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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33
DA  LEI  DE  DROGAS.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se
descabida a pretensão absolutória do réu, pois a
evidência dos autos converge para entendimento
contrário.

Não  faz  jus  a  aplicação  do  tráfico  privilegiado,
previsto no §4º, art. 33 da Lei 11.343/06, agente
que  dedica-se  a  atividades  criminosas,  por  não
preenchimento dos requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  143) interposta,

tempestivamente,  por  Roberto  Albuquerque  Silva  contra  sentença

(fls.137/139v) proferida pelo  Juízo da Vara Única da comarca de Remígio,

que julgando parcialmente procedente a denúncia (fls. 2/4), o absolveu das

sanções penais do  art. 12 da Lei n.º 10.826/03  e o  condenou  nas sanções

constantes no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando uma pena de

08  (oito)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  750  (setecentos  e

cinquenta) dias-multa, em regime fechado,  ao reconhecer que o apelante

no, no dia 30 de setembro de 2016, por volta das 09h30m, nas imediações da

BR  104,  foi  preso  em  flagrante  delito  por  “trazer  consigo,  para  fins  de

comercialização  20  papelotes  de  Cannabis  sativa  lineu,  substância

entorpecente  popularmente  conhecida  como  ‘maconha’,  capaz  de  causar

dependência física e psíquica, individualizadas para venda em sacos plásticos

transparentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar”.

Em suas  razões recursais  (fls. 144/148), o apelante alega não

haver  provas  suficientes  da  finalidade  mercantil  das  drogas  apreendidas,

requerendo, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da

minorante do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, com a

consequente substituição da pena e aplicação do regime semiaberto.

Ao oferecer  contrarrazões  (fls. 153/158), o Ministério Público  a

quo requer que seja negado provimento ao apelo.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da

Procuradora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, ao exarar parecer (fls.

163/168), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 30 de setembro

de 2016, por volta das 09h30m,  os agentes de investigação da polícia civil,

estavam passando pela BR 104, quando avistaram o denunciado em atitude

suspeita e resolveram fazer a abordagem do mesmo, e, quando da sua revista

pessoal, foram encontrados, mais especificamente dentro do bolso do blusão,

20 (vinte) papelotes de substância semelhante a maconha, acondicionadas em

pequenas embalagens de plástico transparente em forma de “colar”, indicando

finalidade mercantil,  com um peso total  de  19,8g (dezenove gramas e  oito

decigramas, além da quantia de R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais).

Infere-se que, após encontrar a substância citada em poder do

denunciado,  os  policiais  se  dirigiram  até  sua  residência  e,  com  a  devida

autorização,  adentraram  no  interior  do  imóvel,  oportunidade  em  que

encontraram 02 (duas) munições de espingarda calibre .28, sendo que, em

razão das condutas descritas, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Pelos fatos narrados, foi  a apelante denunciada nos termos do

art. 33, caput, da Lei n.º 11.434/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do

art. 69 do CP.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo  Juízo

de  Direito  da  Vara  única  da  comarca  de  Remígio  para absolvê-lo  das

sanções penais do  art. 12 da Lei n.º 10.826/03  e  condená-lo  nas sanções

constantes no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando uma pena de

08  (oito)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  750  (setecentos  e

cinquenta) dias-multa, em regime fechado

Insatisfeito, o acusado interpôs recurso de apelação, requerendo,

em suma, sua absolvição e a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração

máxima, nos termos do §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois bem.

Inicialmente, no que tange à  materialidade delitiva,  tem-se que

resta comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 06/08), termo

de apresentação e apreensão (fls. 12), onde faz constar a apreensão de “duas

munições de espingarda calibre 28; 20 papelotes de substância semelhante a

maconha  e  a  quantia  de  R$  223,00  em  espécie”,  laudos  toxicológicos

preliminares  (fls.  20)  e  definitivos  (fls.  39/41),  os  quais  confirmam  que  o

material examinado se tratava de maconha (19,8g).

