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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001317-29.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante 
PABLO REINALDO CERVI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram 
provimento ao recurso defensivo, porém, de ofício, corrige-se erro material, para reduzir a 
pena ao patamar de 01 ano, 06 meses e 25 dias de detenção, e 10 dias-multa, no mínimo 
legal, afastada a pena de multa quanto ao crime de desacato, mantendo-se, no mais, a r. 
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
RIBAS (Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.

São Paulo, 7 de junho de 2018

ELY AMIOKA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 05.450

Apelação nº 0001317-29.2015.8.26.0577

Comarca: São José dos Campos  3ª Vara Criminal

Apelante: Pablo Reinaldo Cervi (solto  recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação criminal  Lesão corporal, lesões corporais culposas na 
direção de veículo automotor (com majoração), desacato e 
desobediência. Recurso da Defesa com preliminares de nulidade, 
por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de diligências 
requeridas pelo réu, e falta de justa causa com relação ao crime de 
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor  
Preliminares afastadas  MM. Juízo a quo que indeferiu as 
diligências requeridas pela Defesa de forma motivada  livre 
convencimento motivado  Julgador que pode indeferir diligências 
requeridas pelas Partes, desde que se mostrem impertinentes, 
como no caso concreto  justa causa bem delineada quanto ao 
crime previsto no art. 303, da Lei nº 9.503/97  Investigadores de 
Polícia que presenciaram o momento em que o réu atingiu a 
vítima Patrícia e sua filha  indícios suficientes a embasar a 
propositura da Ação Penal  Preliminar que deve ser rejeitada.
Mérito: pedido de absolvição, pois o réu teria praticado tão 
somente o crime de desacato em face da vítima Rosalina, não 
havendo que se falar da prática de lesão corporal. Conduta 
atinente ao delito de desacato que teria sido descriminalizada pelo 
C. STJ, à luz do art. 13, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos. Ausência de dolo quanto ao delito do art. 330, enquanto 
que, com relação ao crime da Lei nº 9.503/97, seriam insuficientes 
as provas para a manutenção da condenação.
Lesão corporal  Materialidade e autoria demonstradas  - réu que 
atingiu a vítima Rosalina com uma pasta de plástico, em um 
momento de nervosismo  lesões que se encontram devidamente 
descritas em laudo pericial, em conformidade com os relatos da 
vítima em Juízo  crime em tela que não se confunde com o de 
desacato  delito que visa à proteção da integridade física do 
indivíduo, enquanto que o desacato zela pela proteção da 
Administração Pública, na pessoa de seus agentes.
Desacato  palavras da vítima que demonstram o desacato 
praticado pelo acusado, que, ao ser contrariado por Rosalina, 
passou a xingá-la enquanto era atendido no interior do Posto de 
Saúde  crime em questão que continua com vigência legal plena, 
respeitado o entendimento do C. STJ  manutenção da condenação 
de rigor.
Desobediência  réu que, ao sair do Posto Médico, desobedeceu à 
ordem de parada e foi perseguido pela Polícia  Policiais que 
acionaram sirene e buzina, mas, ainda assim, não conseguiram 
parar o veículo do acusado  dolo da desobediência sobejamente 
demonstrado nos autos, não sendo crível que o réu não tenha 
percebido os diversos sinais de parada  manutenção da 
condenação de rigor.
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Crime de lesão corporal culposa  Materialidade e autoria 
comprovadas  Laudo pericial que atestou que as vítimas Patrícia 
e Mikaela sofreram lesões corporais de natureza leve, produzidas 
no choque ocorrido com o veículo dirigido pelo acusado, que, 
inadvertidamente, deu marcha ré em seu carro na saída do Posto 
de Saúde, sem se atentar para o fato de que a ofendida chegava ao 
local com sua filha no colo  Quebra do dever de cuidado somada 
à previsibilidade do resultado  Culpa evidenciada  Condenação 
que se mantém
Causa de aumento devidamente comprovada, visto que o réu 
sequer prestou socorro às vítimas, deixando o Posto de Saúde às 
pressas
Dosimetria  Penas bem fixadas e que devem ser mantidas, à 
exceção das penas-base dos crimes de lesão corporal culposa na 
direção de veículo automotor, para os quais deve ser corrigido, de 
ofício, erro material no cálculo realizado na r. sentença  Pena 
final que resta reduzida  Regime inicial aberto inalterado
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, por não haver recurso Ministerial pleiteando 
seu afastamento, uma vez que os crimes em tela envolvem 
violência contra a pessoa. Preliminar rejeitada. Recurso 
desprovido, com correção, de ofício, no cálculo da pena, 
ensejando sua redução.

Ao relatório da r. sentença de fls. 167/177, prolatada pelo 

MM. Juiz de Direito, Dr. Edson José de Araújo Junior, ora adotado, acrescento que Pablo 

Reinaldo Cervi foi condenado à pena de 03 anos, 10 meses e 25 dias de detenção, em 

regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, como 

incurso no art. 129, caput, art. 330 e art. 331, todos do Código Penal, e art. 303, parágrafo 

único, c.c. art. 302, §1º, inciso III, da Lei 9.503/97, duas vezes c.c. art. 70 do Código 

Penal, todos os crimes na forma do art. 69, do Código Penal. Permitido o recurso em 

liberdade. 

