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DAA
O Representante do Ministério Público do Estado do Pará perante este Juízo

Castrense, por intermédio do 2º Promotor de Justiça Militar ao fim assinado, no uso de suas
atribuiçõeslegais, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa,, apresentar DENÚNCIA em face
do:

MAJ QOPM/PA IBSEN LOUREIRO DE LIMA, brasileiro paraense,

portador do RG n. 29195 PM/PA, inscrito no CPF/MF sob o n.

714.342.162-68, residente e domiciliado à Rua das Indústrias, s/n,

bairro: Jardim Bela Vista, Paragominas/PA,

pelo cometimento do crime de ASSÉDIO SEXUAL (art. 216-A do CP), com base nas razões de
fato e direito a seguir delineadas.

1. PREFACIALMENTE —- DA POSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DE CRIMES COMUNS
POR MILITARES - COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA CASTRENSE:

A Lei 13.491/17 inovou o ordenamento jurídico brasileiro e alterou o artigo 9º do

Código Penal Militar, ampliando

o

rol de crimes militares. Assim, a partir de sua edição, houve a

a ampliação do rol de crimes militares, estabelecendo que, além dos crimes definidos do CPM,

serão agora considerados crimes militares também os crimes previstos na lei penal comum.

Vejamos o que dispõe o art. 9º, inciso Il, do CPM:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

[...]

l- os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, A

quando praticados:

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar

na mesma situação ou assemelhado;
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b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar

sujeito à administração militar, contra militar da reserva, Ou reformado,

ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão

de natureza militar, ou em formatura, ainda quefora do lugar sujeito à

administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar

da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra O

patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa

militar;

No caso em análise, especial atenção merecem as alíneas 'a' e 'b' da norma

destacada, as quais, por sua vez, estabelecem que um militar pode cometer crimes comuns,

desde que não descritos no CPM,por militar em situação de atividade contra militar na mesma

situação e, ainda, por militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar,

contra assemelhado.

Essas duas hipóteses encaixam-se perfeitamente no caso aquia ser analisado, haja

vista o fato de que o denunciado, conforme será demonstrado, cometeu diversos atos de assédio

sexual em face de policiais militares em atividade, tudo ocorrendo na sede do 16º BPM, em

Altamira/PA.

Assim, Exa., resta claro a competência desta Justiça Militar para proceder o

recebimento da presente denúncia e seu regular processamento nos termos da lei processual

penal militar.

2. DOS FATOS

O presente Inquérito Policial Militar, instaurado através da Portaria n. 022/2018 —

IPM/CorCPR-VIII (fls. 05), foi instaurado a partir das denúncias formuladas pela CB PM/PA

SELMA MOREIRA RAMOS,a qual, através de BOPM formulado junto à Corregedoria Geral da

PM/PA - CGPMIPA (fis. 07), relatou diversos atos de assédio de cunho sexual perpetrados pelo

MAJ QOPM/PA IBSEN LOUREIRO DE LIMA, Comandante do 16º BPM (Altamira/PA), em face

de si e de outras policiais militares do referido BPM.

Pois bem, verifica-se, tanto pelo BOPM, quanto pelo depoimento prestado pela

denunciante perante o órgão correcional (fls. 22/24), que vários foram os episódios de assédio

os quais passa-se a expor.
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Inicialmente, vale ressaltar que a CB PM/PA SELMA MOREIRA RAMOS,
denunciante, trabalha na função de Secretária do Comando do 16º BPM, prestando assistência
direta ao denunciado, o qual, conforme falado, exerce o comando do batalhão.

O primeiro episódio narrado pela denunciante aponta para uma situação em que a
mesma, ao se dirigir até a máquina de xerox para retirar uma folha de papel, teria sido
encurralada na parede pelo denunciado, realizando ali diversas investidas, sendo que no
momento em que essa situação ocorria, chegou ao local a CB PM/PA KARINA CALADO DA
SILVA, tendo a mesma presenciado a situação.

