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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA.  
Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessária a 
comprovação da incapacidade total e permanente. Com este entendimento, 
a Turma deu provimento a recurso do INSS, por considerar que no caso tem 
tela o perito foi enfático ao afirmar que a incapacidade do autor é parcial e 
suscetível de recuperação, ademais, cabe salientar que o especialista 
indicou procedimentos de reabilitação para a limitação do autor, como 
“reeducação postural e fisioterapia”.  Portanto, entendeu-se que se há 
vedação apenas para o desempenho de funções que demandem esforço e 
já que existe reabilitação para a limitação do autor, não há que se falar em 
incapacidade total e, por conseguinte em aposentadoria por invalidez sob 
pena de afronta à lei de benefícios sociais. (Processo nº 
2007.50.50.000648-0/01. Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E 
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROCEDÊNCIA 
NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – MARCO INICIAL PARA 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA MODIFICADO – SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  
A concessão do benefício aposentadoria por invalidez se deu de maneira 
correta. A questão controvertida foi a fixação da data de início do benefício 
auxílio-doença que foi restabelecido. A autora teve o benefício cessado em 
(31/03/2005), no entanto, pela perícia judicial, não há comprovação que a 
mesma estava incapacitada a partir dessa data. O expert apenas supõe que 
a autora poderia estar incapacitada em 11/09/2006 – data de ajuizamento 
da ação. Assim, a Turma, considerando que não há elementos nos autos 
que contrarie o resultado da perícia do INSS, realizada em 24/05/2005, que 
deu parecer contrário a concessão do benefício naquela oportunidade, deu 
provimento em parte ao recurso do INSS, já que não há como confirmar se 
autora se encontrava incapacitada no período entre a cessação do benefício 
e a perícia judicial que atestou sua incapacidade, pelo que fixou que o 
marco inicial para o pagamento das parcelas referentes ao restabelecimento 
do auxílio-doença deve ser o dia da realização do exame pericial (Processo 
nº 2006.50.50.005128-6/01. Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
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MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 
INDEFERE REQUERIMENTO DO INSS FUNDADO NO ART. 475-L, § 1º 
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. SITUAÇÃO NÃO TERATOLÓGICA. NÃO CABIMENTO DO 
WRIT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51 E ART. 267, I C/C ART. 295, III,  DO CPC. 
O INSS foi condenado a revisar a RMI do benefício previdenciário do autor, 
elevando o percentual do salário-benefício para 100%, conforme sentença 
proferida pelo juiz do 2º Juizado Especial Federal. Após o trânsito em 
julgado, a autarquia requereu a extinção da execução sob a alegação de 
que a sentença seria título inexigível, uma vez que o STF, em julgamento de 
recursos extraordinários, decidiu que a revisão previdenciária deferida seria 
indevida. Tal requerimento teve por base o art. 475-L, § 1º do CPC, que 
considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo STF.  Diante do indeferimento do pleito 
pelo MM. Juiz do Juizado Especial Federal, o INSS impetrou o presente 
mandado de segurança visando à anulação da decisão proferida. A Turma 
entendeu que não cabe recurso da decisão impugnada pelo presente 
mandado de segurança. A turma entendeu que o mandado de segurança 
contra ato judicial somente é cabível contra decisão da qual não caiba 
recurso e que, ainda, seja considerada teratológica. Tais situações não se 
encontram presentes.Ademais, não se pode adjetivar como teratológica a 
decisão judicial que indeferiu o requerimento do INSS que pretendia, após o 
trânsito em julgado da sentença, a  inexigibilidade do título judicial. Isso 
porque o dispositivo do CPC invocado pelo impetrante, conforme bem 
acentuado na decisão atacada, somente tem aplicabilidade naquelas 
situações em que a lei na qual se baseou a sentença for declarado 
inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade.  
No caso em questão, a decisão do STF se deu em recursos extraordinários 
(RE’s 416.827 e 415.454), motivo pelo qual não há de se falar em aplicação 
do art. 475-L, § 1º do CPC e, conseqüentemente, não pode ser considerada 
teratológica a decisão atacada por meio do presente mandado de 
segurança. Petição inicial indeferida, com fulcro no art. 8º da Lei nº 
1.533/51.  Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 
267, I c/c art. 295, III, ambos do CPC. (Processo nº 2004.50.50.002703-2/03 
– Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
 

