.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  134/152),  o

apelante pugna, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito,

aduz inexistirem provas a alicerçar uma condenação, exceto o depoimento da

vítima.  Requer,  ao  final,  a  redução  da  pena-base,  por  se  mostrar

desproporcional.

Em contrarrazões,  fls.  153/159,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

A  douta  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de

Albuquerque  Melo,  instada  a  se  pronunciar,  opinou  pelo  desprovimento  do

apelo às fls. 165/170.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia

em face de Aguinaldo Ferreira de Lima, vulgo “Guino”, dando-o como incurso

nas sanções do art. 213 do Código Penal.

Consta na exordial  que, no dia 31 de março de 2014, no Sitio

Piabas,  na  cidade  de  Araçagi/PB,  o  acusado,  mediante  violência  e  grave

ameaça, constrangeu a Sra. Eunice Maria da Conceição, de 80 anos de idade,

a manter conjunção carnal com ele.

Narra a denúncia que a vítima se encontrava dormindo no interior

de sua residência, localizada no sítio Piabas, na cidade de Araçagi, quando foi

surpreendida pela ação do acusado, que invadiu a sua casa e arrastou a idosa

para o matagal, onde lhe rasgou as vestes, impossibilitando qualquer reação, e

a obrigou a manter conjunção carnal. Durante o ato sexual forçado, o acusado

ameaçava  a  vítima  de  morte,  chegando  a  afirmar  que  se  a  vítima  o

denunciasse, iria matá-la.

Relata a peça acusatória que, perante a autoridade policial,  as

testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar ter o acusado praticado o

delito  de  estupro.  A  própria  vítima,  ouvida  no  procedimento  investigativo,

indicou o réu como o autor do crime sexual.

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

denúncia, condenando o acusado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão,

em regime, inicialmente, fechado,  pela prática delituosa esculpida no art. 213

do Código Penal.

Inconformado,  o  apelante  interpôs  o  presente  recurso  cujas

razões serão abaixo analisadas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como matéria preambular, a  Defesa pugna pelo reconhecimento

do direito de o apelante recorrer em liberdade. 

Todavia,  não  lhe  assiste  razão,  já  que  o  referido  pedido  se

apresenta prejudicado, pois este feito está em fase de julgamento. 

 Ora, o pleito de concessão do direito para apelar solto formulado

dentro do recurso de apelação é ineficaz, sem sentido, visto que somente será

apreciado  quando  do  julgamento  do  próprio  recurso  que  o  agente  visa  a

aguardar fora do cárcere. 

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV
DO  CP).  PRISÃO  PREVENTIVA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  ART.
387  DO  CPP.  FUNDAMENTAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DOS  MOTIVOS  QUE  JUSTIFICARAM  A  MEDIDA
CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  APELAÇÃO.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO.  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  JÚRI.
ACÓRDÃO QUE  DETERMINA A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO  PREVENTIVA  VALENDO-SE  DOS
ARGUMENTOS  APRESENTADOS  NO  DECRETO
CONSTRITIVO. POSSIBILIDADE. ART. 312 DO CPP.
[...].  A  prisão  preventiva  foi  decretada  em  face  da
periculosidade do paciente, evidenciada pelo  modus
operandi da prática criminosa, motivo que se manteve
na sentença condenatória. 4.  O pedido de aguardar o
apelo  em  liberdade  resultou  prejudicado  com  a
superveniência  do  julgamento  da  apelação   .  [...].”
(STJ – HC 257.929/PE – 6T – Relª Ministra Alderita
Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do
TJ/PE) – DJe 31/05/2013) (realcei)

Além  do  que,  aliado  a  isso,  acrescenta-se  outra  situação  de

prejudicialidade, pois, na atual fase de julgamento recursal, em que ocorre o

exaurimento da instância ordinária, o Juízo ad quem pode ordenar, como aqui

Desembargador João Benedito da Silva
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será determinado, a expedição e/ou manutenção de mandado de prisão do réu,

independentemente do trânsito em julgado da condenação, conforme decisão

do  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal  no  HC  n°  126.292/SP,  julgado  em

17.2.2016,  o  qual,  revendo  posicionamento  anterior  do  Pretório  Excelso,

decidiu pela constitucionalidade da execução da pena após decisão de 2° grau,

ante  a  inexistência  de  efeito  suspensivo  dos  Recursos  Especial  e

Extraordinário.

