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ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  NÃO  ACATAMENTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  VEROSSÍMIL  E
MINIMAMENTE  CONSENTÂNEA  COM  AS
EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  PEDIDO  DE  AFASTAMENTO  DO
CONCURSO  MATERIAL  DE  CRIMES.  UNIDADE  DE
DESÍGNIOS  CARACTERIZADA.  HIPÓTESE  DE
CONTINUIDADE DELITIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 71, DO CP). PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE
EM  SEU  MÍNIMO  LEGAL  PREJUDICADO.
DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
(ART. 33, §2º,  b,  DO CP) E  EXTENSÃO DOS EFEITOS,
DE  OFÍCIO,  AO CORRÉU  PAULO  SILVA  SOUSA.
CONHECIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO  E,  NA
PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

-  Quando  a  sentença  condenatória  apresenta-se  verossímil  e
minimamente  consentânea  com  as  evidências  produzidas
durante  a  instrução  criminal,  não  merece  reparos,  já  que  a
narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a contento
durante  todo  o  decorrer  do  processo,  restando  pródiga  em
fornecer os elementos necessários e suficientes à formação da
convicção do magistrado. 
 
-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que,  para  a  caracterização  da  continuidade
delitiva,  é  necessário,  além  da  comprovação  dos  requisitos
objetivos  (pluralidade  de ações,  mesmas condições  de tempo,
lugar  e  modo de execução),  a  unidade de desígnios,  ou seja,
vínculo  subjetivo  havido  entre  os  crimes  de  mesma  espécie.



Assim,  uma  vez  presente  tal  requisito  subjetivo  há  que  se
reconhecer o benefício da continuidade delitiva. 

- Como o juízo processante fixou a pena-base do apelante, para
cada  um dos  crimes,  em 04 (quatro)  anos  de  reclusão, resta
prejudicado o pedido de aplicação da pena-base no seu mínimo
legal,  não  merecendo  a  sentença  guerreada,  neste  ponto,
qualquer reparo.

- Em se tratando de pena referente à continuidade delitiva, em
conformidade  com  os  precedentes  do  STJ,  como  o  apelante
praticou  três  crimes  de  roubo,  a  pena  de  um  dos  crimes
idênticos deve ser majorada em 1/5 (um quinto). Por sua vez, as
penas de multa devem ser somadas isoladamente (art.  72,  do
CP).

-  Considerando  não  se  tratar  de motivo  de  caráter
exclusivamente  pessoal  e  encontrando-se  o  corréu  na  mesma
situação fático-processual do ora apelante,  nos termos do art.
580  do  CPP,  deve  beneficiar-se, de  ofício,  dos  efeitos  do
presente decisum.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  DAR  PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para reconhecer a continuidade delitiva e readequar a
pena  para  06  anos  e  04  meses  de  reclusão e  60  dias-multa,  mantido o  regime
fechado,  nos  termos  do  voto  relator e  em harmonia  com o  parecer.  Expeça-se
mandado de prisão após o decurso do prazo de Embargos de Declaração,  sem
manifestação.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  da  Paraíba  ofereceu  denúncia  contra
Edvanio Rocha Barbosa e Paulo Silva Sousa, como incursos na conduta descrita no
art. 157, §2º, II, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 02/05/2010, por volta das  02:00
horas,  os  denunciados  encontravam-se  em  uma  festa  no  centro  da  cidade  de
Borborema, quando resolveram praticar roubos.

Assim, teriam abordado, inicialmente, a vítima Josué Bruno de
Oliveira e, mediante uso de um gargalo de garrafa colocada em sua barriga, anunciaram
o assalto determinado que lhes fossem entregue o aparelho celular e o tênis.

Posteriormente,  os acusados teriam praticado o mesmo crime,
sendo que  contra  a  vítima  Pedro Henrique das Chagas Silva,  vulgo “Pedrinho”,
quando, novamente utilizando-se de um gargalo de garrafa, desta feita na garganta da
vítima, subtraíram-lhe a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e um aparelho celular



da marca  Sony Ericson,  modelo  F 305,  Imei  sn  BY9004HF6W35627503-065588-8,
além de terem agredido a referida vítima com três tapas no rosto.

Ainda na mesma madrugada,  os  denunciados  abordaram uma
terceira vítima,  José Claudino da Silva, vulgo “Júnior”, determinando-lhe a entrega
do celular e de dinheiro. Porém, como não estaria na posse de aparelho celular, foi-lhe
exigida a entrega dos tênis.

Na ocasião, narra a exordial que, ao perceberam estarem sendo
seguidos  por  populares,  os  acoimados  teriam largado  os  objetos  roubados  no  chão,
empreendendo  fuga.  Porém,  logo  em  seguida,  foram  capturados  e  levados  até  a
Delegacia de Polícia local onde foram autuados em flagrante e recolhidos na Cadeia
Pública.

