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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JURI.
HOMICÍDIOS  CONSUMADO  E  TENTADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
REPRIMENDA.  EXACERBAÇÃO.  SUPLICA
PELA  REDUÇÃO.  CONDENAÇÃO  CRIMINAL
UTILIZADA  PARA  AUMENTAR  A  PENA  NA
PRIMEIRA  E  SEGUNDA  ETAPAS  DA
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.  BIS IN IDEM
CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE.  FRAÇÃO  DE  1/6  (UM  SEXTO).
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE
PARA  EXASPERAR  A  REPRIMENDA.
POSSIBILIDADE.  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.  REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO.

As  circunstâncias  judiciais  equivocadamente
valoradas em primeiro grau devem ser corrigidas
por  esta  instância  revisora,  com a  consequente
redução da pena-base,  conforme seja necessário
e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do
crime.

A  utilização  de  uma  mesma  condenação  para
majorar a reprimenda na primeira e segunda fases
da dosimetria da pena configura bis in idem. 
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Apesar de não haver qualquer previsão legal,  a
jurisprudência mais abalizada tem indicado que a
fração  de  1/6  (um  sexto)  é  mais  razoável  e
proporcional  para  exasperar  a  pena  provisória
diante da presença de circunstância agravante.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO

PARA REDUZIR AS PENAS, 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  José Rubens

Ferreira, contra sentença condenatória (fls.387/388v), prolatada pelo Juízo de

Direito do 2º Tribunal da comarca de Campina Grande  que o condenou a

uma pena definitiva de 35 (trinta e cinco) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e

seis) dias de reclusão, em nas sanções dos art. 121, § 2º, inc. IV e art. 121,

§ 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 70 (segunda parte) ambos do Código

Penal Brasileiro, em regime inicialmente fechado. 

Em suas razões (fls.424/433),  o apelante requer a correção da

reprimenda, alegando erro quando da valoração das circunstâncias judiciais.

Argui que o magistrado considerou a reincidência como maus antecedentes,

valorando a circunstância judicial  na primeira fase da dosimetria da pena e

também na segunda fase, caracterizando bis in idem, requerendo a fixação da

pena-base no patamar mínimo, para ambos delitos.

Em seu arrazoado, sustenta ainda, exacerbação na segunda fase,

em face da utilização do percentual de 1/6 (um sexto), quando da aplicação da
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reprimenda.

Contrarrazoando  (fls.436/438),  o  representante  do  Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Promotor de Justiça

convocado  Amadeus  Lopes  ferreira,  exarou  Parecer  (fls.447/456),  pelo

provimento parcial do apelo, a fim de que as penas-base sejam reduzidas, em

razão  de  serem  favoráveis  os  antecedentes  criminais,  na  primeira  fase,

devendo ser utilizado apenas na segunda fase da aplicação da reprimenda,

resultando  as  penas-base  em  14  (quatorze)  anos  e  na  segunda  fase

permanecer  o percentual  utilizado pelo  Juiz,  quando do reconhecimento  da

agravante da reincidência. 

É o relatório.

VOTO

O representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia (f. 02/05) em desfavor de  José Rubens Ferreira,  imputando-lhe a

prática do crime delineado no art. 121, § 2º, incs. I e IV; art. 121, § 2º, incs. I

e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 157,§ 2º, I e III, todos do Código Penal. 

Exsurge da denúncia que no dia 30 de agosto de 2014, por volta

das 11h30min, mais precisamente na Rua José Miguel Leão, Distrito de São

José da Mata,  o acusado José Rubens Ferreira,  munido de arma de fogo,

efetuou disparos contra as vítimas Daniel Silva dos Santos e Amilton Venâncio

da Silva,  provocando-lhes as lesões de natureza grave na primeira vítima, a

qual teve morte imediata no local, bem como tentou contra a vida da segunda

vítima,  na  nítida  tentativa  de  cometer  o  crime  de  homicídio,  só  não

conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, segundo

atesta os Laudos Tanatoscópico e Traumatológico. 
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Narra  ainda a  denúncia  que no dia  do  fato,  o  acusado e  um

segundo elemento ainda não identificado, chegaram a casa onde as vítimas

estavam e chamaram no portão. Naquele instante o acusado foi atendido pela

adolescente L.M.V.,  ocasião em que pediu-lhe água e foi  logo entrando no

interior  da  residência.  Em  ato  contínuo,  ao  se  deparar  com  as  vítimas  o

acusado passou efetuar vários disparos de arma de fogo contra as mesmas,

momento  em  que  a  primeira  vítima  Daniel  faleceu  no  local  e  Amilton  foi

socorrido para o Hospital. 