O réu foi absolvido em relação à prática do crime previsto 

no art. 311, da Lei 9.503/97, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Foi determinada, ainda, a suspensão da habilitação para 

conduzir veículos automotores por 03 meses e 03 dias.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas 
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de direitos, consistentes em: (1) prestação de serviços à comunidade, em entidade 

assistencial a ser definida na VEC, durante 03 anos, 10 meses e 25 dias, mediante 

cumprimento de 1420 horas de atividades, e (2) pagamento de dois salários mínimos, em 

favor de entidade assistencial a ser definida no MM. Juízo de Execução Criminal. 

Não houve recurso Ministerial. (trânsito em julgado às fls. 

184 - 10.04.2017). 

Inconformado, apelou o réu. Busca, preliminarmente, a 

nulidade do processo, por cerceamento de defesa, uma vez que o MM. Juízo a quo 

indeferiu todos os pedidos de produção de prova apresentados pela Defesa, além de 

suscitar falta de justa causa com relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de 

veículo automotor. No mérito, requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, 

aduzindo ter praticado tão somente o crime de desacato em face da vítima Rosalina, não 

havendo que se falar da prática de lesão corporal. Sustenta, ainda, que a conduta atinente 

ao delito de desacato foi descriminalizada pelo C. STJ, à luz do art. 13, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Quanto ao delito do art. 330, suscita ausência de dolo, 

enquanto que, com relação ao crime da Lei nº 9.503/97, alega insuficiência de provas para 

a manutenção da condenação. (fls. 205/221) 

Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério 

Público às fls. 224/231, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial 

provimento do apelo defensivo (fls. 233/237).

É o relatório.

Preliminar

A digna Defesa argui nulidade do processo, por cerceamento 
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de defesa, uma vez que o MM. Juízo a quo indeferiu todos os pedidos de produção de 

prova por ela apresentados, além de suscitar falta de justa causa com relação ao crime de 

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Sem razão, contudo.

A r. sentença bem consignou que os pedidos da Defesa foram 

indeferidos por decisão devidamente fundamentada, não havendo que se cogitar de 

cerceamento de defesa.

De fato, bem fundamentou o MM. Juízo a quo às fls. 

106/107:

“Quanto aos requerimentos de fl. 82, indefiro, posto tratar-se 
de diligências que competem à defesa. Mais a mais, não 
vislumbro necessidade de produção de tais provas para 
elucidação dos fatos.”

Anote-se que o Julgador não está compelido a deferir todas 

as diligências requeridas pelas partes, especialmente quando se mostrarem impertinentes, 

como ocorre no caso em tela. Assim, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa no 

caso concreto.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
OPERAÇÃO ROMÊNIA. CRIMES CONTRA O 
PATRIMÔNIO DO INSS. FRAUDE DE DOCUMENTOS E 
BENEFÍCIOS A COMUNIDADES CIGANAS. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE QUADRILHA. 
AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA 
DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE UMA 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OUTRAS PROVAS 
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COLHIDAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO. I  Os autos dão conta de que os 
recorrentes se associaram com outras pessoas para 
falsificarem certidões de nascimento que seriam vendidas a 
ciganos para a obtenção de indevidos benefícios 
assistenciais junto ao INSS. Entender o contrário, como 
querem os recorrentes, implica necessariamente 
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado 
na estreita via eleita. II  Nesses termos, não há dúvida 
acerca da competência da Justiça Federal, uma vez que, 
consoante o teor do art. 109, IV, da Constituição Federal, 
compete aos juízes federais processar e julgar “os crimes 
políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar 
e da Justiça Eleitoral”. III - Conforme orientação pacífica 
desta Corte, o delito de quadrilha é autônomo, prescindindo 
da concretização de qualquer crime anterior ou posterior. IV 
- Da leitura da inicial acusatória, constata-se que nela está 
descrito o fato típico imputado aos recorrentes, bem assim os 
indícios de materialidade e autoria. V  O trancamento da 
ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional 
que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade 
da conduta, de presença de causa de extinção da 
punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos 
de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na 
situação sob exame. VI - O magistrado processante 
reconheceu a ilegalidade da interceptação de uma conversa, 
que teria sido realizada após o prazo para a execução da 
medida. No entanto, ele esclareceu que esse vício não 
contaminou as outras provas colhidas. VII  Como é cediço, 
vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre 
convencimento motivado, segundo o qual o magistrado 
julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das 
provas produzidas legalmente no processo, em decisão 
devidamente fundamentada, tal como ocorreu na espécie. 
VIII - Recurso a que se nega provimento.” (grifei) (RHC 
121093, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, 
julgado em 20/05/2014, proc. Eletrônico, DJe-109 Divulg 
05-06-2014 Publ 06-06-2014)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS  
PERÍCIA  INDEFERIMENTO  CONTRADITÓRIO E 
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AMPLA DEFESA  VIOLAÇÃO  INEXISTÊNCIA. Estando 
a decisão condenatória assentada em provas constantes no 
processo, revela-se o respeito ao contraditório e à ampla 
defesa. O indeferimento da realização de perícia, no caso, 
mostrou-se neutro para a configuração dos delitos apurados 
no processo-crime.” (grifei) (RHC 119432, Relator(a):  Min. 
Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 09/12/2015, Proc. 
Eletrônico, DJe-058 Divulg 30-03-2016 Public. 31-03-2016)

Assim, estando bem motivado o indeferimento das 

diligências requeridas pela Defesa, e tendo as demais provas se mostrado suficientes à 

prolação da r. sentença, não há que se cogitar de nulidade neste feito.

Outrossim, tampouco há que se falar em falta de justa causa 

quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Isso porque os elementos informativos colhidos na fase 

extrajudicial mostraram-se suficientes a demonstrar a materialidade do crime do art. 