Regularmente processado o feito, o Excelentíssimo Senhor Juiz
de Direito da Comarca de Serraria, André Ricardo de Carvalho Costa, por meio da
sentença de  fls.  349/359,  julgou procedente  a  denúncia,  condenando  os  réus  como
incursos  nas  penas  art.  157,  §2º,  II,  do  CP,  cada  um,  a  uma pena  total  de  16
(dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias-
multa.

Ato  contínuo,  concedeu  apenas  ao  réu  Edvânio  Rocha
Barbosa o direito de apelar em liberdade.

Inconformado,  apenas  Edvânio  Rocha  Barbosa  interpôs
recurso apelatório (fls. 391). E, em suas razões recursais (fls. 392/396), alega, além do
pleito de absolvição, que:

1. Não restou comprovado ter praticado 03 (três) crimes, tendo
sido apenas uma ação, porém, contra 03 (três) vítimas, não se tratando de concurso
material como aplicado na sentença;

2. Que a reprimenda atingiu um patamar incompatível com as
circunstâncias  judiciais  contrapostas,  requerendo  a  aplicação  da  pena-base  no  seu
mínimo legal.

Nas  contrarrazões  de  fls.  398/401,  o  Parquet  pugnou  pelo
desprovimento do recurso.

Nesta instância, a  Procuradoria de Justiça, através de parecer
do  Ilustre  Promotor  de  Justiça  Convocado,  Amadeus  Lopes  Ferreira,  opinou  pelo
provimento parcial do apelo apenas para reconhecimento da continuidade delitiva
(fls. 407/412).

É o relatório.

VOTO:

1. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Consoante  relatado,  requer  o  apelante,  inicialmente,  a  sua
absolvição.



Pois bem. 

A materialidade está demonstrada tanto pelo auto de Prisão em
Flagrante (fls. 08/15), Auto de Apreensão e Apresentação de fls. 23 e Auto de Entrega
de  fls.  33/34,  bem como pelos  depoimentos  tomados,  inclusive  em juízo,  os  quais
atestaram, de forma congruente, os fatos narrados na denúncia.

Da mesma forma, com relação à autoria, não restam dúvidas de
que  o  réu  praticou  as  condutas  típicas  descritas  na  denúncia,  o  que  pode  ser
comprovado, mormente, através da prova oral coligida.

Ora,  o apelante, assim como o réu Paulo Silva Sousa, foram
reconhecidos pelas vítimas Josué Bruno e José Claudino, ainda na Delegacia, como
os autores do crime, após a prisão em flagrante. 

João Batista da Silva, policial militar, confirmou o depoimento
prestado perante a autoridade policial e informou (mídia de fls. 335):

“que, no dia da festa, estava de plantão na Delegacia e, por volta das 03 horas
da  manhã,  apareceram  algumas  vítimas  de  roubo  realizados  por  dois
elementos  com  um  gargalo  de  garrafa;  poucos  minutos  depois,  uma  das
vítimas  apareceu  conduzindo  os  dois  elementos,  que  estavam  bastante
machucados; (…) uma das vítimas ia passando por trás da Prefeitura quando
foi  abordada por  dois  elementos,  com um gargalo  de  garrafa,  solicitaram
dinheiro e celulares; as outras vítimas, o mesmo modus operandi; (...) que os
dois  foram  presos  por  populares;  que  todas  as  vítimas  afirmaram
categoricamente que foram os dois”.

Pedro Henrique das Chagas Silva, uma das vítimas, declarou e
juízo (mídia de fls. 335):

“que estava na festa, na calçada da igreja, por volta de 01 hora da manhã; que
chegaram duas pessoas, um deles quebrou a garrafa e pôs na sua garganta;
que o outro pegou o seu celular e tentaram tirar as suas botas, mas desistiram;
(…) que foram para a carteira; que tinha mais ou menos uns R$815,00; (...)
que levaram o dinheiro e correram; (…) que correram atrás; que um pulou
um rio; (...) que ainda pegaram um; que deixaram R$ 105,00; que são os dois
acusados, que tem certeza; que todos reconheceram eles; que eles roubaram
mais umas três pessoas de Serraria; que roubaram o sapato de Júnior; (…)
que o moreno pôs a garrafa no seu pescoço e o galego foi para os bolsos;
(…)”.