Outra situação relatada pela denunciante, diz respeito a um episódio onde,a mesma,
despachando junto ao denunciado, foi interpelada com as textuais: “SELMINHA, TÁ TODA
DURINHA, GOSTOSINHA", sendo que, mesmo com a chegada no recinto do SD PM/PA LUIZ
CARLOS RAMOSARAÚJO,astextuais foram repetidas pelo MAJ IBSEN.

A terceira situação relatada diz respeito a um assédio ocorrido na presença da CB
PM/PA GISLÂNDIA, sendo que o denunciado, em claro tom de assédio, chamou a CB SELMA
de “Comandante do Batalhão”, referindo-se a sua formafísica.

Outro fato relatado pela denunciante diz respeito à situação ocorrida em uma reunião
entre o denunciado e diversos policiais militares que trabalhavam no expediente administrativo
do 16º BPM. Na ocasião narrada, quando o MAJ IBSEN chamava a atenção do pessoal acerca
dos gastos com material de escritório, afirmou que uma linha estava cortada, tendo em vista o
fato de que a CB SELMA “LIGAVA MUITO PARA O DISQUE-SEXO”, constrangendo a mesma
na frente de todos, mais uma vez com insinuações de cunho sexual.

Noutra situação narrada, a denunciante afirma que, em certa vez, quando estava em
pé, ao lado de sua mesa, o denunciadoteria chegado portrás da mesma e, tocando-lhea cintura,
sem sua permissão,fez a seguinte afirmação: “OH SELMINHA, TU TÁ TODA DURINHA".

Vale ainda ressaltar que a denunciante afirma que outras policiais militares, as quais
trabalhavam na recepção do 16º BPM,tinham receio de ficarem sozinhas na companhia do
denunciado,citando casos de assédio também ocorridos com a CB PM/PA ALINE SOARESDA
SILVA e CB PM/PA JANECLEIA BEZERRA MAIA.

Porfim, destaque-se, ainda, que em seu depoimento, a CB SELMA é enfática em
afirmar que NUNCAteve uma relação de amizade com o MAJ IBSEN e que, desta forma, nunca
teria dado qualquer abertura para que o mesmofizesse tais comentários ou tivesse tais atitudes
com a denunciante, destacando ainda que, após as várias recusas por parte da mesma, fora
ameaçada ser transferida para Porto de Moz/PA, como clara punição por não ceder aos
assédios.

Às fis. 28/29, consta o termo de depoimento prestado pela CB PM/PA KARINA
CALADO DASILVA,a qual, em seusrelatos, também narrasituações envolvendo o denunciado,
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as quais, além de ratificarem o exposto pela denunciante, CB SELMA, também trazem situações
envolvendo a própria declarante.

Inicialmente, confirma que, em certa ocasião, presenciou o MAJ IBSEN encurralara

CB SELMAna parede, no momento em que esta retirava uma folha de papel da máquina de
Xerox, sendo queas investidas somente cessaram quando o denunciado percebeu a presença
da declarante.

No mais, a CB KARINA também confirma a situação narrada pela CB SELMA de
que, em certa ocasião, em reunião entre o denunciadoe o efetivo de expediente do 16º BPM, o

MAJ IBSEN teria afirmado que um dos telefones teria sido cortado em razão do fato da

denunciante estar ligando muito para o “DISQUE-SEXO".

Outra situação narrada pela CB KARINA,diz respeito à ocasião, onde a declarante,

juntamente com a CB SELMA,terem combinado de correr após o expediente, foram avistadas

pelo MAJ IBSEN com roupas de corrida, ainda no 16º BPM, momento em que o denunciado fez

a seguinte afirmação em relação à denunciante: “TÁ VENDO? COMO QUE A GENTE NÃO

PODE DAR EM CIMA DELA?”.

Destaque-se também, situação narrada pela CB KARINA onde a mesma teria

presenciado comentários do MAJ IBSEN de que o batom da CB SELMAera insinuante e que

teria vontade de beijá-la, confirmando, ainda, que a denunciante NUNCA teve relação de

amizade com o denunciado, relação esta que possibiltasse ou desse abertura para que

ocorressem tais situações.