303, da Lei nº 9.503/97, tendo os Investigadores de Polícia presenciado o momento em 

que o réu, ao fazer manobra em marcha ré no seu veículo, atingiu uma mulher que 

carregava uma criança em seu colo (vítima Patrícia). (fls. 06)

Assim, havendo suficientes indícios da perpetração do crime 

mencionado acima, a r. denúncia foi recebida (fls. 43/44), restando descabida a alegação de 

falta de justa causa aludida pela Defesa.

Destarte, rejeito a preliminar, e passo à análise meritória.

Mérito

Consta da denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2014, por 

volta das 16:20 horas, nas dependências da Unidade Básica de Saúde situada na Av. 
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Andrômeda, 1960, Jardim Satélite, na comarca de São José dos Campos, Pablo Reinaldo 

Cervi1, ofendeu a integridade corporal da funcionária pública municipal Rosalina dos 

Santos, agredindo-a fisicamente, de modo a causar-lhe lesões corporais de natureza leve, 

descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 36.

Consta, mais, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, 

Pablo Reinaldo Cervi desacatou Rosalina dos Santos, funcionária pública, no exercício de 

suas funções e em razão delas.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo, agora 

defronte à UBS supracitada, Pablo Reinaldo Cervi, na condução de veículo automotor, 

praticou lesão corporal culposa, de natureza leve, contra as vítimas Patrícia Karen dos 

Santos Amorim e Mikaela dos Santos Amorim Machado, conforme laudos de exame de 

corpo de delito de fls. 24 e 37, respectivamente, tendo deixado de prestar-lhes socorro.

Consta, outrossim, que, nas mesmas condições de tempo, 

defronte à UBS supracitada e ao longo da Av. Andrômeda, Pablo Reinaldo Cervi 

desobedeceu à ordem legal da Polícia Civil.

Consta, por fim, que, ainda nas mesmas condições de tempo 

e lugar supracitadas, subsequentemente, o denunciado, Pablo Reinaldo Cervi, trafegou 

em velocidade incompatível com a segurança em via pública dotada de grande 

movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. 

Consoante o apurado, na data dos fatos, pretendendo agendar 

consulta médica na especialidade de cardiologia, o denunciado dirigiu-se à supracitada 

UBS, onde foi atendido por Rosalina, auxiliar de enfermagem, responsável pelo 

agendamento de consultas.

Ao receber a notícia de que não poderia agendar consulta 

1 Fls. 55/56: 66 anos, argentino, casado, vendedor autônomo.
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diretamente com o especialista em cardiologia, por não possuir qualquer exame denotativo 

de que fosse portador de doença cardíaca, o denunciado passou a desacatar Rosalina, 

dirigindo-lhe impropérios como: “filha da puta, besta, burra, biscate”.

Não satisfeito, o denunciado apossou-se de uma pasta de 

plástico rígido, com a qual desferiu vários golpes contra Rosalina, atingindo-a no rosto e 

braços, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme laudo pericial de fls. 36, 

agressões que só foram interrompidas diante da interveniência da funcionária Adriana.

Logo em seguida, o denunciado deixou o interior daquela 

unidade. Ainda defronte à supracitada UBS, o denunciado, agora na condução do veículo 

da marca VW-Gol, de placas EAY-4778, ao efetuar manobra em marcha-à-ré, colheu as 

vítimas Patrícia e a criança Mikaela, que a primeira trazia nos braços, derrubando-as ao 

chão, de modo a causar-lhes as lesões corporais de natureza leve descritas nos laudos 

periciais de fls. 24 e 37, e, prosseguindo em sua marcha, sem preocupar-se em as socorrer.

Neste instante, Policiais Civis que passavam pelo local com 

uma viatura e tiveram a atenção despertada pelos gritos, aproximaram-se e ordenaram que 

o denunciado parasse o veículo, porém este desobedeceu à ordem e encetou fuga em 

tresloucada velocidade, sucedendo-se perseguição, durante a qual o denunciado 

desobedeceu a novas ordens de parada, porém, agora, lançando seu veículo contra a 

viatura, de modo a causar danos na lateral direita desta, acerca do que inexiste prova 

pericial. 

 Com isso, o denunciado conseguiu empreender fuga, visto 

que a perseguição foi interrompida em razão de riscos a terceiros. 

As vítimas ofereceram representação às fls. 12 e 14. 

A denúncia foi recebida em 18.12.2015. (fls. 43/44).
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A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 03/07) e laudos de lesão corporal (fls. 24, 34 e 36), em consonância com o 

restante da prova amealhada aos autos.

A autoria também é certa.

Não houve prisão em flagrante.

O acusado pôde ser facilmente identificado na fase policial, 

conforme consta do Boletim de Ocorrência de fls. 03/07:

“(...) Apuraram os aludidos Investigadores que o indiciado 
teria se desentendido no interior do Posto de Saúde, agrediu a 
funcionária respectiva aux. de enfermagem Rosalina 
mediante o uso de uma pasta confeccionada em plástico 
rígido, com a qual desferiu vários golpes atingindo seu rosto 
e corpo, não restando lesões aparentes. Que a Guarda Civil 
foi acionado, o autor na tentativa de evadir-se do local, saiu 
às pressas com seu veículo e numa manobra de ré, no interior 
do pátio da U.B.S. atropelou a pessoa de Patrícia Karen dos 
Santos Amorim e sua filha Mikaela de seis meses, ambas 
caíram ao chão e sofreram ferimentos aparentemente leves. 
Que através de pesquisa efetuada apurou-se a identificação 
do autor do delito como sendo PABLO REINALDO CERVI. 
(...)”