Quanto  à  autoria,  encontra-se  igualmente  demonstrada  no

conjunto probatório, ao contrário do que alega o apelante. Vejamos:

O  acusado,  Roberto  Albuquerque  Silva,  conhecimento  por

Betinho ou Galeguinho, quando interrogado pelo delegado da policial civil (fls.

07/08), disse que a droga encontrada era de sua propriedade, porém negou a

finalidade mercantil:

“que  confirma  que  as  duas  munições  de
espingarda calibre 28 encontradas e apreendidas
na  sua  residência  é  de  sua  propriedade,  assim
como os 20 papelotes de substância semelhante a
maconha encontrados no bolso de seu blusão e a
quantia de R$ 223,00 em espécie; que afirma que a
droga  encontrada  em  seu  poder  era  para  uso
pessoal  e  não  para  traficar  e  que  o  dinheiro
apreendido não é proveniente da venda de drogas e
foi  doação  de  sua  genitora;  que  possuía  uma
espingarda calibre 28, mas há cerca de quatro meses
perdeu a mesma, quando se envolveu numa briga e
efetuou disparos  contra  a  pessoa  de WELLINGTON
JUSTINO DE SOUZA; que não tinha conhecimento de
que havia um mandado de prisão expedido em seu
desfavor; que já foi preso por tráfico de drogas e porte
de arma de fogo e cumpriu pena na Cadeia Pública de
Remígio; que não possui advogado”. (grifei).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia digital de fl.

101),  ratificou  em parte  seu  depoimento  policial,  confirmando  que  a  droga

encontrada era de sua propriedade, para seu consumo pessoal, uma vez que é

usuário de droga.

Desembargador João Benedito da Silva
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Relatou que havia comprado a maconha cerca de dois dias antes

e que os R$ 223,00 (duzentos e vinte três reais) tinha recebido de sua mãe.

Entretanto, contrariamente ao que foi dito anteriormente, alegou

que os  cartuchos de espingarda apreendidos não são de sua propriedade,

apesar de já ter utilizado arma de fogo em outras situações.

Em sua defesa foi arrolada a testemunha  Jéssica Rafaela dos

Santos,  perante  a  autoridade  judicial  (mídia  digital  de  fl.  101)  em  nada

contribuiu para o deslinde do feito, apenas informou que conhece o acusado e

que  não  sabe  dizer  se  ele  é  envolvido  com o  tráfico  de  drogas,  mas  que

trabalha quando aparece algo para ele fazer.

Entretanto,  em  que  pese  o  esforço  da  Defesa,  com  a  devida

vênia, não há como acolher o pleito absolutório, pois, ao contrário do alegado,

as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para

ensejar a condenação que foi imposta ao apelante, já que não há nos autos

nenhum  elemento  capaz  de  desconstituir  a  prova  produzida  contra  o  réu.

Senão vejamos:

Dois policiais civis  que participaram da operação que culminou

com a prisão do réu foram ouvidos em Juízo, onde foram unânimes em relatar

que a droga apreendida estava fracionada e que já ouviram comentários de

que o apelante é envolvido com o tráfico de drogas.

Radival  Matias  de  Sousa  Júnior,  condutor  e  primeira

testemunha, quando de suas declarações perante a autoridade policial (fl. 06),

disse:

“que hoje por volta das 09:30 horas, ao passar pela
BR  104,  próximo  a  cidade  de  Remígio,  viu  um
elemento em atitude suspeita e resolveu abordar o
mesmo  e  quando  da  revista  pessoal,  foi
encontrado  no  bolso  de  seu  blusão,  vinte
papelotes de substância semelhante a maconha e

Desembargador João Benedito da Silva
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a quantia de R$ 223,00 em espécie; que o elemento
foi  identificado como sendo a pessoa de ROBERTO
ALBUQUERQUE  SILVA,  mais  conhecido  por
BETINHO  ou  GALEGUINHO  o  qual  responde  a
processo por tentativa de homicídio nesta comarca e
que  contra  o  mesmo  existe  um  MANDADO  DE
PRISÃO  PREVENTIVA  expedido  pela  Comarca  de
Remígio;  que  no  momento  da  prisão  o  mesmo  se
encontrava  sem  documento  de  identificação  e
autorizou a equipe de policiais civis a irem até a sua
residência onde foi encontrado DUAS MUNIÇÕES DE
ESPINGARDA  CALIBRE  28;  que  foi  dado  voz  de
prisão ao elemento e conduzido até Autoridade Policial
desta DEPOL, para a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante”. (grifei).