Às fis. 30/31, consta o termo de depoimento prestado pela a CB PM/PA ALINE

SOARES DASILVA,a qual, em seu depoimento, confirma que as outras policiais militares que

trabalhavam no expediente administrativo do 16º BPM, tinha receio de ficarem sozinhas na

companhia do MAJ IBSEN, sendo queisso se dava pelassituações ocorridas com a CB SELMA,

o que era de conhecimento das militares.

Afirma ainda que, tanto a declarante, quanto as demais policiais militares, eram alvos

de comentários constrangedores e desrespeitosos por parte do MAJ IBSEN, o qual, inclusive,

tinha especial atenção em relação à CB SELMA,proferindo para a mesma algumas expressões,

tais como “MORENA, COR DE JAMBO”.

Às fis. 32/33, consta o termo de depoimento prestado pela CB PM/PA JANECLEIA

BEZERRA MAIA, a qual, em seu termo de depoimento, de igual forma, trouxe diversos fatos

acerca da conduta do denunciado, especialmente em relação à denunciante, CB SELMA, mas

também em relação à declarante.

Inicialmente, pontuou ter presenciado, por algumas vezes, a CB SELMA chorando na

seção administrativa do 16ºBPM, sendo que, quando questionada do motivo de estar daquela
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forma, a mesma sempreafirmava que tinha a ver com as investidas e atos desrespeitosos do

MAJ IBSEN.

Outrossim, afirma que, de fato, em reunião entre o denunciado e o efetivo de

expediente do 16º BPM, o MAJ IBSEN teria afirmado que um dostelefonesteria sido cortado em

razão do fato da CB SELMA estar ligando muito para o “DISQUE-SEXO”.

No mais, confirma que as policiais militares da seção administrativa tinham extremo

receio de permanecerem, sozinhas, em companhia do denunciado e que, ainda, a própria

denunciante teria sido alvo de atos de assédio do MAJ IBSEN, narrando que, certa vez, quando

estava na cozinha do Batalhão, teria sido interpelada pelo denunciado, o qual questionou acerca

do casamento da declarante, tendo o mesmo perguntado se a CB JANECLEIA: “TU NÃO TÁ A

FIM DE ME DAR UM BEIJO, NÃO?”.

Àsfls. 34/35, consta o termo de depoimento prestado pela CB PM/PA VALDENICE

DE SOUZA BEZERRA, a qual confirma, de igual forma, alguns dos fatos narrados pela

denunciante, dentre eles a situação em que, em reunião entre o denunciado e o efetivo de

expediente do 16º BPM, o MAJ IBSEN teria afirmado que um dostelefonesteria sido cortado em

razão do fato da CB SELMA estarligando muito para o “DISQUE-SEXO”.

No mais, afirma que, durante algumas vezes, na educaçãofísica, presenciou o MAJ

IBSENse dirigira CB SELMA com expressões de cunho sexual, constrangendo a mesma, sendo

que, por diversas vezes, a denunciante teria pedido à CB VALDENINCEpara que a mesma a

acompanhasse até a sala do denunciado, com vistas a restringir os comentários desrespeitosos

e assediadores proferidos pelo mesmo.

No mais, a CB VALDENICE, em seu depoimento, relata que, certa ocasião

presenciou o MAJ IBSEN sedirigir à CB SELMA com asseguintes textuais: “AH MORENA,SE

EU PUDESSE, IA MOSTRAR PRA ELA”.

Porfim, narra duas situações, envolvendo a própria declarante, em que o MAJ IBSEN

teria a assediado, sendo a primeira, a cozinha do 16ºBPM, em que o denunciado se dirigiu a

mesma, pondo as mãos em seus ombros, sem sua permissão, e fazendo a seguinte afirmação:

“A VALDENICE TÁ PRECISANDO, NÉ VALDENICE? BRIGOU COM O MARIDO”.