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO 
INICIALMENTE AJUIZADO PERANTE VARA CÍVEL. DECLÍNIO DE 
COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LIVRE 
DISTRIBUIÇÃO. (1) 
A ação foi proposta em 30/08/2002 e distribuída à então denominada 4ª 
Vara Cível Federal. Em 24/10/2007, declinou-se de competência da vara 
cível para um dos juizados especiais federais. Inicialmente distribuído o feito 
ao 2º JEF, este declinou de competência para o 1º JEF ao fundamento de 
que na época da propositura da ação ainda não havia sido instalado o 2º 
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JEF. Aquele, por sua vez, suscitou o presente incidente para fixação de 
competência. O relator entendeu que tinha razão o juízo suscitante. 
Argumentou que no declínio de competência para juizado especial de 
processo que tramitava em vara cível, deve ser observada a livre 
distribuição. Ponderou que é irrelevante que, na ocasião do ajuizamento da 
ação perante a vara cível, somente estava instalado o 1º JEF. Na data da 
decisão em que a vara cível declinou de competência para os juizados 
especiais federais cíveis, tanto o 1º quanto o 2º já haviam sido instalados. 
Fixação da competência do 2º Juizado Especial Federal Cível para 
processar e julgar o feito. Abrindo divergência, o Juiz Federal Vladimir 
Santos Vitovsky fixava a competência do 1º JEF a luz do disposto no art. 25 
da Lei 10.259/01, haja vista que por ocasião do ajuizamento não havia sido 
instalado o 2ª JEF. Após, o julgamento foi suspenso aguardando o voto da 
Dra. Maria Cláudia, ausente justificadamente, haja vista o impedimento dos 
dois outros membros da Turma (Processo nº 2002.50.01.006433-7/01– Rel. 
Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
 

DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LANÇAMENTOS 
EQUIVOCADOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUESTÃO DE 
FATO NOVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 
A sentença arbitrou em R$ 1.000,00 o valor da indenização por dano moral. 
Levou em consideração o valor do débito e a conduta da ré, que, tendo em 
vista a reclamação contra os três lançamentos equivocados na fatura de 
cartão de crédito, prontamente estornou dois deles, omitindo-se apenas em 
estornar apenas o terceiro sob a escusa de que a despesa não foi 
contestada. O autor interpôs recurso com a finalidade de aumentar o valor 
da condenação. Alegou que teve de despender grande esforço para se livrar 
da dívida que lhe foi indevidamente imputada. Esse fato, por si só, não 
configura dano moral, mas mero aborrecimento, que não justifica 
indenização. Alegou que passou por enorme constrangimento ao ter o 
crédito negado pela Companhia GOL Transportes Aéreos S.A., deixando de 
se beneficiar de promoções e pagando tarifas com valor acima do 
pretendido. Contudo, esse fato não foi articulado na petição inicial, pelo que 
trata-se de questão de fato nova, que não pode ser conhecida, porque o 
recurso inominado fica restrito às questões alegadas e provadas antes da 
sentença. As questões de fato não propostas no juízo inferior só podem ser 
conhecidas se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força 
maior (art. 517 do CPC), mas não é esse o caso. Ademais, o fato não foi 
comprovado nem com documentos nem com a oitiva de testemunhas. Com 
estes fundamentos, a Turma negou provimento ao recurso da parte autora. 
(Processo nº 2007.50.50.002704-5/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira 
Alves).  
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE RURAL ATÉ 1986. LC 11/71. BENEFÍCIO DEVIDO 
APENAS AO CHEFE DE FAMÍLIA. LEI 8.213/91 NÃO PODE RETROAGIR. 
RECURSO PROVIDO. 
Na hipótese, a recorrida não confessou ter parado de trabalhar há mais de 
vinte anos. Admitiu apenas que teria parado de trabalhar havia cerca de um 
ano. Por outro lado, as duas testemunhas confirmaram que fazia cerca de 
vinte anos que não viam a recorrida trabalhar na roça. A Turma entendeu 
que, tendo em conta que os depoimentos foram colhidos em 2006, 
considera-se que a recorrida não tenha exercido atividade rural depois de 
1986. Naquela época, ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91. Vigorava 
a Lei Complementar nº 11/71, que regulava o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural (PRO-RURAL). O art. 4º daquela lei contemplava o 
trabalhador rural que completasse 65 anos de idade com aposentadoria por 
velhice. O parágrafo único desse mesmo dispositivo legal ressalvava, 
porém, que não era devida a aposentadoria a mais de um componente da 
unidade familiar, cabendo apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo. 
E a recorrida não era chefe da família, qualidade que cabia a seu o marido. 
Quando a recorrida parou de trabalhar na roça, não tinha direito à 
aposentadoria por idade, pois, embora completado o requisito etário, não 
era chefe de família. A universalização da cobertura previdenciária para toda 
a população rural, incluindo a extensão incondicional do direito à 
aposentadoria rural por idade para a mulher, só foi prevista pelo art. 143 da 
Lei nº 8.213/91. Mas, quando a lei nova entrou em vigor, a recorrida já havia 
parado de exercer atividade rural. Considerando que a lei nova não pode 
retroagir para regular fatos pretéritos, a Turma, por unanimidade deu 
provimento ao recurso do INSS. (Processo nº 2005.50.52.000587-3/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
CONTRA-RAZÕES. EMBARGOS PROVIDOS. 
O acórdão condenou o recorrente a pagar honorários advocatícios de 
sucumbência. O recorrente argüiu a omissão do acórdão em considerar que 
a recorrida não apresentou contra-razões. A Turma, por unanimidade, 
reconheceu a omissão do acórdão. Entendeu-se que no juizado especial, 
não cabe condenação em honorários advocatícios na primeira instância. Só 
pode haver condenação em segundo grau (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 
Assim, se o recorrido não oferece contra-razões ao recurso, deixando de 
atuar na fase recursal do processo, não tem direito aos honorários 