Em  juízo  (mídia  digital  de  fl.  101),  confirmou  o  depoimento

prestado na delegacia, afirmando que estava saindo da cidade de Esperança

em direção a Remígio com a delegada e o policial Josenildo, momento em que

visualizaram uma pessoa em atitude suspeita, haja vista que estava um sol

muito forte e o indivíduo estava de casaco de manga longa, razão pela qual

resolveram abordá-lo. 

Por  ocasião  da  revista  pessoal,  encontraram  uma  certa

quantidade de substância semelhante a maconha, que estava fracionada

em vários rolinhos.

Ao  final,  disse  que  não  conhecia  o  acusado,  mas  já  ouviu

comentários de que ele é envolvido com o tráfico de drogas.

Ato contínuo,  o  policial  civil,  Josenildo Nicolau da Costa,  em

fase inquisitorial (fls. 07), apresentou a mesma versão que o policial  Radival

Matias de Sousa Júnior. No entanto, em juízo (mídia digital de fl. 101), disse:

“que é policial civil e participou da prisão em flagrante
de  Wellington,  vulgo  Betinho;  […]; que  confirma  o
depoimento  prestado  na  delegacia;  que  foi
encontrado papelote de maconha no blusão,  por
ocasião  da  abordagem;  que  ele  afirmou  que  a
droga era dele mesmo; que ele não informou qual
a  finalidade  da  droga;  que  não  conhecia  o
acusado, mas já ouviu dizer que ele já se envolveu
em outras situações penais; que já ouviu dizer que

Desembargador João Benedito da Silva
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ele se envolveu com outros tráficos de droga na
região; que  as  munições  encontradas  estavam  na
residência dele; que estavam aparentemente intactas;
que ele confirmou a propriedade das munições;  que
não foi encontrado armas”.

No presente caso, os policiais informaram, de forma coerente e

concatenada,  as  circunstâncias  da  prisão  em  flagrante,  sendo  elas

incriminadoras para o tipo penal  do art.  33,  caput,  da Lei  nº 11.343/06, em

detrimento do apelante.

É que, dos depoimentos policiais colhidos, é possível concluir que

o acusado já era conhecido na região como pessoa envolvida no tráfico de

drogas. Ademais, a quantidade de maconha apreendida, a forma como estava

acondicionada, isto é, fracionada em papelotes, e as circunstâncias da prisão

em  flagrante,  pode  se  concluir  que  o  acusado  atuava  em  atividade

criminosa de traficância, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Ressalte-se que o núcleo do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

é bastante extenso, sendo suficiente “trazer consigo” ou “guardar” a substância

entorpecente para configurar o delito. Assim, para que se configure o delito de

tráfico de drogas,  não se faz mister  que o agente seja flagrado no ato  de

mercância.

No mais, vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre

convencimento motivado, segundo o qual o julgador  forma a sua convicção

pela  livre  apreciação da  prova.  Indícios  veementes equivalem a qualquer

outro  meio  de prova  e  são  aptos  para  embasar  uma condenação  criminal,

desde que justificada e fundamentada.