Na segunda, narra que, certa vez, o tempo estaria chuvoso, momento em que o MAJ

IBSEN, ao se dirigir à declarante, proferiu as seguintes textuais: “TÁ FRIO, NÉ VALDENICE? TÁ
BOM PRA FAZER SEXO, NÉ?”.

Ou seja, os depoimentos apontam para inúmeras situações envolvendo o

denunciado, o qual, se utilizando de sua posição hierárquica de comando, realizava atos

claramente de assédio em face das policiais militares do 16º BPM, especialmente aquelas que
trabalhavam na Seção Administrativa e que, assim, a ele estavam subordinadas.
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Instado a se manifestar, em seu termo de depoimento prestado perante O órgão

correcional (fls. 46/49), negou os fatos relatados pela denunciante e pelas demais policiais

militares, afirmando que, alguns dos acontecimentos teriam se dado em tom jocoso e que,

somente assim, agia, tendo em vista o fato de ter intimidade com as interlocutoras.

Em suma, estes são osfatosa relatar e que, assim, sustentam à presente denúncia.

2. DO DIREITO - DO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL PERPETRADO PELO DENUNCIADO:

Os fatos acima narrados denotam que o denunciado infringiu O disposto pelo art.

216-A do CPB,qual seja o crime de ASSÉDIO SEXUAL:

Assédio sexual

Art 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de

emprego, cargo ou função.

Pena — detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Conforme se depreende dotipo penal em análise, são 03 (três) os elementos que

integram o delito: (1) a conduta de constranger alguém; (2) com o intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual; (3) devendo o agente prevalecer-se de sua condição de superior

hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício do emprego,cargo ou função.

No caso em tela, percebe-se, claramente, O preenchimento dos requisitos acima

numerados, já que os atos em análise se amoldam perfeitamente na conduta de

constrangimento, com claro intuito de obter favorecimento sexual das policiais militares, sendo,

ainda, perpetrada por superior hierárquico, qual seja o Comandante do 16º BPM.

Trata-se de crime próprio (tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito

passivo,visto que a lei exige umarelação hierárquica ou de ascendência inerentes ao exercício

de emprego, cargo ou função), plurissubsistente (costuma se realizar por meio de vários atos),

comissivo (decorre de umaatividade positiva do agente “constranger”).

No mais, se dá de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio de execução,

exceto a violência ou grave ameaça), formal (se consuma sem a produção do resultado

naturalístico, embora ele possa ocorrer), instantâneo (uma vez consumado, está encerrado, a

consumação não se prolonga), monossubjetivo (pode serpraticado por um único agente), doloso

(não há previsão de modalidade culposa), não transeunte (quandopraticado de forma que deixa

vestígios), ou transeunte (quandopraticado de forma que não deixa vestígios).

No caso em tela, pelos depoimentos colhidos em sede de instrução, verificamos

vários fatos que ocorreram e que, sendo presenciados pelas policiais militares, foram
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devidamente expostos em seus depoimentos, os quais, de forma uníssona, apontam os atos

absurdos, desrespeitosos, vis e baixos perpetrados pelo denunciado, o qual, casado,

desrespeitava várias de suas subordinadas, com expressões, atitudes, olhares e insinuações de

cunho sexual, com o claro objetivo de obter o favorecimento detal cunho.

Por fim, destaque-se que o emprego de ameaça não é elementar do crime, de modo

que sua existência não é requisito para a configuração do assédio sexual. É possível que o

superior hierárquico cometa o crime em estudo (sem ameaça), simplesmente pelo fato de insistir

em prometer uma vantagem para a vítima (“caso aceite a relacionar-se comigo, farei com que

seja promovida”). Entretanto, é comum o emprego da ameaça, entendida comonão grave, como

Ocorre no caso em tela, onde, após as constantes negativas por parte da CB SELMA, o

denunciado a ameaçou transferir para outra localidade.

