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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 339 

EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – 

CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – COMPENSAÇÃO 

– LIMITES 

Nos termos do artigo 46, § 3º, do Código Penal, o tempo de prisão 

cautelar não pode ser computado à razão de um dia de condenação por 

oito horas de prestação de serviços à comunidade, no caso de 

substituição da pena prisional por restritiva de direitos.  

(D.O.E., 05/10/2011, p. 52) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL N° 0088740-29.2009.8.26.0224, 

comarca de Guarulhos, em que figura como apelante e apelado J.N.O., 

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, no art. 541 do 

Código de Processo Civil e no art. 26 da Lei n° 8.038/90, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, em face do v. acórdão da SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, 

pelos seguintes motivos: 
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1 – resumo dos autos 

 

 J.N.O. foi condenado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal 

da comarca de Guarulhos (autos n° 3.073/09), por infração ao art. 33, 

caput, c.c. o §4°, da Lei n° 11.343/06, a cumprir um ano e oito meses 

de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagar 166 dias-multa 

(fls. 108/116). 

 Segundo a denúncia, Joilson foi surpreendido por policiais 

militares, que realizavam um patrulhamento, em poder de 136 (cento e 

trinta e seis) gramas de cocaína, disposta esta em 183 porções, e 

51,42 g de maconha, disposta em 16 unidades, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal e regulamentar.  

 Os laudos dos exames químico-toxicológicos encontram-se as 

fls. 44/49. 

 Inconformados, o sentenciado e o Ministério Público 

interpuseram recursos de apelação e, após o processamento destes, a 

douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso 

ministerial e o improvimento do apelo defensivo (fls. 162/168). 

 Contudo, a Egrégia 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, por votação unânime, deu parcial provimento 
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ao apelo ministerial, para majorar as penas impostas ao apelado 

J.N.O. para dois anos e seis meses e duzentos e cinquenta dias-multa, 

e, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso defensivo 

para substituir a pena prisional por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual 

período, e dez dias-multa, julgando, a seguir, por detração, nos termos 

do artigo 44, §2°, c.c. os artigos 46, §3°, e 33, caput, todos do Código 

Penal, e 126, §1°, da Lei de Execução Penal, por analogia  em 

benefício do condenado, cumprida a pena alternativa, de conformidade 

com o voto do relator Des. Fernando Miranda de fls. 180/188, a seguir 

transcrito: 
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 Assim decidindo, ao proceder a detração, por analogia em 

benefício do condenado, considerando cada dia de prisão equivalente 

a oito horas de serviço comunitário, contrariou o disposto nos artigos 

44, §2°, 46, §3°, e 33, caput, do Código Penal e no art. 126, §1°, da Lei 

de Execuções Penais, além de dissentir de anterior julgado do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 

6.368/76. PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, NO 

REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA 

CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DETRAÇÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 

ORDEM DENEGADA. 

1. A presente impetração, sob o fundamento de 

aplicação do princípio da proporcionalidade, requer 

seja computado de forma diferenciada o período de 

prisão cautelar do Paciente, pretendendo que esses 

11 meses sejam convertidos em horas, de modo que, 

a cada dia de prisão, ocorra a detração de 24 horas de 

prestação alternativa. 
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2. O Código Penal preceitua o desconto do período 

cumprido à título de prisão cautelar do total da pena 

fixada na condenação. Portanto, se o Paciente deve 

cumprir reprimenda de 3 anos de reclusão, há que se 

deduzir os 11 meses cumpridos cautelarmente, o que 

resulta em 2 anos e 1 mês. Dessa pena, aplicando-se 

a regra insculpida no art. 46, § 3.º, do Código Penal, 

substitui-se cada dia de condenação por uma hora de 

prestação de serviços à comunidade. 

3. Evidencia-se o despropósito da tese defensiva, uma 

vez que a detração, nos moldes propostos pela 

Defensoria Pública, tal como consignado pelo 

acórdão objurgado, "pode nos conduzir a um 

absurdo, sendo possível que em conformidade com o 

método proposto se chegue à conclusão de que o 

acusado que tiver sido preso provisoriamente, mesmo 

por lapso exíguo de tempo, já tenha a sua pena 

cumprida." 4. Ordem denegada. 