Na fase inquisitiva, na presença de seu Advogado, Dr. Jorge 

Felix da Silva (OAB/SP 122.459), o acusado Pablo Reinaldo Cervi relatou que, no dia dos 

fatos, foi até o posto de saúde na companhia de seu filho. Ao ser atendido, apresentou à 

atendente os exames que tinha em mãos. Entretanto, ela lhe disse que faltava um exame. 

Informou à atendente que morava a 25 quilômetros daquele local, momento em que ela lhe 

indagou por que não havia ido a um ponto de atendimento mais próximo da sua residência. 

Alegou ter ido àquele posto, porque a médica era muito boa e por sempre ter sido atendido 

naquela Unidade. Foi chamado de 'mentiroso' pela atendente, por ter dado um endereço 

falso para ser atendido naquele local. Estressado por conta da doença e acompanhado de 
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seu filho autista, alterou-se. Com uma pasta de plástico em mãos, desferiu golpes contra a 

atendente. Na sequência, muito nervoso, foi até seu veículo e, quando manobrava para sair, 

surgiu um indivíduo. Ele chutou a porta do seu carro e bateu contra o vidro da janela 

lateral. Tal fato fez com que seu filho entrasse em desespero. Procurando sair o mais 

rápido possível do local, deu ré e arrancou com o veículo. Alguns minutos depois, 

percebeu que um veículo vinha atrás, com o farol acesso. Entretanto, não deu importância 

para o carro e continuou normalmente no seu fluxo. Quando se aproximou do viaduto, seu 

filho disse que a pessoa que conduzia o veículo que vinha atrás estava armada. Ao 

contornar, viu que se tratava de uma viatura policial. Todavia, naquele instante, seu filho, 

muito apavorado e gritando, segurou no volante, fazendo com que o veículo atingisse a 

viatura.  Considerando o desespero de seu filho, decidiu ir direto para sua residência. Não 

se recordou de ter visto alguém atrás do veículo quando deu ré para deixar o posto de 

saúde. Negou ter agredido a atendente ou tê-la ofendido com palavras de baixo calão. 

Comprometeu-se em reparar imediatamente a viatura policial lesada, mostrando-se 

arrependido pelo ocorrido. (fls. 15/16)

Em seu interrogatório judicial, Pablo Reinaldo Cervi 

declarou ter ido até a UBS para solicitar a realização de uma consulta médica com sua 

cardiologista. Foi avisado de que o exame levado não serviria para marcar a consulta 

médica. Também possuía outro exame naquele momento, mas não foi aceito. A atendente 

pediu para que voltasse no dia seguinte, mas contrapôs-se, dizendo que morava a vinte e 

cinco quilômetros da UBS. Alterou o endereço residencial, por ter o hábito de ser atendido 

sempre por aquela médica. A atendente, naquele momento, mostrou certa implicância, 

fazendo com que ficasse muito nervoso. Admitiu que, com a pasta que carregava nas 

mãos, desferiu um tapa no rosto da atendente. Entretanto, disse que o seu ato não 

machucou a vítima, sendo apenas uma exteriorização da raiva que sentiu naquele 

momento. Não teve a intenção de machucá-la. Saiu da UBS de forma calma, pedindo 

desculpa pelo ato praticado. Quando a situação havia se acalmado e estava prestes a sair do 

local, apareceu o policial João Paulo, que indagou-lhe, querendo saber o que havia 

acontecido. A abordagem ocorreu na porta da UBS.  Relatou o ocorrido ao policial, 
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momento em que este o chamou de 'covarde'. Naquele instante, o policial lhe disse que 

teria que 'se explicar com o marido da vítima'. Negou ter atropelado alguém, narrando que 

o estacionamento da UBS era muito estreito. Quando estava dando a ré com o veículo, 

olhou para trás para ver se não passava ninguém, sendo que, em seguida, foi embora do 

local. O policial puxou a arma, ato este que foi presenciado pelo seu filho [do 

interrogando]. Tal indivíduo não havia se identificado como policial e não estava com o 

vestuário padrão. Quando saía da UBS, o policial começou a desferir chutes em seu carro, 

sendo que, com um soco, amassou a janela. Admitiu ter se evadido do local naquele 

instante. Negou ter conduzido o veículo com velocidade acima do permitido, pois havia 

tráfego lento no local, com bastante trânsito. Posteriormente, teve ciência de que o carro 

que vinha atrás se tratava de uma viatura. Alegou que a atuação daquele indivíduo não 

correspondia com a de um policial. A viatura se encontrava em péssimas condições e, 

naquele momento, supôs que se tratava de um segurança. Não acreditou que aquele 

indivíduo fosse um policial. Iniciaram-se os tiros, momento em que seu filho 'ficou louco', 

jogando seu carro para o lado. Um dos tiros atingiu seu pneu. Descobriu que a vítima 

Rosalina era casada com um senhor de nome Antero Ferreira, que tem o mesmo 

sobrenome do policial. (mídia)

A vítima Rosalina dos Santos narrou que, na época dos fatos, 

trabalhava na sala de especialidade. No dia do ocorrido, o réu havia chegado ao local com 

os exames em mãos e pediu para que lhe marcasse uma consulta médica com a 

cardiologista. Entretanto, o réu não poderia marcar a consulta, pois já tinha realizado uma 

consulta com aqueles mesmos exames. Perguntou ao réu se ele teria algum exame atual. O 

réu disse que não possuía outros exames, mais recentes. Informou a Pablo, então, que, 

apenas com aqueles exames, não conseguiria marca a consulta. Explicou diversas vezes ao 

réu que não poderia marcar a consulta. Naquele momento, o réu levantou a pasta que 

trazia consigo, atingindo o objeto contra o seu rosto [depoente]. Todos que estavam no 

local começaram a gritar, preocupados. O réu saiu da UBS. Não presenciou mais nada. O 

acusado retornou para o 'postinho', pois as pessoas não o deixavam sair do local. 