João Gaspar Rodrigues, em excelente obra, afirma, a respeito,

que:

Para  a  formação  de  um  juízo  de  certeza  razoável
sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário
prova  efetiva  do  tráfico.  O  conjunto  de  indícios  e
elementos  que  cercam  o  agente  infrator  podem
fornecer o material  de convencimento da traficância.
Inexige-se,  portanto,  prova  flagrancial  do  comércio

Desembargador João Benedito da Silva
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ilícito,  bastando,  como já  dito,  elementos  indiciários,
como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade
do material apreendido, a conduta e os antecedentes
do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art.
37,  LT),  ser  substância  oriunda  de  área  e  rota  de
comércio  ilícito  etc.  Erigir-se,  como  regra,  a
necessidade de prova direta da finalidade comercial da
substância entorpecente em poder do acusado, para
fazer  incidir  o  art.  12,  por  um  lado  é  inviabilizar  o
combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à
disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto
de  vista  jurídico  constituir-se  numa  teratologia."  (in,
RODRIGUES,  João  Gaspar.  Tóxicos:  Abordagem
crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001)

In  casu,  todas  as  circunstâncias  que  cercam o  caso  concreto

formam um conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime

de tráfico, indicando que o recorrente comercializava drogas.

Logo,  a  condenação  imposta  através  da  sentença  recorrida  é

absolutamente necessária.

Remeto ainda ao seguinte julgado:

TRÁFICO  DE  DROGAS  -  AUTORIA -  NEGATIVA -
INDÍCIOS  CONVERGENTES  -  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO  -  REQUISITOS  NÃO  ATENDIDOS  -
PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO.

Para  a  condenação  do  acusado,  basta  apenas  a
existência de um quadro suficiente de indícios, todos
harmônicos  e  convergentes  para  caracterizar  que  a
sua conduta incidira num dos núcleos do tipo do art.
33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006.  (...)”  (TJMG.
Apelação Criminal 1.0672.11.017764-5/001. Relator(a):
Des.(a)  Delmival  de  Almeida  Campos.  Julgamento:
06/02/2013)

Por  oportuno,  se  faz  mister  ressaltar  que  na  conformidade  da

uníssona  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial,  não  há  restrições  ao

depoimento  de  policial  que  funcionou  na  prisão  em  flagrante  da  acusado,

notadamente quando prestados sob compromisso e em juízo, sob o crivo do

contraditório.

Desembargador João Benedito da Silva
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Além do mais, não há nos autos indício algum de que os policiais

não agiram com ética, ou de que detinham a intenção de incriminar falsamente

o acusado.

Colaciono o seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE
ACUSAÇÃO.  DEPOIMENTOS  PRESTADOS  EM
JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS.  VALIDADE.
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  É  da
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  a  absoluta
validade,  enquanto  instrumento  de  prova,  do
depoimento  em  juízo  (assegurado  o  contraditório,
portanto)  de  autoridade  policial  que  presidiu  o
inquérito  policial  ou  que  presenciou  o  momento  do
flagrante.  Isto  porque  a  simples  condição  de  ser  o
depoente  autoridade  policial  não  se  traduz  na  sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade
de suas informações. (...) Ordem denegada. (STF. HC
87662 / PE. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. DJ 16-
02-2007)

Dessa forma, não tendo o recorrente feito prova inequívoca das

escusas  apresentadas,  nem  desconstituído  as  fortes  provas  indiciárias

existentes em seu desfavor, impõe-se a manutenção da condenação imposta

na r. sentença condenatória.

Da dosimetria da pena:

Por fim, o acusado requereu, ainda, em suas razões recursais, a

reforma da pena, buscando a aplicação da causa de diminuição constante no

§4º, art. 33, da Lei de Drogas.

Porém, antes de adentramos na matéria, faz-se imprescindível a

reprodução do trecho impugnado:

“Culpabilidade – é reprovável,  tendo em vista que o
réu  tinha  plena  consciência  da  atitude  ilícita  que