Outrossim, insta dizer que não prospera a tese de ausência de

fundamentação da decisão objurgada por manter o decreto preventivo, por ter

assim decidido (fl. 120):

“Deverá  o  sentenciado  permanecer  em  prisão
preventiva,  mormento  porque  ainda  permanecem
presentes  os  fundamentos  que  levaram  a  douta
magistrada a determinar a prisão do então acusado.
Em reforço,  a instrução demonstrou que mesmo em
liberdade provisória o acusado continuou a ameaçar
a  vítima,  exigindo  que  ela  retirasse  as  queixas
prestadas,  pelo  que  descabe  a  concessão  de
liberdade provisória nesse momento”.

Isto,  persistindo  os  requisitos  que  deram  ensejo  à  prisão

preventiva, não subsistindo qualquer fato novo que pudesse alterar a situação

outrora verificada, agiu acertadamente o magistrado a quo.

Portanto, mantenho o decreto preventivo abjurgado.

II – Do Mérito:

1. Materialidade e Autoria Delitivas

No mérito, o recorrente aduz inexistirem provas a alicerçar uma

condenação,  exceto  o  depoimento  da  vítima,  que  não  se  mostrou  seguro.

Requer, ao final, a redução da pena-base, por se mostrar desproporcional.

A  materialidade  e  a  autoria  delitivas  extraem-se  do  acervo

Desembargador João Benedito da Silva
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probatório. Vejamos.

Tanto na esfera policial quanto em juízo, a vítima narrou os fatos

de forma congruente e segura.

QUE na  noite  de  uma  segunda  feira  do  dia  31  de
março do corrente ano, a Declarante estava dormindo
na  maior  tranquilidade  e  acordou-se  com  fortes
pancadas na sua porta, findou uma pessoa botando a
sua porta da cozinha dentro e a porta do meio da casa
e  invadindo  o  seu  quarto;  QUE  a  declarante  se
levantou e foi ver o que estava acontecendo, como a
casa  não  tem  energia,  se  dirigiu  para  a  cozinha  e
inesperadamente foi atacada por uma pessoa que lhe
apertou de uma maneira tão forte que a Declarante
ficou sem poder respirar; QUE mesmo estando escuro
a declarante reconheceu a pessoa, que era o indivíduo
conhecido por GUINO FILHO DE SEU JOÃO DUTRA,
que mora no Sítio Gravata de Piabas; QUE GUINO lhe
arrastou para o mato e lhe chamando de miséria e lhe
forçando a praticar sexo com ele; QUE o indivíduo lhe
ameaçou  de  morte  e  praticou  sexo  com  a
DECLARANTE e ainda lhe ameaçando de morte se
ela falasse para alguém o que tinha acontecido; QUE
o indivíduo lhe arrancou as vestes a força e tapou seu
rosto com a blusa e depois do ato consumado ele lhe
empurrou  e  mandando  a  Declarante  ir  embora,
dizendo: OIA AIR MISERA O CAMINHA DA TUA CASA
E AINDA LHE DEU UM MURRO NAS COSTAS; QUE
a Declarante acredita que ele estava tão drogado que
estava todo desgovernado  sem conseguir  praticar  o
sexo com a Declarante; QUE depois do acontecido a
Declarante ficou toda machucada e dolorida e muitos
dias  sem  poder  fazer  suas  necessidades  biológicas
devido  as  agressões  que  sofreu;  (…)  QUE  a
Declarante  ainda  estar  toda  dolorida  seus  seios
ficaram muito machucados dele tanto apertar; QUE a
Declarante  ficou muito injuriada e com vergonha de
falar o que tinha acontecido, devido as fortes ameaças
que GUINO lhe fez, pois ele lhe disse: SE EU OUVIR
A NOTÍCIA NO RÁDIO EU VENHO LHE MATAR E
NÃO FALE NADA PARA OS SEUS FILHOS E NEM
PARA A POLÍCIA SE  NÃO VOCÊ MORRE;  QUE a
Declarante escondeu o caso porque estar com medo
de ser morta, estar na companhia de um filho e não
pode ir para a sua casa com medo de GUINO ir lhe
matar, porque ele é muito perigoso (…). (Eunice Maria
da Conceição – vítima – esfera policial – fls. 07/08.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou com detalhes a atuação

do acusado, como feito na esfera policial. Informou, ainda, que o acusado era

amigo de seu filho, não existindo dúvidas de que ele é o autor dos fatos. Narrou

que  estava  dormindo  em  sua  casa,  quando  o  réu  invadiu  o  domicílio,

arrastando-a  para  o  matagal,  onde  lhe  tirou  as  vestes,  praticou  relações

sexuais, sob ameaça de morte se revelasse o delito, e, em seguida, deu um

murro em suas costas, dizendo que ela fosse embora. Aduz que depois dos

fatos, o acusado permaneceu ameaçando-lhe de morte, caso ela denunciasse.