Posteriormente, o réu conseguiu ir embora dali. Em relação à lesão causada pela pasta, 
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relatou ter apenas ficado um hematoma superficial. Na confusão, o réu proferiu 

xingamentos, anteriormente à agressão. Foi atingida no rosto somente uma vez. Negou ter 

tido algum problema com o réu anteriormente. De início, o acusado não estava alterado, 

mas ficou muito nervoso, por não ter conseguido marcar a sua consulta. Presenciou o 

momento em que o réu saía do local e 'quase atropelou uma moça com um bebê no colo'. 

Confirmou que o réu Pablo era o condutor do veículo. A vítima do atropelamento caiu ao 

chão. A manobra foi realizada pelo réu de forma brusca, rápida e violenta, atingindo a 

vítima. Negou conhecer os milicianos Edimar e João Paulo. A vítima Patrícia é paciente 

da unidade em que [a depoente] trabalha. Não soube informar o estado em que o réu se 

encontrava no momento em que adentrou o veículo. Uma viatura compareceu ao local, 

após a saída do acusado. Pôde ver que a viatura partira no encalço do réu. (mídia)

Em juízo, a vítima Patrícia Karen dos Santos Amorim 

Machado disse ter ido à UBS, em razão de uma consulta de sua filha. Ao chegar ao local, 

constatou que ocorria um alvoroço. No momento que estava para adentrar o posto, viu o 

veículo dando ré. Foi atingida pelo carro, bem como sua filha, que trazia no colo. 

Caíram no chão, sendo que lesionou o joelho. Nada aconteceu com sua filha. Em seguida, 

foi socorrida pelas pessoas que estavam no posto. Posteriormente, também teve ciência dos 

fatos que antecederam o seu atropelamento. Não conseguiu ver quem conduzia o veículo. 

No momento em que o réu deu ré, ele já deixou local. A Polícia partiu imediatamente no 

encalço do acusado. A Polícia foi chamada pelas pessoas que estavam no posto. Presenciou 

o momento em que dois policiais adentraram o posto, sem saber o que havia ocorrido. Os 

policiais tentaram alcançar o réu, entretanto, não conseguiram. Não conhecia os policiais 

civis envolvidos no caso. Chegou a ser atingida pelo carro, o que fez com que se 

desequilibrasse e caísse com sua filha no colo. Foi atropelada no momento em que 

chegava ao posto. Gritou após o atropelamento, mas não soube informar se o réu a escutou. 

(mídia). 

A testemunha Adriana Almeida Azambuja de Moraes 

afirmou ser gerente da UBS em que se deram os fatos. A janela de sua sala dá de frente 
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para o estacionamento do local. Ouviu uma gritaria, agitação e observou a situação pela 

janela. Naquele momento, avistou o réu, que é paciente da UBS, tentando sair com o carro 

do local em alta velocidade, aparentando estar bem assustado, mas querendo sair do local.  

Quando avistou o acusado, este ainda não havia entrado no carro. No momento em que 

presenciou os fatos, o réu saía e se encaminhava para dentro do carro. O acusado saiu do 

local em alta velocidade com o veículo. Havia pessoas passando por trás do veículo, com 

o intuito de adentrar a UBS. Naquele instante, as pessoas saíram correndo para tentar 

chamar a Polícia. Uma viatura passava pelo local e as pessoas começaram a gritar, sendo 

que os milicianos pararam e os atenderam. Havia pessoas atrás do veículo do réu, mas não 

viu se o réu chegou a bater naqueles indivíduos com o carro. Viu pessoas próximas ao 

carro do réu no momento em que ele deu ré e ouviu muita gritaria por parte dos outros 

transeuntes. Após o carro sair do local, observou que a vítima Patrícia, junto com sua 

filha, estavam caídas no chão. Não soube informar se a vítima veio a cair no chão por 

conta de um susto, ou por ter sido atingida pelo veículo do réu. Identificou a vítima 

Patrícia, pois ela utiliza muito os serviços da UBS. No momento da marcha à ré engatada 

pelo réu, havia apenas a ofendida Patrícia atrás do veículo. Teve ciência de que o réu 

tivera um problema com a vítima Rosalina, chegando a agredi-la com uma pasta no rosto. 

Soube que o réu ficou nervoso, pois queria marcar uma consulta médica, entretanto, seu 

pedido, por questões burocráticas, não pôde ser atendido. O réu ainda proferiu 

xingamentos contra a vítima Rosalina. No momento do ocorrido, a vítima Patrícia estava 

chegando à UBS. O réu era paciente da UBS e nunca teve outro tipo de problema no local. 