(HC 134329/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010) 
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2 – contrariedade à lei federal 

 

 Dispõem os artigos 44, §2°, 46, §3°, e 33, caput, do Código 

Penal e no art. 126, §1°, da Lei de Execuções Penais: 

 

CÓDIGO PENAL 

 

Reclusão e detenção 

        Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida 

em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de 

detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo 

necessidade de transferência a regime fechado. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 . 

 Art. 44. ... 

 §2° Na condenação igual ou inferior a um ano, a 

substituição pode ser feita por multa ou por uma 
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pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a 

pena privativa de liberdade pode ser substituída 

por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 

duas restritivas de direitos.  (Incluído pela Lei nº 

9.714, de 1998) 

 

 Art. 46. ... 

 §3° As tarefas a que se refere o § 1o serão 

atribuídas conforme as aptidões do condenado, 

devendo ser cumpridas à razão de uma hora de 

tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalho. 

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) 

 §4°. As tarefas a que se refere o §1° serão 

atribuídas conforme as aptidões do condenado, 

devendo ser cumpridas à razão de 1 (uma) hora de 

tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalo. 

 

 LEI DE EXECUÇÃO PENAL 
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 Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo 

trabalho, parte do tempo de execução da pena. 

        § 1º A contagem do tempo para o fim deste 

artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 

(três) de trabalho. 

 

 No caso presente, o recorrido Joilson foi preso em flagrante no 

dia 27 de dezembro de 2009 e condenado pela Egrégia Corte Paulista 

a dois anos e seis meses de reclusão. Permaneceu preso até o 

julgamento da apelação por um ano, três meses e dezessete dias. Não 

há nos autos a notícia da data efetiva de sua soltura. Restava, de 

qualquer forma, para cumprir cerca de um ano, dois meses e treze dias 

de reclusão. Substituída a sanção prisional por duas restritivas de 

direitos, nos termos do art. 44, §2°, do CP, deveria cumprir o tempo 

restante de sua pena alternativa. 

 Contudo, por analogia em benefício do recorrido, interpretando 

os mencionados dispositivos legais, o Tribunal a quo resolveu 

considerar cada dia de prisão equivalente a oito horas de serviço 
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comunitário, de sorte que, mesmo considerado o limite mínimo de 

metade, fixado no §4° do aludido artigo 46, entender cumprida a pena 

prisional de dois anos e seis meses ora aplicada. 

 Os dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal 

mencionados não permitem inferir a interpretação  dada pela Corte, de 

modo a considerar cumprida o restante da pena. 

 Em primeiro lugar, a aplicação da analogia na situação presente 

não tem cabimento. O instituto da analogia não tem aplicação quando 

não há lacuna a ser preenchida. Sabidamente, a analogia consiste na 

incidência a um caso não previsto na lei, de uma norma disposta para 

outra hipótese, mas que guarda cerca semelhança com a primeira. 

 Evidentemente, não há qualquer omissão na lei na questão 

relacionada com a detração da pena privativa liberdade com a restritiva 

de direitos. O Tribunal simplesmente resolveu adotar um critério 

presente em outros institutos, como o disposto no art. 126, §1°, da 

LEP, que trata da remição e que prevê que se considera cumprido um 

dia de prisão a cada três dias trabalhados, para realizar a detração. 

Adotou, da mesma forma, as regras de cumprimento da pena de 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades, dispostas no art. 

46, §3°, do CP, que se destinam apenas a limitar o número de horas 
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das tarefas previstas no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, para 

que não reste prejudicada a jornada de trabalho do condenado. Pior. 

Inverteu a regra do art. 46, §3°, do CP, para considerar que cada dia 

de prestação de serviços correspondem a oito horas. 

 Igualmente, a regra do art. 33, caput, do CP apenas estabelece 

uma regra para a fixação do regime prisional de cumprimento de pena. 

 Mas não é só. 

 Embora a situação não esteja presente nestes autos, convém 

destacar que não se pode olvidar que a competência para a detração é 

do Juízo das Execuções Criminais e que se o sentenciado ostentasse 

outras condenações e estivesse cumprindo outras penas prisionais 

seria uma leviandade proceder o cálculo das penas e decidir pela 

extinção da sua pena, de forma isolada. 

 Adotar o sistema proposto no acórdão pode gerar uma situação 

absurda em que o acusado, mesmo estando preso provisoriamente por 

pequeno lapso de tempo, terá cumprido integralmente sua pena. 