Informou, também, que ele pediu para retirasse a queixa. 

No  mesmo  sentido,  são  os  depoimentos  da  testemunha  de

acusação e declarante. 

A testemunha Vilma Severina Eudócia da Silva, na esfera judicial,

informou que é vendedora de cosmético, sendo a vítima uma de suas clientes.

Disse que se dirigiu à residência da ofendida dois dias após o fato delituoso,

tendo encontrado a  vítima transtornada,  com o corpo bastante machucado.

Afirmou que a ofendida relatou que estava dormindo quando um rapaz que

frequentava  sua  casa,  adentrou  no  imóvel,  arrastou-a  até  o  matagal,  onde

proferiu palavras ofensivas, ameaças de morte e a estuprou. Aduziu, ainda, que

a vítima sabe quem praticou o crime e lhe disse o nome, mas a depoente não

se recorda, apenas de suas características, moreno, forte e colega do filho dela

(mídia de fl. 82).

O declarante Luis Antônio da Silva, filho da vítima, afirmou, em

juízo, que logo cedo a genitora chegou à residência dele,  toda machucada,

tendo lhe relatado o estupro. Disse que, por conta das ameaças de morte pelo

agressor,  a  vítima  não  revelou  de  imediato  a  identidade  do  acusado,  mas

depois apontou que teria sido o réu conhecido como Guino. Aduziu, também,

pelo fato de ter demorado para comunicar os fatos à polícia, os vestígios do

crime não mais existiam (mídia de fl. 82)..

Desembargador João Benedito da Silva
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Por outro lado, o réu não compareceu nem à polícia nem em juízo

para apresentar a versão dos fatos.

As  testemunhas  de  defesa,  em depoimento  na  esfera  judicial,

ouviram falar acerca do crime praticado pelo acusado, mas não sabem dizer se

é verdade ou não. Atestaram a boa conduta do réu e informaram ter o acusado

dormido, na noite dos fatos, na residência do Sr. Francisco. Vejamos:

Afirmou  o  depoente  Antônio  Galdino  da  Silva  que  foi  visitar

Francisco quando o acusado chegou na casa dele por volta das 16 horas e,

pelo fato de que Francisco estava com o braço quebrado, o réu foi ajudá-lo,

buscando  a  ração.  Disse,  ainda,  que  após  o  acusado  sair,  foi  embora  em

seguida. Informou que o acusado dormiu na residência de Francisco. Relatou

que tomou conhecimento dos fatos por terceiros (mídia de fl. 82).

O depoente Francisco da Costa informou que o acusado chegou

em sua residência por volta das 16horas e, na oportunidade, o Antônio Galdino

estava lá também. Relatou que o réu dormiu em sua casa no dia dos fatos e

que tomou conhecimento do crime por ouvi dizer (mídia de fl. 95).

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  art. 213 do

Código Penal.

Outrossim,  ressalte-se  que,  em  crimes  que  tais,  a  palavra  da

vítima  é  de  extrema  importância,  pois,  geralmente,  cometidos  na

clandestinidade. 

A propósito, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  -  AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE

Desembargador João Benedito da Silva
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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) (Grifos nossos)

Ademais,  não  há  como  descredibilizar  o  relato  da  vítima,

corroborado, inclusive, por outros testemunhos.