advocatícios. (Processo nº 2006.50.50.001730-8/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 
INACESSIBILIDADE DOS AUTOS. JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO 
PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE RECURSO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 
DE PROVA MATERIAL. TAMANHO DA PROPRIEDADE NÃO 
DESCARACTERIZA REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. SÚMULA 30 DA 
TNU. MISERABILIDADE NÃO É REQUISITO PARA APOSENTADORIA 
RURAL. POSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO DA 
PRESCRIÇÃO. ART. 219, § 5º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 
A sentença foi prolatada em audiência. Os autos ficaram retidos para 
registro de sentença. Somente a partir da abertura de vista começou a 
correr o prazo para recurso. A Turma entendeu que a inacessibilidade aos 
autos configura justa causa (art. 183, § 1º, do CPC), pois prejudica a 
elaboração da peça recursal, autorizando a devolução de prazo. No mais, a 
Turma considerou que os documentos que instruem os autos configuram 
indícios suficientes do exercício da atividade rural: a certidão de casamento, 
lavrada em 1961, na qual o marido está qualificado como lavrador 
(aplicação da Súmula nº 6 da Turma Nacional de Uniformização); os 
certificados de cadastro de imóvel rural referentes aos exercícios de 1983 e 
1986, em nome do falecido marido. Os documentos são contemporâneos, 
tendo sido constituídos anos antes do requerimento administrativo de 
aposentadoria. Por seu turno, o tamanho da propriedade rural explorada não 
serve, por si só, para motivar a descaracterização da qualificação do 
segurado especial. Aplicou-se a Súmula nº 30 da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Além 
disso, as testemunhas confirmaram que a recorrida trabalhava na agricultura 
em regime de economia familiar. Nenhum documento indica contratação de 
empregados. As notificações emitidas pelo INCRA registram valor nulo no 
campo destinado à indicação do número de trabalhadores. E o 
enquadramento “Empregador rural II-B” na classificação da propriedade 
rural junto ao INCRA não descarateriza o trabalho rural em regime de 
economia familiar, porquanto utilizada para fins de enquadramento sindical. 
(TRF 4ª REGIÃO - Processo: 200204010255287 - Data da decisão: 
10/02/2004 – DJ 10/03/2004 p. 516). Fica prejudicada a alegação de que o 
marido da recorrida era empregador rural. E outro giro, o art. 143 da Lei nº 
8.213/91 não elege a miserabilidade como requisito para concessão de 
aposentadoria rural por idade. A situação patrimonial ou a ostentação de 
capacidade econômica de contribuir facultativamente para a previdência 
social não interferem na qualificação do segurado especial. Basta 
comprovar o exercício de atividade rural sem concurso de empregados 
permanentes. Por fim, a Turma entendeu que a sentença deveria ter 
pronunciado a prescrição qüinqüenal. Trata-se de questão que deve ser 
analisada de ofício (§ 5º do art. 219 do CPC). É admissível pronunciar a 
prescrição, mesmo que o recurso não tenha tornado a suscitar essa questão 
indevidamente omitida pela sentença. Por unanimidade, a Turma negou 
provimento ao recurso, mas pronuncia de ofício a prescrição qüinqüenal. 
(Processo nº 2005.50.54.000217-8/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira 
Alves). 
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DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE DENTISTA. 
COBRANÇA DE TRIBUTOS OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PELO 
MUNICÍPIO E LEGITIMAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. CIÊNCIA 
DOS CLIENTES. IRRELEVÂNCIA. AUTO-APLICABILIDADE ART. 2º DA 
LEI 5.081/66. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS DA REPROVABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 
CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA 
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INFLUÊNCIA APENAS 
NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE 
MULTA. REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA. PENA REDUZIDA PARA 
UM ANO. CONVERSÃO EM APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE 
DIREITO. MANUTENÇÃO DA PERDA DE BENS. ABSOLVIÇÃO NA 
JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. 
 