Como bem observa Rogério Greco:

Essa ameaça deverá sempre estarligada ao exercício do emprego,

cargo ou função, seja rebaixando a vítima de posto, colocando-a em

lugar pior de trabalho, enfim, deverá sempre estar vinculada a essa

relação hierárquica ou de ascendência, como determina a redação

legal.

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal — Parte Especial - Volume

!!l. São Paulo: Impetus, 9º ed., 2012, p. 520.)

No mais, a despeito de haver, no caso em análise, ampla prova testemunhal, a qual

aponta para o cometimento do delito pelo denunciado, devemos lembrar também que, nos crimes

de cunho sexual, como o aqui tratado, a palavra da vítima se reveste de extrema importância.

Ora, lembremos que a existência da prova testemunhal não é comum nos delitos

em questão, por ocorrerem em sua maioria na clandestinidade, em sigilo, longe dos olhos de

outros senão dospróprios protagonistas, às escuras. No caso em comento,tais provas somente

foram possíveis, por terem, algumas das testemunhas ouvidas, presenciado as situações de

forma a surpreender o denunciado.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL E PERTURBAÇÃO DA

TRANQUILIDADE POR MOTIVO REPROVÁVEL. MATERIALIDADE E

AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE

SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. NÃO CABIMENTO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) Ponderando as provas dos autos,
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verifico que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente

comprovadas, eis que o apelante, utilizando-se de sua função

temporária de superior hierárquico, valeu-se dessa condição (condição

de mando), com o fim de constranger as vítimas e assim obter

vantagem sexual, bem como o comportamento do réu trazia

intranquilidade para as vítimas, que se viam acuadas e limitadas em

seu ambiente de trabalho, revelando-se sua conduta típica. 2) Não há

que se falar em desclassificação do tipo para o art. 215-A do CP

(importunação sexual), incluído pela Lei nº 13.718/2018, eis que O fato

se amolda perfeitamente ao tipo previsto no art. 216-A do CP. 3) Por

oportuno, pacífica é a jurisprudência ao entender pela exigência de

“lugar público” ou “acessível ao público” para a contravenção penal de

importunação ofensiva ao pudor, portanto, não há que se falar em

desclassificação do delito de perturbação da tranquilidade por motivo

reprovável para importunação ofensiva ao pudor. 4) Nos crimes

contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é tomada como

elemento de convicção de acentuada relevância, preponderando

sobre a do réu, desde que escorada nos demais elementos de

prova dos autos, comoin casu. 5) Apelo não provido.

(TJ-AP - APL: 00003028320198030008 AP, Relator: Desembargador

ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2019,

Tribunal)

(grifo nosso)

Logo, não resta dúvida, ao menos para este MPM, a ocorrência do delito em tela,

sendo, no presente caso, imperioso ressaltar que, para uma melhor apuração, deve o

denunciado ser, ao menos temporariamente, afastado de suas funções de Comandojunto ao

16º BPM, para que, desta forma, a apuração possa ocorrer sem qualquer interferência do

denunciado.

3. DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO MAJ QOPMIPA IBSEN LOUREIRO DE LIMA:

É certo que, diante da prática de um ilícito penal, com vistas a garantia da ordem

pública ou dosinteresses da Administração Pública e da Polícia Militar, pode ser necessária a

imposição de medidas constritivas cautelares em relação ao servidor processado.

Até mesmopela natureza da atividade desenvolvida pelo Policial Militar pode ser

prudente e oportuno para a Administração, na garantia da lisura da instrução, da segurança e

2º Promotoria de Justiça Militar
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preservação das testemunhas e da regularidade do tramite do processo que algumas medidas,

quando necessárias, sejam impostas ao policial processado para que este não comprometa o

regular andamento do rito processual.

A imposição de cautelares de caráter administrativo é medida excepcional, aplicável

nos casos em queas circunstâncias demonstrem a necessidade e pertinência de tais medidas.