Ressalte-se,  ainda,  que  apesar  de  ter  restado  inviabilizada  a

constatação  da  violência  sexual  diante  da  demora  para  feitura  do  exame

sexológico, restou consignado no laudo a necessidade de encaminhamento da

vítima  a  médico  psiquiatra  ou  psicólogo  em  razão  do  evidente  sofrimento

emocional constatado pela perita. (fls. 57/57v)

Acresça-se que,  nos termos do art.  167 do Código Penal,  não

sendo possível  o  exame de corpo de delito,  por  haverem desaparecido  os

vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Desembargador João Benedito da Silva
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In  casu,  a  tese  acusatória  restou  plenamente  delineada  pelos

depoimentos harmônicos da vítima, testemunha de acusação e declarante, não

existindo,  nos autos,  nada de substancial  na defesa do réu que contrarie a

acusação, posto que o fato de ter dormido na casa do Sr. Francisco, não o

impediria  de  ter  saído  durante  a  noite  e,  em seguida,  retornado à  referida

residência.

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.

2. Da dosimetria da pena

O  apelante  requer,  ao  final,  a  redução  da  pena-base,  por  se

mostrar desproporcional.

 Cumpre afirmar, de logo, a observância pelo juiz a quo da correta

aplicação de todas as fases da dosimetria das penas, em estrita obediência ao

que preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal, analisando de forma clara

e individual todas as circunstâncias judiciais. 

Vejamos,  pois,  a  1ª  fase  da  dosimetria  da  pena.  Transcrevo

excerto da sentença relativo à fixação da pena-base (fls. 118/119).

Culpabilidade:  (…) No presente caso, o condenado
apresentou intensa culpabilidade, agindo contra vítima
absolutamente  indefesa,  aplicando  intensa  violência
desnecessária para a consumação do crime, vez que
a ameaça já seria suficiente para a consumação do
delito, inclusive, a violência foi usada como forma de
intimidação,  para  que  a  vítima  não  o  denunciasse;
Antecedentes:  não  constam  antecedentes  criminais

Desembargador João Benedito da Silva
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em desfavor do réu; Conduta social: não há nado nos
autos  que  demonstre  que  o  acusado,  ao  tempo  do
crime,  apresentava  conduta  social  desajustada;
Personalidade: não há dados conclusivos acerca da
personalidade  do  réu  a  serem  valorados;  Motivos:
não  foi  demonstrado  nenhum  motivo  especial  do
crime, não havendo que se valorar;  Circunstâncias:
(…)  No  caso  em  tela,  o  acusado  agiu  sob  a  forte
influência de drogas ou álcool, fora de suas faculdades
mentais, demonstrando altíssima agressividade, o que
importou  em  perigo  concreto  muito  maior  a  vítima;
Consequências: (…)  No  presente  caso,  além  do
imenso  trauma  à  dignidade  sexual  da  vítima,  a
conduta do acusado deixou sequelas na vítima,  que
ficou  bastante  machucada  com  as  agressões
confirmado  pelas  testemunhas  ouvidas  em  juízo.
Portanto,  esse  aspecto  deve  ser  valorado
negativamente.  Comportamento da vítima: a víitma
não concorreu em nada com a conduta.
Na  presença  de  três  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis, e levando em consideração que o delito
prevê pena de reclusão de 06 (seis) a 10 (dez) anos,
fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito)
anos de reclusão.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

 In casu, mostram-se desfavoráveis ao apelante a culpabilidade,

as circunstâncias, as consequências, o que justifica a  fixação da pena-base

acima do mínimo legal.

Diante disso, a magistrada a quo fixou a pena-base em 08 (oito)

anos de reclusão.

In  casu, a  intensa  reprovabilidade  da  conduta  justifica  a

negativação  da  culpabilidade.  As  circunstâncias,  por  sua  vez,  revelam-se

gravosas,  posto  que  agiu  fora  de  suas  faculdades  mentais.  Por  fim,  as

consequências  do  crime  extrapolam  o  tipo  penal,  por  conta  do  abalo

psicológico marcante a que se encontra submetida a ofendida. 

Referidos  fundamentos  mostram-se  idôneos  para  justificar  o
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afastamento da pena-base do piso legal, pois demonstram que a conduta do

agente extrapolou o tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão.

 A exasperação acima do mínimo legal tomou em consideração a

presença  das  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  apelante  de  forma

fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, não merecendo reparo.

Em  segunda  fase,  o  magistrado  primero,  reconheceu  duas

agravantes (art. 61, II, “c” e “h” do Código Penal), aumentando a pena em 02

(dois)  anos,  resultando  a  reprimenda  definitiva  em  10  (dez)  anos,  ante  a

ausência de atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

A reprimenda, portanto, mostra-se proporcional e suficiente para

prevenção e repressão do delito.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

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

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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