Dando prosseguimento ao julgamento do caso do prático acusado de 
exercício ilegal de profissão, a Turma resolvendo questão de ordem fixou a 
competência da Justiça Federal. Prosseguindo no julgamento, destacou o 
relator que o art. 282 do Código Penal tipifica como criminosa a conduta 
consistente em exercer a profissão de dentista sem “autorização legal”. 
Ponderou o magistrado que esse elemento normativo do tipo pressupõe não 
só a “habilitação profissional” (título ou diploma expedido por instituição de 
ensino superior) como também o registro do título ou diploma no órgão 
competente, qual seja, o Conselho Regional de Odontologia. Por seu turno, 
salientou o relator que o art. 5º da Lei nº 5.081/66 dispôs que “é nula 
qualquer autorização administrativa a quem não for legalmente habilitado 
para o exercício da Odontologia”. O fato de o município cobrar tributos ou 
expedir alvará de licença não legitima o exercício da atividade odontológica 
pelo dentista prático. Também entendeu ser irrelevante que os clientes do 
recorrente tivessem ciência de que ele não possuía habilitação em 
odontologia. No mais salientou que a Lei nº 5.081/66 dispôs, no art. 2º, que 
“o exercício da Odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião-
dentista habilitado por escola ou faculdade oficial ou reconhecida, após o 
registro do diploma na Diretoria do Ensino Superior, no Serviço Nacional de 
Fiscalização da Odontologia, sob cuja jurisdição se achar o local de sua 
atividade”. Trata-se de norma auto-aplicável, cuja exeqüibilidade não se 
condiciona à regulamentação. De outro giro, o relatou destacou que o 
recorrente confessou no interrogatório que sabia que “dentista prático pode 
fazer apenas prótese” e que desde os quinze anos de idade exerce 
atividades reservadas a dentistas. É, porém, exagerado, apenas com base 
nesse grau de consciência, fixar a pena-base em proporção três vezes 
superior à da pena mínima. Ademais, há outros fatores relevantes, 
desprezados na sentença recorrida, que reduzem a reprovabilidade da 
conduta perante o meio social em que o recorrente atua. As circunstâncias 
do crime são favoráveis, porque a clientela sabia que o recorrente não era 
diplomado em odontologia. Quanto às conseqüências do crime, não há 
prova de que algum cliente tenha sido vítima da imperícia do recorrente, e 
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as testemunhas ouvidas em juízo atestaram terem ficado satisfeitas com o 
atendimento recebido. A conduta social do agente também é favorável, pois 
as testemunhas não indicaram fatores desabonadores.  Assim, como o 
recorrente confessou espontaneamente a autoria do crime, tanto na fase 
policial quanto em juízo, entendeu o relator que a sentença não deveria ter 
deixado de reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, 
do Código Penal. O fato de o recorrente ter continuado a exercer a profissão 
depois do indiciamento não justifica afastar a aplicação da circunstância 
atenuante, porque a lei não exige que a confissão seja acompanhada de 
arrependimento. A primariedade não é circunstância atenuante (art. 65 do 
Código Penal). Trata-se de circunstância judicial (art. 59 do Código Penal), 
atinente aos antecedentes do agente, que influi apenas na primeira fase da 
fixação da pena final. Seja como for, a ausência de prévia condenação 
criminal por sentença transitada em julgado apenas deixa de configurar 
mau-antecedente e impede o agravamento da pena-base.  A sentença 
arbitrou a multa em seis salários mínimos. A individualização da pena, 
porém, não seguiu o sistema bifásico estipulado no art. 49 do Código Penal, 
que considera as circunstâncias judiciais e a situação econômica do réu. A 
fundamentação revela-se deficiente nesse ponto. Na primeira etapa de 
fixação da pena de multa, determina-se o número de dias-multa entre o 
mínimo de dez e o máximo de 360 dias. Essa etapa baseia-se no critério 
trifásico de fixação da pena privativa de liberdade (circunstâncias judiciais, 
circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento e diminuição 
da pena). Na segunda etapa, determina-se o valor de cada dia-multa, não 
podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo nem superior a 5 salários 
mínimos. Essa opção deve levar em conta exclusivamente a situação 
econômica do réu. Pena de multa reduzida para 2 salários mínimos. Com a 
redução da pena privativa de liberdade para 1 ano, deve ser substituída por 
uma única pena restritiva de direito, em vez de duas (art. 44, § 2º, do Código 
Penal). Assim, dentre as três penas restritivas de direito aplicadas na 
sentença, mantém-se apenas a de perde de bens, por ser a mais eficiente 
no sentido de evitar que o recorrente reincida no delito. Assim, diante de tais 
aspectos, o relator votou inicialmente para dar parcial provimento ao 
Recurso, para reformar a sentença, reduzindo a pena de multa para 2 
salários mínimos e desconstituindo a condenação do recorrente nas penas 
substitutivas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim 
de semana. Contudo, após a indagação do Juiz Federal Dr. Vladimir 
Vitovsky, acerca de eventual processo na justiça estadual sobre o mesmo 
fato, o relator manifestou que o réu já havia sido absolvido em sentença 
transitada em julgado, o que era de conhecimento do juiz sentenciante, 
consoante se vê do relatório da sentença. Assim, em voto vista proferido 
oralmente, o Presidente destacou que é pacífica a jurisprudência do STF no 
sentido de que o trânsito em julgado da sentença absolutória, ainda que 
proferida por juiz incompetente, impede o processo e julgamento pelo 
mesmo fato. Após tal registro, o Juiz Federal Dr. Wilson Witzel procedeu a 
análise minuciosa, e com o mesmo argumento, votou pela anulação do 
processo e arquivamento do mesmo, ante a existência de coisa julgada 
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absolutória, no que foi acompanhado por unanimidade, tendo o relator 
retificado seu voto para acompanhar a divergência. (Processo n.: 
2005.50.50.011485-1/02. Rel. originário: Juiz Federal Dr. Rogério Moreira 
Alves. Rel. para acórdão: Juiz Federal Dr. Wilson Witzel) 
 
 
 

Notícias 
 

• FONAJEF será realizado em Porto Alegre nos dias 25 a 27 de 
agosto.  Drª. Cristiane Conde Chmatalik, Delegada da AJUFE, 
é a Coordenadora da organização do FONAJEF na 2ª Região. 

 
• Na pauta da Segunda Edição do Boletim da Turma Recursal 

será abordada a Inconstitucionalidade da Coisa Julgada. 
Todos os interessados poderão encaminhar artigos sobre o 
assunto. 

 
•  Após o sucesso dos Mutirões do 1º e 2º Juizados Especiais 

Federais, nas ações sobre correção de Cadernetas de 
Poupança, Turma promoverá conciliação em instância 
recursal, denominado “Projeto (re)conciliar”. 

 
•  Encerrado o processo seletivo de estagiários para os 

Juizados Especiais Federais e Turma Recursal. Foram 
aprovados 6 (seis) candidatos, número idêntico ao de vagas 
disponíveis. Dos candidatos aprovados três estudam na 
FDV, dois na UVV e um na UFES.  

 
 