Assim, uma vez determinada a instauração de sindicância administrativa ou de processo

administrativo disciplinar, ou mesmo no curso da instrução processual, havendo conveniência
para o trâmite do processo ou para o interesse da Polícia Militar, poderá a autoridade judiciária,

mediante despacho fundamentado, determinaro afastamento.

Vale lembrar que estas providências cautelares não têm caráter punitivo, visando

preservar o interesse policial e da sociedade em face da ocorrência de um ilícito penal e da
necessidade de sua apuração. In casu, conforme bem exposto na presente denúncia, bem como

pelas provas coligidas aos autos,trata-se de graves acusações em face do denunciado, para as

quais, o afastamento é medida plenamente justificada, já que o mesmo, exercendo um cargo de
comando perante o 16º BPM, tem ascendência hierárquica sobre as testemunhas e sobre a
vítima.

Além disso, destaque-se que, o que se apura no presente caso, são delitos de
natureza sexual, onde, a presença do denunciado/autor do crime, juntamente com as vítimas,
gera, indubitavelmente, situação de constrangimento, vergonha e, até mesmo danos
psicológicos, os quais, inclusive, são apontados pelas depoentes, especialmente CB SELMA e
CB JANECLÉIA.

A primeira, em seu depoimento destaca que, em razão dos constantes assédios do

denunciado, vem fazendo acompanhamento psicológico, enquanto a segunda demonstra, de

forma clara, o MEDO que as policiais militares possuem de ficarem no mesmo ambiente que o

MAJ IBSEN.

Por fim, deve-se também pontuar que, o afastamento deve ser seguido de outra

determinação porparte deste Juízo, qual seja a de manter o denunciado em função que NÃO
SEJA DE COMANDO,pois, pelos elementos colhidosaté o presente momento, o mesmo tem se
utilizado desta posição e da superioridade hierárquica para agir de forma que não condiz com
suas funções e, muito menos com o pundonor militar.

Além dos atos destacados na exposição fática, há, nos autos, situações onde o
mesmo age em total desconformidade com princípios básicos não somente ligados a postura de
um superior hierárquico, mas até mesmo de um ser humano, como empatia e solidariedade.

Destaque-se, nesse contexto, a declaração do MAJ IBSEN para a CB SELMA,
quando tomou conhecimento de que o marido da denunciante estaria doente, sugerindo à
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mesma quelargasse o seu companheiro e, ainda,afirmando que, em seu lugar assim agiria, pois

"NÃO FICARIA ACABANDO COM SUA VIDA" ao lado de alguém doente.

Desta forma, PUGNA-SE pelo afastamento do denunciado das suas funções de

comando junto ao 16º BPM, bem como seja o mesmo realocado em função que não detenha

poder de comando, a fim de que, desta forma, se garanta a lisura e O regular processamento da

presente demanda, sem ameaça, coação ou constrangimento em face da vitima e das

testemunhas.

4. DO PEDIDO:

Desta feita, requer o representante do Ministério Público:

a) O recebimento da presente Denúncia, citando o acusado para se defender, sob pena de

revelia, designando dia, hora e local para que o Mesmo seja interrogado.

b) Sejam as testemunhas, adiante arroladas, intimadas para prestarem depoimento a respeito

dos fatos aqui articulados.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

|

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

2º Promotor de-dústiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Ed É o
oEpena

e TESTEMUNHAS:

 

1. CB PM/PA SELMA MOREIRA RAMOS- vítima qualificada às fis. 22.

2. CB PM/PA KARINA CALADODASILVA — testemunha qualificada às fls. 28.

3. CB PM/PA ALINE SOARES DASILVA- vitima qualificada às fis. 30.

4. CB PM/PA JANECLÉIA BEZERRA MAIA - vítima qualificadaàs fls. 32.

5. CB PM/PA VALDENICE DE SOUZA BEZERRA — vítima qualificada às fls. 34.

6. SD PM/PA RG 35582 LUIZ CARLOS RAMOS ARAÚJO- testemunhapolicial militar servindo

no 16º BPM
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