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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

COLENDA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do agravo em execução penal nº 0003411-

75.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que figura 

como agravado PAULO HENRIQUE LIMA LAUREANO, com fundamento 

no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República e no 

artigo 1.029 do Código de Processo Civil, vem interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. 

acórdão de fls.57/65, pelos motivos adiante deduzidos. 

 

1- RESUMO DOS AUTOS 
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PAULO HENRIQUE LIMA LAUREANO foi condenado, por 

infração ao artigo 157, §2º, II, do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei 

nº 8.069/90, às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime 

fechado, e de multa de 13 diárias, no menor valor unitário. 

 

Tendo cumprido em 18.12.2019 a fração de 1/6 da pena 

(requisito objetivo), o sentenciado pleiteou a progressão do regime 

semiaberto.  

 

A comprovação do preenchimento do requisito subjetivo 

deu-se em 10.01.2020, com a juntada do laudo de exame criminológico 

(fls.25/29). 

 

Por decisão de 29 de janeiro de 2020 (fls.31), o 

sentenciado obteve progressão ao regime semiaberto. 

 

O Juízo, então, determinou a elaboração de cálculo de 

liquidação da pena, considerando, como data-base para cálculo do 

pressuposto temporal para nova progressão o dia em que o 

sentenciado preencheu o requisito objetivo para pleitear o acesso ao 

regime intermediário (18.12.2019). 
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O Ministério Público interpôs recurso de agravo, 

propugnando fosse considerada, como data-base para nova progressão, 

o momento em que todos os requisitos para a progressão foram 

adimplidos, ou seja, o dia em que se demonstrou o preenchimento 

também do requisito subjetivo (fls.01/06). 

 

O reeducando apresentou contraminuta a fls.10/13. 

 

O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do agravo (fls.48/54). 

 

A Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, em votação 

unânime, negou provimento ao agravo (fls.57/65), sob o equivocado 

fundamento de que a data-base para nova preogressão é “a de 

aperfeiçoamento do requisito objetivo.” 

 

Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido: 
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Constata-se, portanto, que o órgão fracionário do 

Tribunal Paulista considerou como data-base para nova progressão o 

dia em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo (cumprimento 

de 1/6 da pena), desconsiderando que, no caso concreto, não estavam 

adimplidos, naquela ocasião, todos os requisitos à progressão, pois a 

demonstração do atendimento do requisito subjetivo ocorreu em 

momento posterior. 

 

Assim decidindo, a Douta Turma Julgadora contrariou o 

artigo 33, §2º, do Código Penal, bem como o artigo 112 da Lei de 

Execução Penal, autorizando a presente interposição, com base no 

artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 

 

2 – DA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. 
 

Dispõe o Código Penal: 

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.  

§ 1º - (...)  

a) (...) 

b) (...) 

c) (...) 

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o mérito 

do condenado, observados os seguintes critérios e 
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ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 

mais rigoroso: 

a) (...) 

b) (...) 

c) (...)” 

 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal assim se ostentava 

à época da prática do delito cuja pena se executa: 

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada 

em forma progressiva com a transferência para regime 

menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 

preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no 

regime anterior e ostentar bom comportamento 

carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 

respeitadas as normas que vedam a progressão. 

§ 1
o
 A decisão será sempre motivada e precedida de 

manifestação do Ministério Público e do defensor. 

§ 2
o
 Idêntico procedimento será adotado na concessão de 

livramento condicional, indulto e comutação de penas, 

respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” 

 

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/19, o 

dispositivo em questão passou a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada 

em forma progressiva com a transferência para regime 

menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o 

preso tiver cumprido ao menos:      

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for 

primário e o crime tiver sido cometido sem violência à 

pessoa ou grave ameaça;     

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for 

reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou 

grave ameaça;     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art112
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III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado 

for primário e o crime tiver sido cometido com violência à 

pessoa ou grave ameaça;      

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for 

reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou 

grave ameaça;      

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for 

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, 

se for primário;      

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado 

for:      

a) condenado pela prática de crime hediondo ou 

equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado 

o livramento condicional;       

b) condenado por exercer o comando, individual ou 

coletivo, de organização criminosa estruturada para a 

prática de crime hediondo ou equiparado; ou      

c) condenado pela prática do crime de constituição de 

milícia privada;       

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for 

reincidente na prática de crime hediondo ou 

equiparado;      

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for 

reincidente em crime hediondo ou equiparado com 

resultado morte, vedado o livramento condicional.    