A ação praticada pelo réu causou estranhamento, visto que já o conhecia anteriormente. Os 

policiais o perseguiram. Não presenciou a abordagem, uma vez que a perseguição 

continuou bem longe do local em que estava. No momento em que conversou com a vítima 

Rosalina, observou que ela tinha uma marca vermelha no rosto. (mídia)

A testemunha arrolada pela Defesa, Christian Kevin, relatou 

ser filho do réu. Estava com ele no dia do ocorrido, pois ele seria atendido no posto 

médico. Ficou esperando dentro do carro, enquanto seu pai (réu) adentrou a UBS, O réu 

fora à UBS para levar alguns exames relativos à consulta médica. Posteriormente, o réu 
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retornou para o veículo e foram embora do local. Primeiramente, o réu lhe disse que 'havia 

perdido a cabeça', pois a vítima Rosalina não quis providenciar o exame. O réu lhe disse 

que havia desferido 'um leve tapa com uma pasta na face de Rosalina'. No momento em 

que o réu estava dando ré com o veículo, apareceu uma pessoa do sexo masculino, 'fora de 

si', batendo no vidro do veículo. Posteriormente, foram embora do local e, no momento em 

que estavam na estrada, apareceu um carro, que aparentava ser uma viatura. No entanto, 

não foi possível identificar ao certo se se tratava de uma viatura ou não, pois o veículo 

estava 'com falta de tinta', com um aspecto bem estranho. Esta suposta viatura os 

perseguia, mas não tocou a sirene ou buzinou. Em seguida, esta viatura passou ao seu lado, 

momento em que pôde visualizar dois homens naquele veículo. O indivíduo que estava 

dirigindo apontou uma arma na direção do carro do acusado. Naquele momento, o réu, que 

conduzia o veículo, não teve nenhuma reação. Em seguida, o homem que estava do lado do 

motorista daquela viatura disparou na sua direção. As duas pessoas que estavam na viatura 

portavam armas. Após o ocorrido, observaram que os tiros atingiram o pneu do veículo, 

mas, no momento dos disparos, não perceberam em que direção eles tinham sido 

efetuados. A fim de que os policiais parassem de atirar, o réu decidiu 'chocar o seu veículo 

com a viatura', para que se afastassem. Naquele instante, a viatura parou. Em nenhum 

momento, os dois indivíduos se identificaram como sendo policiais. (mídia) 

O Policial Civil João Paulo Ferreira relatou que, juntamente 

com seu companheiro Edimar, passaram pela UBS e perceberam que havia um alvoroço 

no local. Pararam para averiguar o que acontecia, momento no qual avistaram o réu dando 

ré com seu veículo, atingindo a vítima Patrícia, que estava com sua filha no colo, 

tendo ambas caído ao chão. Desceu da viatura para tentar segurar o réu, mas ele saiu 

imediatamente do local. Retornaram ao veículo, com o intuito de tentar pará-lo na avenida. 

No entanto, a abordagem não foi bem sucedida. O réu conseguiu se evadir ao acessar a av. 

Mário Covas. Haviam buzinado e ligado a sirene, para que o réu parasse e fosse 

conduzido à Delegacia. Atirou duas vezes com a arma na direção do pneu do veículo do 

réu. Contudo, não conseguiu alvejar o pneu. Após a tentativa, achou melhor cessar sua 

ação, para evitar que acontecesse algo mais grave. Naquele momento, o réu bateu com seu 
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veículo na viatura, sendo que o policial Edimar conseguiu controlar o veículo. No entanto, 

novamente, o réu 'abriu' e bateu com o carro contra a viatura. O réu estava à direita da 

viatura. A viatura acabou parando na grama que separa as pistas, tendo tal ato quase 

provocado capotamento. Em seguida, o acusado conseguiu se evadir do local. Não se 

lesionaram. Na perseguição, conseguiu identificar o réu, entretanto, negou conhecê-lo 

antes do ocorrido. Ao retornar à UBS, soube do que ocorrera anteriormente. O réu 

realizava tratamento na UBS e, por não conseguir marcar sua consulta, desferiu um tapa 

com a pasta no rosto da vítima Rosalina. Houve um alvoroço no local, sendo que o 

acusado, ao tentar se evadir, acabou dando uma ré, vindo a se chocar com a vítima 

Patrícia. Apenas presenciou o momento em que a vítima caíra no chão e começara a gritar. 

Negou conhecer as vítimas Rosalina e Patrícia, bem como a testemunha Adriana. (mídia)

No mesmo sentido depôs o também Policial Civil Edimar da 

Silva Rufino. Acrescentou que tiveram dificuldades para localizar o veículo, pois o carro 

está cadastrado no antigo endereço do réu. Realizaram pesquisa, sendo que, após 

conseguirem a qualificação, fizeram o cruzamento com o nome dos filhos, conseguindo, 

assim, localizar o endereço do veículo. Todo este processo ocorreu por cerca de cinco dias 

após os fatos. Primeiramente, localizam a casa do réu e, após verem o veículo na garagem, 

observaram que o réu havia colocado uma lixeira para obstruir a visão da placa. Entretanto, 

perceberam que a lateral do veículo do réu estava toda amassada. Concluíram, então, que 

se tratava do carro presente no dia dos fatos. Na perseguição, o réu nada verbalizou, pois 

estava com a janela fechada. O policial João Paulo chegou a se lesionar, mas não se 

recordou ao certo da parte do corpo em que ocorreu a lesão. A viatura ficou com o para-

choque dianteiro e o traseiro na lateral amassados. A Guarda Municipal foi chamada pelos 

indivíduos presentes na UBS. (mídia)

Inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos 

Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, 

tais como Policiais Civis, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser 

testemunhas em processo criminal.
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Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em 

cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm 

qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados 

são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto 

probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força 

probante. 