 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto nos artigos 

44, §2°, 46, §3°, e 33, caput, do Código Penal e no art. 126, §1°, da Lei 

de Execuções Penais. 
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3 – dissídio jurisprudencial 

 

 O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu de modo 

inverso em uma situação semelhante, ao julgar o HABEAS CORPUS 

N° 134329/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 

em 23/11/2010, DJe 13/12/2010: 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 

6.368/76. PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, NO 

REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA 

CONCEDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DETRAÇÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 

ORDEM DENEGADA. 

1. A presente impetração, sob o fundamento de 

aplicação do princípio da proporcionalidade, requer 

seja computado de forma diferenciada o período de 

prisão cautelar do Paciente, pretendendo que esses 

11 meses sejam convertidos em horas, de modo que, 
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a cada dia de prisão, ocorra a detração de 24 horas de 

prestação alternativa. 

2. O Código Penal preceitua o desconto do período 

cumprido à título de prisão cautelar do total da pena 

fixada na condenação. Portanto, se o Paciente deve 

cumprir reprimenda de 3 anos de reclusão, há que se 

deduzir os 11 meses cumpridos cautelarmente, o que 

resulta em 2 anos e 1 mês. Dessa pena, aplicando-se 

a regra insculpida no art. 46, § 3.º, do Código Penal, 

substitui-se cada dia de condenação por uma hora de 

prestação de serviços à comunidade. 

3. Evidencia-se o despropósito da tese defensiva, uma 

vez que a detração, nos moldes propostos pela 

Defensoria Pública, tal como consignado pelo 

acórdão objurgado, "pode nos conduzir a um 

absurdo, sendo possível que em conformidade com o 

método proposto se chegue à conclusão de que o 

acusado que tiver sido preso provisoriamente, mesmo 

por lapso exíguo de tempo, já tenha a sua pena 

cumprida."  
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4. Ordem denegada. 

 

 Eis o inteiro teor do v. aresto: 

 

“RELATÓRIO 
A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, 
impetrado em favor de FRANCISCO SOARES 
GUIMARÃES, em face de acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Consta dos autos, que o Paciente – denunciado como 
incurso no art. 12, da Lei 6.368⁄76 –, foi condenado à 
pena de 3 anos de reclusão, no regime fechado. 
Irresignado, o Paciente interpôs apelação, à qual o 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento 
para substituir a pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, à razão de 01 hora de tarefa por 
dia de condenação, e pecuniária, correspondente a 10 
dias-multa, no mínimo legal. 
Ante o fato de o Paciente ter ficado preso 
provisoriamente por 11 meses – do flagrante, em 
26⁄07⁄2001, até sua soltura, em 26⁄06⁄2002 –, a Defesa 
requereu ao Juízo das Execuções a detração da pena, 
pedido que restou indeferido nos moldes pretendidos 
pela Defensoria Pública.  
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Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus, 
que restou denegado pela Quinta Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos 
seguintes termos: 
"Crime previsto no artigo 12 da Lei 6.368⁄76. Paciente 
que ficou preso provisoriamente durante onze (11) 
meses. Sanção privativa de liberdade convertida em 
restritivas de direitos. Habeas Corpus onde se alega 
constrangimento ilegal porque indeferido o 
requerimento de detração do período em que o 
apenado ficou recluso, à razão de vinte e quatro (24) 
horas de pena alternativa por cada dia de prisão.  
1 – Subentende-se que a prestação de serviços à 
comunidade, à razão de uma (01) hora de tarefa por 
dia de condenação, deva aplicar-se sobre o 
remanescente da sanção corporal, ou seja, sobre dois 
(02) anos e um (01) mês de reclusão.  
2 – A pretensão defensiva parte de uma interpretação 
inversa do que dispõe o artigo 46, § 3.º do Código 
Penal e, num passe de mágica, a determinação de que 
a cada dia de clausura deva corresponder uma (01) 
hora de tarefa, é transformada de forma a se fazer a 
detração de vinte e quatro (24) horas por cada dia de 
custódia provisória, o que não encontra o mínimo 
respaldo legal.  
3 – Ordem denegada." (fl. 72) 
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Contra esse acórdão, foi impetrado o presente writ, 
requerendo-se o deferimento do pedido de detração 
do período em que o apenado ficou recluso, à razão 
de vinte e quatro (24) horas de pena alternativa por 
cada dia de prisão. 
Foram solicitadas as informações do Tribunal a quo, 
prestadas às fls. 67⁄68. 
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 
96⁄98, opinando pela denegação da ordem. 
É o relatório”. 
 