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à 

progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, 

comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 

as normas que vedam a progressão.” 

 

Os dispositivos de lei federal acima transcritos 

regulamentam a forma progressiva de execução das penas privativas de 

liberdade, estabelecendo os critérios para acesso, por parte do 

condenado, a programas menos rigorosos, no que se refere ao 

isolamento e vigilância. 
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Não se desconhece que a decisão que reconhece o 

direito à progressão não se reveste de natureza constitutiva, mas de 

caráter meramente declaratório, razão pela qual se deve ter como 

marco jurídico da inserção no regime menos rigoroso a data em que o 

condenado preenchera os requisitos para o exercício desse direito e, 

não, a data da sentença ou, ainda, a data do efetivo início do 

cumprimento da sanção no novo programa carcerário. 

 

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal:   

Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. 
Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o 
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da 
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em 
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada 
por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto 
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na 
execução da pena, o marco para a progressão de regime 
será a data em que o apenado preencher os requisitos 
legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da 
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a 
progressão de regime tem natureza declaratória, e não 
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada 
para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), 
em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão 
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal 
reconhecido, ordem concedida. (HC 115254, Relator(a): 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 
26-02-2016) 

 

Como se extrai do disposto no artigo 33, §2º, do Código 
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Penal, a forma progressiva de cumprimento da pena privativa de 

liberdade, mediante transferência para regime menos rigoroso, 

subordina-se, para além do cumprimento de pressupostos de natureza 

objetiva, à constatação do “mérito do condenado” (art. 33, §2º, do CP), 

requisito que deve ser entendido como “aptidão, capacidade e 

merecimento, demonstrados no curso da execução” (Item 120 da 

Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal). 

 

Também o artigo 112 da Lei de Execução Penal, tanto na 

redação vigente à época da prática do crime, como em sua atual 

redação, estabelece como pressupostos da obtenção ao direito à 

progressão requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 

 

É certo, portanto, que antes da demonstração da 

satisfação desses requisitos de natureza dúplice, não se pode 

considerar existente o direito à progressão. 

 

Em outras palavras: não é possível falar em direito à 

progressão e, portanto, na existência de marco jurídico para aquisição 

de novos benefícios, antes do nascimento desse direito, o que só ocorre 

com a cumulativa satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo. 

 

O entendimento adotado pelo Tribunal Paulista, no 

sentido de que o marco jurídico do direito à progressão é o do simples 
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adimplemento do requisito objetivo, ainda que o requisito subjetivo 

venha a ser comprovadamente preenchido em data posterior, é, 

portanto, contrário aos comandos do artigo 33, §2º, do Código Penal e 

do artigo 112 da Lei de Execução Penal, na medida em que 

desconsidera como elemento essencial à inserção em regime menos 

rigoroso a demonstração do mérito do condenado (requisito subjetivo).    

 