De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em 
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6ª 
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., 
j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

É nesse sentido também o entendimento do C. STF:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE 
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal 
de servidores policiais - especialmente quando prestado em 
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de 
inquestionável eficácia probatória, não se podendo 
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]" 
(STF, 1.ª Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de 
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

E também desta C. Câmara:

(...) Tráfico de entorpecentes  Materialidade e autoria 
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é 
harmônico com o conjunto probatório  Validade No que 
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos 
policiais, os tribunais têm deixado assente serem 
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A 
simples condição de policial não torna a testemunha 
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos 
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e 
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têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que 
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas 
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove 
o contrário. Cálculo da Pena  Tráfico de entorpecentes  
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos  
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade 
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito 
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido 
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se 
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma 
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 
44, do CP. (grifei) (Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, 
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do 
julgamento: 14.05.2015; 8ª Câmara de Direito Criminal)

Ainda, não é crível que os Policiais incriminariam o réu de 

forma gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática dos crimes 

narrados na exordial. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais 

depoimentos não mereçam total credibilidade.

Esse é o conjunto probatório, que afasta qualquer dúvida 

quanto à prática dos crimes narrados na denúncia pelo acusado Pablo Reinaldo Cervi, não 

havendo que se cogitar de absolvição.

No tocante ao crime de lesão corporal praticado contra a 

vítima Rosalina, as provas carreadas aos autos são claras e contundentes no sentido de que 

Pablo desferiu um tapa no rosto de tal vítima, com a pasta de plástico. O próprio acusado 

relatou, em Juízo, tê-la agredido em um momento de nervosismo.

Com efeito, a referida lesão corporal tem sua materialidade 

sobejamente demonstrada no laudo pericial de fls. 36, que assim descreve as lesões de 

natureza leve sofridas pela vítima: “Equimose violácea irregular localizada no 1/3 

proximal-medial do braço direito. Edema traumático na região Malar direita e asa do 

nariz a direita.”.

Do mesmo modo, destaco que também restou 
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suficientemente demonstrada nos autos a prática do crime de desacato, pois, segundo as 

declarações da vítima Rosalina, que trabalhava na sala de especialidades do Posto de 

Saúde, o réu proferiu xingamentos contra ela, e anteriormente à agressão física igualmente 

praticada.

Tratava-se, portanto, de funcionária pública que estava no 

exercício de sua função, a qual foi ofendida por Pablo em um momento de nervosismo, 

fato este que se amolda à figura do art. 331, do Código Penal.

Neste ponto, ao contrário do alegado pela digna Defesa, não 

há que se cogitar da prática isolada do crime de desacato, pois, como já demonstrado 

anteriormente, o crime de lesão corporal também se encontra devidamente comprovado 

nos autos, com base em laudo pericial, nos relatos da vítima e nas palavras do réu.

Ademais, deve-se atentar para o fato de que referidos delitos 

visam à proteção de bens jurídicos distintos, sendo descabida a tese de crime único.

Assim, enquanto o crime de lesão corporal visa à garantia da 

integridade física do indivíduo, o delito de desacato busca proteger a Administração 

Pública, mormente no tocante à dignidade, prestígio e respeito devidos aos seus agentes no 

exercício de suas funções.

 No que concerne ao elemento subjetivo do tipo específico, 

bem ensina Nucci2: “Não há. Há posição em contrário, sustentando haver a vontade 

específica de desprestigiar a função pública, proferindo ou tomado postura injuriosa. 

Assim não cremos, pois o verbo é suficiente para essa conclusão. Desacatar significa, 

por si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim 

desacreditar a função pública.”.  (destaquei)

A despeito de a E. 5ª Turma do C. STJ, no julgamento do 

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7ª ed., São Paulo, RT, 2011, p. 1059.
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REsp 1640084, entender pela descriminalização do crime de desacato, tal dispositivo (art. 

331, do Código Penal) ainda encontra-se vigente, persistindo, assim, o crime em questão. 

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, 

sendo de rigor a manutenção do decreto condenatório, também, por este delito.

Quanto ao crime de desobediência, melhor sorte não assiste 

à Defesa.

Os Policiais Civis foram contundentes em seus relatos em 

Juízo, afirmando que, ao notarem que o réu pretendia deixar o Posto de Saúde, tentaram 

interpelá-lo, porém sem sucesso. Diante da atitude de Pablo, adentraram a viatura e 

partiram no seu encalço.

Durante a perseguição, os Policiais buzinaram e chegaram 

a acionar a sirene da viatura, mas, mesmo assim, o acusado não parou o seu veículo e 

seguiu em alta velocidade na via pública. A testemunha Adriana relatou que viu o réu sair 

do Posto dirigindo seu carro em alta velocidade.

A rechaçar qualquer dúvida quanto à desobediência 

perpetrada por Pablo, está o fato de que os Policiais precisaram até mesmo direcionar 

disparos contra os pneus do carro do réu, visando, com isso, que ele parasse seu carro, 

sendo certo que não atingiram os pneus. Ainda assim, Pablo continuou sua fuga e, não 

satisfeito, chegou até mesmo a chocar seu veículo contra o da Polícia.

Inconteste, assim, o dolo de Pablo em desobedecer à ordem 

legal dos funcionários públicos, não subsistindo a tese defensiva em contrário.

Outrossim, as lesões corporais na condução de veículo 

automotor, praticadas em desfavor de Patrícia e de Mikaela também estão bem 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001317-29.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO Nº 21/24

demonstradas nos autos, conforme se depreende dos relatos dos Policiais Civis e da 

vítima Patrícia em Juízo.

Conforme se verificou do conjunto probatório, Pablo deixava 

o Posto de Saúde em seu veículo automotor, quando, em um movimento brusco, atingiu 

Patrícia, que carregava no colo sua filha Mikaela, tendo ambas sido lesionadas na colisão, 

conforme se verifica dos laudos periciais de fls. 24 e 34.