Extrai-se  ainda,  que em diligências  realizadas pela  autoridade

policial, sabe-se que o homicídio e a tentativa de homicídio que vitimou Daniel

e  Amilton,  estavam  ligados  com  o  latrocínio  ocorrido  poucas  horas  antes,

também  no  Distrito  de  São  José  da  Mata,  do  qual  foi  vítima  a  pessoa

identificada  como  Francisco  de  Assis  (cunhado  de  José  Rubens)  tendo  o

“autor” do fato subtraído a moto da vítima.

Concluída a instrução criminal, o acusado José Rubens Ferreira,

foi pronunciado (fls.259/262), imputando-lhe a prática dos crimes delineados no

art. 121, § 2º, incs. I e IV do CP (contra a vítima Daniel Silva dos Santos) e art.

121,  § 2º,  incs.  I  e IV,  c/c art.  14,  inc.  II,  do CP  (contra a vítima Amilton

Venâncio da Silva). 

Submetido  ao  Crivo  Popular,  o  Conselho  de  Sentença  o

condenou,  a uma pena definitiva de  35 (trinta e cinco) anos,  e 03 (três)

meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em nas sanções dos art. 121, §

2º, inc. IV c/c art. 121, § 2º, inc. IV, na forma do art. 14, inc. II, e art. 70

(segunda parte) ambos do Código Penal Brasileiro, em regime inicialmente

fechado. 

Inconformado, o ora apelante recorreu, com supedâneo no art.

593, inc. III, “c”, do CP, em busca da reforma do  decisum, tão somente com

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0022435-53-.2014.815.0011

relação a pena aplicada.

Alega o apelante erro quando da fixação da reprimenda, uma vez

que  o  Juiz  singular  considerou  a  reincidência  como  maus  antecedentes,

valorando a circunstância judicial  na primeira fase da dosimetria da pena e

também na segunda fase, caracterizando bis in idem, requerendo a fixação da

pena-base no patamar mínimo, para ambos delitos. 

No entanto, tenho que com razão em parte.

 A materialidade e autoria delitiva são incontestes, inclusive, não

fora objeto do recurso, tendo o apelante se conformado com a condenação.

Como visto, o apelante foi condenado nas sanções do art. 121, §

2º,  inc.  IV  e  art.  121,§  2º,  inc.  IV,  c/c  art.  14,  inc.  II,  do  Código Penal

Brasileiro, in verbis:

Art. 121.     Matar alguém: 
…
§ 2º Se o homicídio é cometido: 
...
IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante
dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  ou
torne impossível a defesa do ofendido; 
...
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Art. 14   - Diz-se o crime: 
...
II  - tentado, quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário,
pune-se a tentativa com a pena correspondente
ao crime consumado,  diminuída de um a dois
terços. 

Pois bem. Para melhor aferir a irregularidade apontada pelo ora
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apelante com relação a reprimenda aplicada, transcrevo a parte da sentença

em que fora atacada (fls. 397/398):

“Passo,  agora,  a  dosimetria  da  pena,  na  forma
prevista no art. 59 do CPB, tal como preceitua o art.
68 do mesmo diploma legal.