Rafael  Barbosa  da Silva,  testemunha arrolada  pelo Ministério
Público, respondeu (mídia de fls. 335):

“que confirma o depoimento prestado na polícia; que estava indo para a feira,
era por volta de 01:30 para 02 horas da manhã; que viu a multidão gritando
pra pegar o ladrão; (…) que, primeiro, pegaram o Edvânio e, depois, pegaram
o Paulo;  que  eles  foram acusados  de  roubar  muita  gente,  principalmente
sapato; que roubaram o sapato de Júnior; que eles chegavam e colocavam o
gargalo  da  garrafa;  que  roubaram  dinheiro  e  celular;  (…)  que  foram
encontrados  R$  105,00  e  o  celular  de  Pedro;  que,  quando  voltava,  eles
vinham novamente com o outro, o Paulo; (…).”

Vê-se, portanto, que a prova oral coligida aos autos é firme no



sentido  de  apontar  para  o  apelante  como sendo um dos  autores  do  fato  criminoso,
mostrando-se, em conjunto com os demais elementos informativos dos autos, suficiente
à manutenção da condenação.

Saliente-se  que  a  palavra  da  vítima  nos  crimes  contra  o
patrimônio assume grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando em
sintonia com os demais elementos de prova dos autos. Vejamos:

(...)
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ.
1.  A pretendida absolvição, por fragilidade da prova que amparou o édito
condenatório - reconhecimento e depoimento das vítimas, corroborado pelo
testemunho do policial que atendeu a ocorrência – é questão que demanda
aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
2.  Ademais,  o  acórdão recorrido vai  ao encontro de entendimento assente
nesta  Corte  no  sentido  de  que   "nos  crimes  contra  o  patrimônio,
geralmente  praticados  na  clandestinidade,  tal  como  ocorrido  nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de
forma  bastante  coerente,  coesa  e  sem  contradições,  máxime  quando
corroborado  pelos  demais  elementos  probatórios"   (AgRg  no  AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no
REsp  1292382  /  DF,  Quinta  Turma,  Ministro  JORGE  MUSSI,  DJe
12/05/2017) Grifo nosso.

Com  isto,  cumpre  destacar  que  a  decisão  verberada,  com
relação  à  autoria  e  materialidade  dos  crimes  apurados  nos  autos  não  merece
reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos,
já que a narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a contento durante todo o
decorrer  do  processo,  restando  pródiga  em  fornecer  os  elementos  necessários  e
suficientes à formação da convicção do magistrado. 

Portanto,  evidenciadas a materialidade e a autoria do crime
perpetrado, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.

No tocante à discussão acerca do afastamento do concurso
material  entre  os  crimes de roubo circunstanciado perpetrados (em número de
três), tenho que, assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça quanto ao enquadramento
das condutas no concurso continuado. Vejamos:

O apelante e o réu Paulo Silva Sousa abordaram, inicialmente, a
vítima  Josué Bruno de Oliveira,  colocando o gargalo de garrafa em sua barriga e
determinado que  lhes  fossem entregue o aparelho  celular  e  o  tênis.  Posteriormente,
praticaram o mesmo crime, sendo que contra Pedro Henrique das Chagas Silva, desta
feita com o gargalo de garrafa na garganta da vítima, subtraíram-lhe a quantia de R$
800,00 (oitocentos reais) e um aparelho celular da marca Sony Ericson, modelo F 305,
Imei sn BY9004HF6W35627503-065588-8, além de terem agredido a referida vítima
com três  tapas  no  rosto.  Por  último,  ainda  na  mesma  madrugada,  abordaram uma



terceira vítima,  José Claudino da Silva, determinando-lhe a entrega do celular e de
dinheiro.

Assim,  entendo  configurada  a  continuidade  delitiva,  pois  a
unidade de desígnios é clara, como se depreende do depoimento de uma das vítimas,
Pedro Henrique das Chagas Silva, bem como das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público ouvidas em juízo (mídia de fls. 335), evidenciando que os dolos não foram
independentes. Ou seja, os dois agentes juntaram-se para, durante o desenrolar da festa,
praticar os roubos contra vítimas aleatórias, em situação que ensejassem a abordagem, e
de forma continuada.

Concluiu-se, portanto, pela existência de um conjunto probatório
no sentido de que o apelante agiu movido por um único propósito:  praticar roubos,
visando  bens  como celulares,  tênis  e  dinheiro.  Assim,  uma vez  presente  também o
indispensável requisito subjetivo, ou seja, a unidade de desígnios, há que se reconhecer
o benefício da continuidade delitiva. 

Reza o art. 71, do Código Penal:

Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,

maneira  de  execução  e  outras  semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser
havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos
com violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa,  poderá  o  juiz,  considerando  a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as
regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento de que, para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário, além
da comprovação dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de
tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo
havido entre os crimes de mesma espécie. (HC 363.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).