 
 
“VOTO 
  
  
A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora):  
A presente impetração, sob o fundamento de 
aplicação do princípio da proporcionalidade, requer 
seja computado de forma diferenciada o período de 
prisão cautelar do Paciente, pretendendo que esses 
11 meses sejam convertidos em horas, de modo que, 
a cada dia de prisão, ocorra a detração de 24 horas de 
prestação alternativa. 
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A Defensoria Pública aduz que se o Paciente deve 
cumprir 1 hora de prestação de serviços à 
comunidade a cada dia de condenação, restaria 
contabilizado um total de 1080 horas. Considerando 
que o Paciente ficou recluso durante 11 meses, esse 
tempo equivaleria à 7920 horas, o que supera, em 
muito, as 1080 horas que, em tese, ele deveria 
cumprir prestando serviços à comunidade. 
O acórdão impugnado foi fundamentado nos 
seguintes termos: 
"Passo a examinar a questão. 
O artigo 46, § 3º do Código Penal tem o escopo de 
limitar o número de horas das tarefas previstas no 
parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, para que 
não reste prejudicada a jornada de trabalho do 
condenado. Desta forma uma (01) hora de prestação 
de serviços à comunidade por cada dia de 
condenação, permite que o apenado, no máximo, 
realize a aludida sanção alternativa por sete (07) 
horas semanais. Assim, as demais atividades do 
penitente poderão ser normalmente realizadas, não 
sendo criados obstáculos ao seu reingresso na vida 
em sociedade. 
Entretanto, tal dispositivo não permite uma 
interpretação nos moldes sugeridos pela defesa, isto, 
é a cada dia em que ele esteve preso, devemos fazer a 
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detração de vinte e quatro (24) horas de prestação de 
serviços à comunidade. 
Tal proposição, de duvidosa justiça, não encontra 
qualquer amparo na lei, não podendo ser aplicada. 
Este Magistrado, nos idos dos anos 70, ouvia uma 
música onde um cidadão narrava que era viúvo e 
tinha um filho, resolvendo se casar com uma moça, 
mas a sua sogra acabou casando com o filho desse 
homem e desse matrimônio teria nascido um garoto e 
a partir de então ele andava louco e dizia o seguinte: 
[...] 
Com todo o respeito, o raciocínio usado pela defesa 
para realizar a detração nos moldes por ela 
propostos, pode nos conduzir a um absurdo, sendo 
possível que em conformidade com o método 
proposto se chegue à conclusão de que o acusado 
que tiver sido preso provisoriamente, mesmo por 
lapso exíguo de tempo, já tenha a sua pena cumprida.  
Não se pode apanhar a disposição do parágrafo 
terceiro do artigo 46 e fazer-se uma inversão, 
transformando cada dia de prisão provisória em vinte 
e quatro (24) horas de prestação de serviços à 
comunidade.  
Por tais razões, voto no sentido de ser denegada a 
ordem." (fls.74⁄75) 
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Com razão o acórdão ora impugnado. 
Como se sabe, o Código Penal preceitua o desconto 
do período cumprido à título de prisão cautelar do 
total da pena fixada na condenação. Portanto, se o 
Paciente deve cumprir reprimenda de 3 anos de 
reclusão, há que se deduzir os 11 meses cumpridos 
cautelarmente, o que resulta em 2 anos e 1 mês de 
reclusão. Dessa pena, aplicando-se a regra insculpida 
no art. 46, § 3.º, do Código Penal, substitui-se cada dia 
de condenação por 1 hora de prestação de serviços à 
comunidade. 
É a única interpretação razoável aplicável ao caso, 
uma vez que a detração, nos moldes propostos pela 
Defensoria Pública, tal como consignado pelo 
acórdão objurgado, "pode nos conduzir a um 
absurdo, sendo possível que em conformidade com o 
método proposto se chegue à conclusão de que o 
acusado que tiver sido preso provisoriamente, 
mesmo por lapso exíguo de tempo, já tenha a sua 
pena cumprida." 
Ante o exposto, DENEGO  a ordem. 
É o voto”. 
 