QUANTO À VITIMA DANIEL DA SILVA SANTOS 

1) Culpabilidade: elevada,  ante  as  múltiplas
lesões  sofridas  pela  vítima,  nas  mais  variadas
partes  do  corpo,  a  demonstrar  uma  maior
intensidade do dolo e uma maior reprovabilidade da
conduta, o que permite a valoração negativa desta
circunstância:
2)  Antecedentes:  o  réu  ostenta  mais  de  uma
condenação  transitada  em  julgado  em  seu
desfavor, a qual, embora imprestável para fins de
reconhecimento da reincidência, pode ser utilizada
como  maus  antecedentes  para  agravar  a  pena-
base;
3)  Conduta  Social:  Sendo  tal  circunstância
relacionada ao comportamento do agente nos seios
social,  familiar  e profissional,  não se confundindo
com os antecedentes e a reincidência (estes sim
reservados  para  fatos  ilícitos),  tenho  por  mim
inexistirem nos autos  elementos  a  esse respeito,
razão  pela  qual  deixo  de  realizar  a  devida
valoração.
4) Personalidade: Estando esta circunstância ligada
ao caráter do agente como pessoa humana (sua
índole e temperamento), entende a melhor doutrina
que  a  sua  valoração  somente  poderá  ocorrer
quando  presente  nos  autos  laudo  psicossocial
firmado por pessoa habilitada, eis que o Magistrado
não  detém  os  conhecimentos  técnicos
especializados  para  sua aferição.  Nestes  termos,
ausente  nos  autos  qualquer  prova  que  possa
macular  esse  dado  pessoal  do  agente,  deixo  de
valorar negativamente esta circunstância.
5) Motivos: Inerentes ao tipo, razão pela qual deixo
de valorá-los;
6) Circunstâncias do crime: Já qualificam o delito,
não podendo haver nova apreciação sob pena de
bis in idem:
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7) Consequências: Próprias do tipo, não havendo
fundamento  para  valoração  negativa  dessa
circunstância:
8)  Comportamento  da  vítima: Não  há  provas
concretas de que tenha concorrido para a agressão
sofrida.
Desse  modo,  considerando  as  circunstâncias
judiciais  acima  delineadas,  bem  como  a
culpabilidade  e  os  antecedentes  foram
desfavoráveis ao condenado, e tendo em conta que
a  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal
deve  está  apoiada  em  elementos  concretos  que
permitam  a  valoração  negativa  de,  ao  menos,
alguma das circunstâncias judiciais previstas no art.
59  do  código  Penal,  fixo  a  pena-base  em  17
(dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Na  falta  de  circunstâncias  atenuantes,  mas
havendo  a  agravante  da  reincidência  (art.  61,  I,
CP),  majoro  a  pena  até  o  momento  fixada  no
patamar  de  1/6  (um  sexto),  dosando-a  em  20
(vinte) anos e 10(dez) dias de reclusão.
Inexistindo causas de diminuição ou aumento  de
pena,  torno-a definitiva  a reprimenda no patamar
acima  dosado,  qual  seja,  20  (vinte)  anos  e  10
(dez) dias de reclusão.

QUANTO  À  VITIMA  AMILTON  VENÂNCIO  DA
SILVA

1) Culpabilidade: elevada,  ante  as  múltiplas
lesões  sofridas  pela  vítima,  nas  mais  variadas
partes  do  corpo,  a  demonstrar  uma  maior
intensidade do dolo e uma maior reprovabilidade da
conduta, o que permite a valoração negativa desta
circunstância:
2)  Antecedentes:  o  réu  ostenta  mais  de  uma
condenação  transitada  em  julgado  em  seu
desfavor, a qual, embora imprestável para fins de
reconhecimento da reincidência, pode ser utilizada
como  maus  antecedentes  para  agravar  a  pena-
base;
3)  Conduta  Social:  Sendo  tal  circunstância
relacionada ao comportamento do agente nos seios
social,  familiar  e profissional,  não se confundindo
com os antecedentes e a reincidência (estes sim
reservados  para  fatos  ilícitos),  tenho  por  mim
inexistirem nos autos  elementos  a  esse respeito,
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razão  pela  qual  deixo  de  realizar  a  devida
valoração.
4)  Personalidade: Estando  esta  circunstância
ligada ao caráter do agente como pessoa humana
(sua  índole  e  temperamento),  entende  a  melhor
doutrina  que  a  sua  valoração  somente  poderá
ocorrer  quando  presente  nos  autos  laudo
psicossocial firmado por pessoa habilitada, eis que
o  Magistrado  não  detém  os  conhecimentos
técnicos especializados para sua aferição. Nestes
termos,  ausente  nos  autos  qualquer  prova  que
possa macular esse dado pessoal do agente, deixo
de valorar negativamente esta circunstância.
5) Motivos: Inerentes ao tipo, razão pela qual deixo
de valorá-los;
6) Circunstâncias do crime: Já qualificam o delito,
não podendo haver nova apreciação sob pena de
bis in idem:
7)  Consequências: Negativas,  pois  a  vítima  em
razão das ofensas físicas sofridas acabou ficando
paraplégica; 
8)  Comportamento  da  vítima:  Não  há  provas
concretas de que tenha concorrido para a agressão
sofrida.
Desse  modo,  considerando  as  circunstâncias
judiciais  acima  delineadas,  bem  como  a
culpabilidade  e  os  antecedentes  foram
desfavoráveis ao condenado, e tendo em conta que
a  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal
deve  está  apoiada  em  elementos  concretos  que
permitam  a  valoração  negativa  de,  ao  menos,
alguma das circunstâncias judiciais previstas no art.
59  do  código  Penal,  fixo  a  pena-base  em  19
(dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na  falta  de  circunstâncias  atenuantes,  mas
havendo  a  agravante  da  reincidência  (art.  61,  I,
CP),  majoro  a  pena  até  o  momento  fixada  no
patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 22 (vinte e
dois)  anos,  11  (onze)  meses  e  10(dez)  dias  de
reclusão.
Incidindo  na  espécie  a  causa  de  diminuição  de
pena do art. 14, II do Código Penal, não havendo
causas de aumento de pena, e tendo em vista a
grande  proximidade  de  consumação  do  delito,
reduzo a reprimenda no patamar de 1/3 (um terço),
dosando-a  definitivamente  em  15  (quinze)  anos,
03(três) meses e 16(dezesseis) dias de reclusão.
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DO  CONCURSO  FORMAL  IMPERFEITO  DE
CRIMES (ART. 70, CAPUT, SEGUNDA PARTE DO
CP).
Conquanto tenha o agente autuado mediante uma
só  ação  praticado  por  sua  conduta  dois  crimes
idênticos,  como  o  seu  proceder  foi  doloso  e  os
crimes  concorrentes  resultaram  de  desígnios
autônomos,  já  que  atingidas  voluntárias  e
conscientemente duas vítimas, há de se aplicar a
regra  prevista  na  segunda parte  do  artigo  70 do
Código  Penal,  somando-se  cumulativamente  as
penas dosadas para cada um dos crimes.
Assim, fica o réu definitivamente condenado a uma
pena de 35 (trinta e cinco) anos, 03 (três) meses e
26 (vinte e seis) dias de reclusão, devendo, nesse
caso,  ser  observado  o  disposto  no  art.  75  do
Código Penal.”