Desembargador João Benedito da Silva
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praticava;  antecedentes –  não  são  bons;
personalidade e  conduta  social –  não há elementos
nos autos para valorá-los; motivos – o motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil;
circunstâncias –  são  as  exigidas  no  tipo  penal;  as
consequências desse  tipo  de  delito  são  sempre
nefastas, posto que submete a vítima a uma possível
dependência,  gerando  insegurança  na  comunidade,
que se vê diante do fato de seus filhos serem usuários
em potencial,  a  droga  é  hoje  um verdadeiro  câncer
que contamina e deteriora a sociedade, principalmente
nossos jovens, de forma que sua utilização, sempre e
sempre, constitui uma ameaça permanente, devendo,
de todas as maneiras, ser coibidas; comportamento da
vítima –  prejudicado,  já  que  a  vítima nesse  tipo  de
crime é a coletividade, principalmente, os jovens que
possuem personalidade fácil se deturpar.
Assim, desfavoráveis as circunstâncias judiciais e bem
examinada  a  situação  econômica  do  réu,  fixo-lhe  a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. Em 2ª fase
da  aplicação  de  pena,  havendo  a  agravante  da
reincidência,  aumento-a  em  06  (seis)  meses,
perfazendo  08  (oito)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão,  tornando-a  definitiva  à  míngua  de
atenuantes e causa de diminuição ou aumento.
Aplico-lhe,  ainda,  a pena de multa  na proporção de
700 (setecentos) dias-multa. Em 2ª fase da aplicação
da  pena,  havendo  a  agravante  da  reincidência,
aumento-a em 50 (cinquenta) dias-multa, ficando em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, toronando-
a  definitiva  à  míngua  de  atenuantes  e  causa  de
diminuição ou aumento.
Isto posto,  condeno o acusado à pena de  08 (oito)
anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  750
(setecentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor
unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do
fato, a ser iniciado em regime fechado.

Diante  do  exposto,  vê-se  que  quando  da  análise  das

circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado a

quo analisou  de  forma  desfavorável  ao  acusado  a  culpabilidade,

antecedentes e as consequências do delito,  no entanto,  data vênia, foram

analisadas  de  forma  equivocada,  não  fundamentando-as  com  fulcro  na

concreta gravidade dos fatos. Vejamos:

No que refere-se a culpabilidade, vislumbra-se que, em nenhum

dos crimes, houve uma gradação elevada da culpabilidade, agindo o réu nos

limites da reprovabilidade da conduta inerente aos tipos penais nos quais está

Desembargador João Benedito da Silva
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inserido. Não havendo, portanto, motivos para desvalorá-la.

Noutro  giro,  segundo  entendimento  do  STF  no  julgamento  do

Recurso Extraordinário (RE) 591054, a existência de inquéritos policiais ou de

ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus

antecedentes  para  fins  de  dosimetria  da  pena.  Portanto,  os  Antecedentes,

serão analisados apenas na segunda fase da dosimetria.

No  que  tange  às  consequências  do  delito,  estas  não  se

mostram suficientes para fixação da pena-base acima do mínimo legal,  uma

vez que são inerentes ao tipo penal.

Com relação ao pedido de aplicação do §4º  do art.  33 da Lei

11.343/06, não há razão ao apelante, posto que não preenche os requisitos

elencados no citado parágrafo, uma vez que dedica-se à prática de atividades

criminosas, em especial tráfico de drogas, conforme se extrai dos depoimentos

judiciais prestados pelos policiais que participaram do flagrante, bem como da

folha de antecedentes criminais (fls. 133/136), onde consta condenação com

trânsito em julgado por crimes da mesma espécie e na mesma região.

Assim, passo à nova dosimetria:

1ª  Fase:  considerando  a  nova  avaliação  das  circunstâncias

judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª  Fase: diante  da  observância  da  agravante  da  reincidência,

mantenho e aplico o aumento de 06 (seis) meses, resultando em uma pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase: ausentes causas de aumento e diminuição da pena, fixo-

a,  em  definitivo,  no  quantum  de  05  (cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de

reclusão.

Condeno, ainda, o acusado, à pena de multa no quantum de 500
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(quinhentos) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa calculado à base de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime de cumprimento inicial  da pena no  fechado,  nos

termos  do  art.  33,  §2º,  alínea  “a”,  do  Código  Penal,  em  razão  de  sua

reincidência.

Forte  em tais  razões,  dou PROVIMENTO  PARCIAL  ao  apelo,

apenas para reduzir a pena aplicada para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos)

dias-multa.

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

Desembargador João Benedito da Silva