Assim foi atestado nos referidos laudos de lesão corporal: 

vítima Patrícia, “Escoriações recentes e irregulares, localizadas na dobra anterior de 

ambos os joelhos e no dorso do pé direito.”; e vítima Mikaela, “Equimoses violáceas 

discretas e irregulares, localizadas nas dobras anteriores de ambos os joelhos.”.

Aqui, em que pesem as alegações da digna Defesa, não há 

que se cogitar que qualquer culpa por parte da vítima Patrícia, que tão somente pretendia 

adentrar o Posto de Saúde para que sua filha fosse consultada. Ao réu, em contrapartida, 

caberia maior cautela na condução de seu veículo automotor, sobretudo em manobras de 

marcha-à-ré, especialmente em local sabidamente frequentado por inúmeros pedestres.

Dúvida, não há, ademais, que Pablo se evadiu do Posto de 

Saúde sem prestar qualquer socorro às vítimas Patrícia e Mikaela, tornando inarredável, 

assim, a incidência da causa de aumento do art. 302, § 1º, inciso III, c.c. o art. 303, 

parágrafo único, ambos da Lei nº 9.503/97 (redação da Lei nº 12.971/2014, vigente à época 

dos fatos).

Por fim, cabe ressaltar que os crimes perpetrados contra 

Patrícia e Mikaela se deram mediante uma só ação, a configurar, assim, o concurso formal 

próprio de delitos, na forma do art. 70, do Código Penal.

Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
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a) Crime de lesão corporal (vítima Rosalina)

Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do 

Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, 03 meses de detenção, por 

ausência de circunstâncias desabonadoras.

A pena acima restou definitiva, ante a inexistência de 

agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

b) Crimes de desacato e desobediência

Na primeira fase, segundo os critérios do art. 59, do Código 

Penal, inexistem circunstâncias desabonadoras ao réu, tendo sido as penas de cada crime 

sido fixadas nos mínimos legais, ou seja, 06 meses de detenção e 10 dias-multa, no 

mínimo legal, para o delito de desacato, e 15 dias de detenção e 10 dias-multa, no mínimo 

legal, pelo delito de desobediência.

Nas demais fases, estão ausentes circunstâncias 

modificadoras das penas, que permaneceram definitivas nos patamares acima.

Anoto que o Código Penal estabelece a pena de multa do 

crime de desacato alternativamente à privativa de liberdade. Assim, deve ser corrigido, 

de ofício, este erro material, restando mantida tão somente a sanção corporal, no 

patamar de 06 meses de detenção, afastada a pena de multa.

c) Crimes de lesão corporal na direção de veículo 

automotor, com omissão de socorro (vítimas Patrícia e 

Mikaela) 

Na primeira fase, conforme os critérios do art. 59, do Código 
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Penal, inexistindo circunstâncias desabonadoras ao réu, a r. sentença fixou as penas-base 

nos mínimos legais.

Há, contudo, erro material na r. sentença, pois, muito embora 

tenha sido consignada a fixação das penas-base nos mínimos legais, estas foram 

estabelecidas no patamar máximo cominado em lei para o crime em questão (02 anos). 

Assim, de ofício, cabe correção ao erro ora apontado, razão pela qual reduzo as penas-base 

ao patamar de 06 meses de detenção, mantida a suspensão da licença para dirigir ou da 

proibição de obtê-la no patamar de 02 meses.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa, diante da causa de aumento do art. 302, 

§ 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97, deve ser mantida a elevação das penas na fração de 1/3, 

o que resulta nas reprimendas de 08 meses de detenção, além de 02 meses e 20 dias de 

suspensão da licença para dirigir ou da proibição de obtê-la.

Diante do concurso formal entre os crimes de lesão 

corporal culposa na direção de veículo automotor, devem ser tomadas como base as 

penas de um dos delitos, elevadas na fração de 1/6, o que resulta nas reprimendas de 09 

meses e 10 dias de detenção, além de 03 meses e 03 dias de suspensão da licença para 

dirigir ou da proibição de obtê-la.

Considerando-se o concurso material entre todos os 

crimes praticados por Pablo, obtém-se a pena final de 01 ano, 06 meses e 25 dias de 

detenção, e 10 dias-multa, no mínimo legal, além de 03 meses e 03 dias de suspensão da 

licença para dirigir ou da proibição de obtê-la.

Quanto ao regime, consideradas as circunstâncias judiciais 
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favoráveis e o patamar da pena, mantenho o inicial aberto, com base no art. 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal.

A princípio, os crimes em tela envolvem violência contra a 

pessoa, de modo que não seria cabível a substituição da privativa de liberdade por 

restritivas de direitos. 

No entanto, inexiste recurso Ministerial suscitando tal ponto, 

motivo pelo qual deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade.

Assim, considerando-se o quantum da pena aplicada, 

mantenho a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes 

em: (a) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da privativa de liberdade, 

nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal, e (b) prestação pecuniária, no valor de 02 

salários mínimos, em favor de entidade assistencial a ser definida pelo MM. Juízo da 

Execução Criminal.

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no 

mérito, nego provimento ao recurso defensivo, porém, de ofício, corrige-se erro material, 

para reduzir a pena ao patamar de 01 ano, 06 meses e 25 dias de detenção, e 10 dias-multa, 

no mínimo legal, afastada a pena de multa quanto ao crime de desacato, mantendo-se, 

no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Ely Amioka

Relatora
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