 
 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela prolação 

do julgado da Corte Bandeirante. 
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3.1 – COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para o julgado recorrido: 
 

 “Há, entretanto, ponderar que, como vem 

entendendo esta Câmara (HC n° 0399495-

95.2010.8.26.0000 - Comarca de São Paulo), nos 

termos do artigo 44, § 2o, combinado com os artigos 

46, § 3o, e 33, caput, do Código Penal, e com o artigo 

126, § 1o, da Lei n° 7210, de 11 de março de 1984, por 

analogia em benefício do condenado, se faz cabível, 

como forma de compensação ou detração, considerar 

cada dia de prisão, a partir do flagrante (no caso, 27 

de dezembro de 2009), equivalente a oito horas de 

serviço comunitário, de sorte que, mesmo 

considerado o limite mínimo de metade, fixado no § 

4o do aludido artigo 46, acha-se cumprida a pena de 

dois anos e seis meses ora aplicada e substituída por 
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serviços que poderiam ter sido prestados se não 

fosse o encarceramento”. 

 

 De modo distinto, para o aresto da Corte Superior: 

 

 “Como se sabe, o Código Penal preceitua o 

desconto do período cumprido à título de prisão 

cautelar do total da pena fixada na condenação. 

Portanto, se o Paciente deve cumprir reprimenda de 3 

anos de reclusão, há que se deduzir os 11 meses 

cumpridos cautelarmente, o que resulta em 2 anos e 1 

mês de reclusão. Dessa pena, aplicando-se a regra 

insculpida no art. 46, § 3.º, do Código Penal, substitui-

se cada dia de condenação por 1 hora de prestação 

de serviços à comunidade. 

... 

 Como se sabe, o Código Penal preceitua o 

desconto do período cumprido à título de prisão 

cautelar do total da pena fixada na condenação. 

Portanto, se o Paciente deve cumprir reprimenda de 3 
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anos de reclusão, há que se deduzir os 11 meses 

cumpridos cautelarmente, o que resulta em 2 anos e 1 

mês de reclusão. Dessa pena, aplicando-se a regra 

insculpida no art. 46, § 3.º, do Código Penal, substitui-

se cada dia de condenação por 1 hora de prestação 

de serviços à comunidade”. 

 

 Como se vê, os dois julgados decidiram igualmente sobre a 

forma de se realizar a detração entre a pena privativa de liberdade e a 

sanção restritiva de direitos. Contudo, divergiram sobre a regra a ser 

aplicada. Para o acórdão impugnado: “se faz cabível, como forma de 

compensação ou detração, considerar cada dia de prisão, a partir 

do flagrante (no caso, 27 de dezembro de 2009), equivalente a oito 

horas de serviço comunitário”, enquanto que o aresto paradigma 

assentou: “aplicando-se a regra insculpida no art. 46, § 3.º, do 

Código Penal, substitui-se cada dia de condenação por 1 hora de 

prestação de serviços à comunidade”. 

 Aliás, no julgamento proferido pela Corte Superior, o paciente foi 

condenado a três anos e tinha cumprido cautelarmente onze meses. 

Restavam dois anos e um mês a cumprir, substituindo-se um dia de 
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condenação por uma hora de prestação de serviços à comunidade, e 

não oito horas. 

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a posição adotada 

pela Corte Superior, para se cassar o v. acórdão impugnado, na parte 

que realiza a detração entre o tempo de prisão cautelar que cumpriu e 

as penas restritivas de direitos a que foi condenado, bem como a 

fórmula de cálculo ali empregada. 

 

 

 

4 – pedido de reforma 

 
 Diante do exposto, demonstradas a contrariedade da lei federal 

e a divergência jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado 

de São Paulo a admissibilidade do presente recurso especial por 

decisão dessa Egrégia Presidência e a remessa dos autos para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e 

provimento, cassando-se o v. acórdão, na parte em que realiza a 

detração entre o tempo de prisão cautelar que cumpriu e as penas 

restritivas de direitos que deve cumprir, para que o recorrido J.N.O. as 
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cumpra pelo tempo restante em cálculo a ser realizado pelo Juízo das 

Execuções Criminais. 

 São Paulo, 9 de junho de 2011. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