Observa-se do excerto transcrito que com relação ao crime de

homicídio consumado, quando da fixação da  pena-base, o magistrado aferiu

como desfavoráveis  a  culpabilidade e  os antecedentes,  e, assim o fazendo,

fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Constata-se ainda,  que com relação aos  antecedentes,  o Juiz

considerou como negativa a referida circunstância afirmando que o réu ostenta

mais  de  uma  condenação  transitada  em julgado  em seu  desfavor,  a  qual,

embora  imprestável  para  fins  de  reconhecimento  da  reincidência,  pode  ser

utilizada como maus antecedentes para agravar a pena-base.

Verifica-se também, que o magistrado quando na segunda fase,

agravou a pena pela reincidência (CP, art. 61, inc. I).

No entanto,  analisando os  antecedentes  criminais  do Apelante,

constata-se que este só possui uma condenação com trânsito em julgado em

03.06.2014,  antes  da  prática  dos  crimes  dos  presentes  autos  ocorrido  em

30.08.2014,  conforme se vê às fls.  56/57, não podendo tal  condenação ser
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utilizada  como  fundamento  para  as  duas  fases,  conforme  entendimento

sumular n. 241 do STJ, constituindo assim, um bis in idem.

In  casu,  verifica-se  que  o  Juiz  na  segunda  fase,  procedeu  ao

aumento na fração de 1/6 (um sexto)  de pena,  em razão da agravante da

reincidência.

Como  cediço,  o  art.  61  do  Código  Penal  não  estipula  limite

mínimo ou máximo para  o aumento  das agravantes,  na  segunda etapa da

dosimetria,  razão  pela  qual  o  Magistrado  deve,  em  cada  caso,  fixar

discricionariamente o aumento.

Contudo,  apesar  de  não  haver  qualquer  previsão  legal,  a

jurisprudência mais abalizada tem indicado que a fração de 1/6 (um sexto) é

mais razoável e proporcional para exasperar a pena provisória em razão da

presença de circunstância agravante.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça informa

que  o  aumento  da  pena  em  fração  correspondente  a  1/6  (um  sexto)  é

proporcional  e  razoável,  cabendo  ao  Magistrado  sentenciante  apresentar

justificativa quando proceder ao aumento em fração superior:

[...]  - Em  se  tratando  de  atenuantes  e
agravantes,  a  lei  não  estabelece  os
percentuais  de  fração  de  diminuição  e  de
aumento  que  devem  ser  utilizados.  Em
decorrência,  a  jurisprudência  desta  Corte
firmou-se no sentido de que a fração de 1⁄6,
mínima  prevista  para  as  majorantes  e
minorantes, deve guiar o julgador no momento
da  dosimetria  da  pena,  de  modo  que,  em
situações específicas, é permitido o aumento
superior a 1⁄6, desde que haja fundamentação
concreta.  Na  espécie,  as  penas  foram
agravadas, na segunda fase, na usual fração
mínima  de  1⁄6,  inexistindo,  portanto,  coação
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ilegal a ser sanada. Precedentes. [...]
(HC n. 386.166⁄SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 31⁄5⁄2017)
 
[...] II - O entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que o aumento da
pena em razão superior a 1⁄6 (um sexto), ante
a  agravante  da  reincidência,  deve  ser
devidamente fundamentado, [...]
(HC n. 389.645⁄SP, Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe 25⁄5⁄2017)

 

No caso dos autos, portanto, o acréscimo de pena na fração de

1/6 (um sexto), se revela razoável.

Assim, passo a redimensionar as reprimendas.

1.   Com relação ao homicídio consumado (  CP, art. 121, § 2º, inc.

IV),   praticado contra a vítima   DANIEL DA SILVA SANTOS.

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais  já

analisadas,  e  tendo  como  desfavorável apenas  a  culpabilidade,  já  que  os

antecedentes foram valorados de forma equivocada, como acima já explicitado,

fixo  a  pena-base,  um  pouco  acima  do  patamar  mínimo,  ou  seja,  em  14

(quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, (art. 61,

I CP), conforme certidão de antecedentes criminais (fls.56/57), razão pela qual

majoro a pena 1/6 (um sexto), totalizando 16 (dezesseis) anos, 07(sete) meses

e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, Inexistindo causas de diminuição ou aumento de

pena,  torno-a definitiva no patamar acima dosado, qual seja,  16 (dezesseis)

anos, 07(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
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2.   Com relação ao crime de homicídio tentado praticado contra a

vitima    AMILTON VENÂNCIO DA SILVA.

Como acima transcrito, com relação ao crime de homicídio na sua

forma tentada, verifica-se que quando da fixação da pena-base, o Juiz singular

reconheceu  como  desfavoráveis  a  culpabilidade, os  antecedentes  e

consequências, e, assim o fazendo, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

No  caso,  extrai-se  da  referida  sentença,  que  com relação  aos

antecedentes,  o  Juiz  equivocadamente  considerou  a  referida  circunstância

como desfavorável, conforme já explanado.

No  entanto,  verifica-se  que  o  magistrado  quando  na  segunda

fase, agravou a pena pela reincidência (CP, art. 61, inc. I).

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais  já

analisadas, e tendo como desfavoráveis (a culpabilidade e consequências), fixo

a pena-base, acima do patamar mínimo, ou seja, em 16 (dezesseis) anos e 06

(seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, (art. 61,

I CP), conforme certidão de antecedentes criminais (fls.56/57), razão pela qual

majoro  sua  pena  1/6  (um  sexto),  pelas  razões  acima  já  demonstradas,

totalizando 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, incidindo na espécie a causa de diminuição de

pena do art. 14, II do Código Penal, não havendo causas de aumento de pena,

e tendo em vista a grande proximidade de consumação do delito,  reduzo a

reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), dosando-a definitivamente em  12

(doze) anos e 10(dez) meses de reclusão. 
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Do concurso formal imperfeito de crimes (CP, art. 70,   caput  ,

segunda parte).

Não obstante, tenha o Apelante mediante uma só ação praticado

por sua conduta dois crimes idênticos, os delitos foram dolosos e os crimes

resultaram  de  desígnios  autônomos,  já  que  atingidas  voluntárias  e

conscientemente  duas  vítimas,  de  modo  que,  aplico  a  regra  prevista  na

segunda parte do artigo 70 do Código Penal, somando-se cumulativamente as

reprimendas fixadas para cada um dos crimes.

Dessa forma, fica o Apelante condenado definitivamente a uma

pena de  29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de

reclusão.

Quanto  ao  demais,  mantenho  o  que  consta  da  sentença

condenatória.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para

fixar a pena  definitiva em  29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 15

(quinze) dias de reclusão, mantenho a decisão atacada nos demais termos. 

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 Ramo. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, 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 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva
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