Para  o  STJ,  o  reconhecimento  da  continuidade  delitiva
específica exige o  preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput do art. 71 do
Código Penal, bem como a observância dos outros requisitos expressamente fixados no
parágrafo único do mesmo artigo, quais sejam: a) crimes dolosos; b) vítimas diferentes;
c) emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

In casu, tendo o réu, em concurso com outro agente, utilizando-
se de um gargalo de garrafa e, em condições semelhantes, praticado roubos contra três
vítimas  diferentes,  na  mesma  festa  local  da  cidade,  deve  ser  adotada  a  regra  da
continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal.

Passemos agora à análise do pedido de fixação da pena-base em



seu mínimo legal.

O tipo penal de  roubo circunstanciado prevê penas entre 04
(quatro) e 10 (dez) anos, e multa, aumentadas de 1/3 (um terço) até metade (art.
157, §2º, I e II, do CP), sendo que o  juízo processante, para cada um dos crimes,
fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, em seu
patamar mínimo.

A seguir,  aplicou  a  qualificadora  do  concurso  de  pessoas,
aumentado a pena em 1/3, perfazendo o subtotal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada crime, o que culminou com a
pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
em regime fechado, pela aplicação do concurso material. 

Aqui, resta prejudicado o pedido de a aplicação da pena-base no
seu  mínimo  legal,  não  merecendo  a  sentença  guerreada,  neste  ponto,  qualquer
reparo.

Portanto,  como o apelante praticou três crimes de roubo, a
pena de um dos crimes idênticos deve ser majorada em 1/5 (um quinto). Porém, as
penas de multa devem ser somadas isoladamente (art. 72, do CP). Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBOS MAJORADOS.  DOSIMETRIA.  CONTINUIDADE DELITIVA.
TRÊS  CONDUTAS  PRATICADAS.  AUMENTO  DE  1/5  CABÍVEL.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE  EVIDENCIADA.  WRIT  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para  a  hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo
quando  constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial
impugnado.
2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está
sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da
proporcionalidade.
3. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade
delitiva,  será  determinada,  basicamente,  pelo  número  de  infrações  penais
cometidas,  parâmetro  este  que  especificará  no  caso  concreto  a  fração  de
aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte
Superior de Justiça possui  o entendimento consolidado de que,  em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se
a  fração  de  aumento  de  1/6  pela  prática  de  2  infrações;  1/5,  para  3
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações
e 2/3 para 7 ou mais infrações.
4. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena
de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa, mantendo-se, no
mais, o teor do decreto condenatório. (STJ, HC 408304 / SP, Quinta Turma,
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 11/10/2017). Grifo nosso.

Assim, fixo  a  pena  definitiva imposta  ao  ora apelante em  06
(seis)  anos e 04 (quatro) meses de reclusão    e 60 (sessenta) dias-multa,  mantido,
contudo, o regime fechado, em face da multiplicidade de condutas contra vítimas
diversas,  que  evidencia  a  maior  reprovabilidade  da  conduta,  bem  como  pela
existência de circunstâncias judiciais favoráveis, a teor do disposto no art. 33, §3º
do CP.



Por fim, em se tratando de questão de direito que não envolve
motivo de caráter exclusivamente pessoal, posto que os réus praticaram os crimes em
união de desígnios e de forma continuada, estando o corréu na mesma situação fático-
processual  do  ora  apelante,  e  considerando  ainda  que  a  dosimetria  individualizada
resultou em penas semelhantes, com especial atenção para as circunstâncias judiciais
favoráveis, nos termos do art. 580 do CPP, estendo ao corréu, Paulo Silva Sousa, de
ofício, os efeitos do presente decisum, com redução da reprimenda para 06 (seis) anos e
04 (quatro) meses de reclusão    e 60 (sessenta) dias-multa, em regime  igualmente
fechado, pelos mesmos motivos delineados alhures.

Ante  o  exposto,  conheço,  em  parte,  do  recurso  e,  na  parte
conhecida,  DOU-LHE  PROVIMENTO  PARCIAL  para,  reconhecendo  a
continuidade delitiva,  fixar a  pena imposta ao  apelante  em  06 (seis)  anos e  04
(quatro) meses  de reclusão    e  60 (sessenta) dias-multa,  mantido o regime inicial
fechado,  em  face  da  multiplicidade  de  condutas  contra  vítimas  diversas,  que
evidencia  a  maior  reprovabilidade  da  conduta,  bem  como  pela  existência  de
circunstâncias judiciais favoráveis, a teor do disposto no art. 33, §3º do CP, com
extensão dos efeitos, de ofício, ao corréu  Paulo Silva Sousa, cuja pena definitiva
fica estabelecida em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão   e 60 (sessenta)
dias-multa, também em regime fechado.

O apelante  encontra-se  solto,  sem guia  de  execução  da  pena
expedida. Assim, expeça-se mandado de prisão.

Oficie-se.

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 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). Ausente,
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