Sobre constituir-se como marco inicial para cálculo de 

futura progressão a data em que o sentenciado tenha adimplido o 

último entre os requisitos para obter o benefício, veja-se a 

jurisprudência consolidada desse Superior Tribunal de Justiça:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO 
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA 
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM 
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E 
SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI 
DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ADEQUAÇÃO 
PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. MATÉRIA NÃO 
ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO 
MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou 
a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que 
concede a progressão de regime natureza meramente 
declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é 
a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 
112 da Lei de Execução Penal. 
2. No caso em análise, embora preenchido anteriormente o 
requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser 
considerado para fins de promoção carcerária é o momento 
em que foi implementado o último requisito legal, o qual, 
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segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de 
"Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 
31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente 
social respectivamente, atestando o mérito do paciente 
para a obtenção da almejada progressão de regime", 
ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito 
subjetivo. 
3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao 
definir como termo inicial para fins de progressão de regime 
o momento em que atingidos os requisitos objetivo e 
subjetivo para o regime aberto, decidiu em consonância 
com a jurisprudência deste Sodalício. 
4. A alegação defensiva de que o exame criminológico não 
seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou 
não do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de 
deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que 
impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o 
tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional 
em indevida supressão de instância. 
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do 
habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e 
não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de 
constrangimento ilegal a ser sanado. 
6. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no HC 540.250/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO 
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA 
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM 
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E 
SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI 
DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO 
MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
DESPROVIDA. 
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1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou 
a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que 
concede a progressão de regime natureza meramente 
declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é 
a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 
112 da Lei de Execução Penal. 
2. Deve ser mantida a decisão singular que, nos termos da 
nova orientação jurisprudencial firmada nesta Corte 
Superior, não conheceu do habeas corpus, por ser 
manifestamente inadmissível, mas concedeu a ordem de 
ofício para determinar a retificação do cálculo de penas do 
reeducando, estabelecendo como termo inicial para a 
progressão ao regime aberto o momento em que ele 
preencheu o último requisito pendente previsto no art. 112 
da Lei n. 7.210/1984 , seja ele o objetivo ou o subjetivo. 
3. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no HC 495.638/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019) 
 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. 
PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA 
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. 
DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL 
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO 
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA 
PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O 
ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. 
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento 
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou 
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas 
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados 
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício. 
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II - A jurisprudência desta Corte Superior entendia que "o 
termo a quo para obtenção da progressão de regime é a data 
do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não 
podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou 
retroagir à data do preenchimento dos requisitos [...]" (AgRg 
no HC n. 218.262/MG, Quinta Turma, Relª. 
Minª. Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). 
III - A Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria do e. Min. 
Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que 
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e 
não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras 
progressões será a data em que o apenado preencher os 
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime 
anterior. 
IV - Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema Corte, 
a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, 
quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, 
de relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu 
entendimento "no sentido de que a data inicial para 
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado 
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução 
Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no 
regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta 
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). 
V - Portanto, a data-base para verificação da 
implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, 
previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida 
de forma casuística, fixando-se como termo inicial o 
momento em que preenchido o último requisito pendente, 
seja ele o objetivo ou o subjetivo. 
VI - In casu, ante a determinação de realização de exame 
criminológico, o requisito subjetivo somente restou 
implementado no momento da realização do exame 
favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado 
como data-base para nova progressão, mesmo estando o 
requisito objetivo preenchido em momento anterior. 
Habeas corpus não conhecido. 



 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Recurso Especial nº 0003411-75.2020.8.26.0996 

 Página 23 de 25        

(HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) 
 
 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO 
EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA 
QUINTA TURMA DESTA CORTE. DATA-BASE PARA FUTURAS 
PROGRESSÕES. DATA NA QUAL IMPLEMENTADOS OS 
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE 
EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA DEFINIR O 
MOMENTO EM QUE PREENCHIDO DO ÚLTIMO REQUISITO 
PENDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento 
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou 
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas 
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados 
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício. 
II - A jurisprudência desta Corte Superior entendia que "o 
termo a quo para obtenção da progressão de regime é a data 
do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não 
podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou 
retroagir à data do preenchimento dos requisitos [...]" (AgRg 
no HC n. 218.262/MG, Quinta Turma, Relª. 
Minª. Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). 
III - A Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do HC n. 115.254/SP, de relatoria do e. Min. 
Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que 
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, 
e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para 
futuras progressões será a data em que o apenado 
preencher os requisitos legais, e não a do início da 
reprimenda no regime anterior. 
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IV - Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema Corte, 
a Quinta Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, 
quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, 
de relatoria do em. Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu 
entendimento "no sentido de que a data inicial para 
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado 
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução 
Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no 
regime atual" (AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta 
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016). 
V - Portanto, a data-base para verificação da 
implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, 
previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida 
de forma casuística, fixando-se como termo inicial o 
momento em que preenchido o último requisito pendente, 
seja ele o objetivo ou o subjetivo. 
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 
para que o MM. Juiz das Execuções adote como data-base 
para futuras progressões de regime o dia em que 
implementado o último entre os requisitos objetivo e 
subjetivo. 
(HC 376.971/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017) 

 

 

No caso em exame, constata-se que o sentenciado 

atingiu o lapso para a progressão em 18.12.2019, mas o preenchimento 

do requisito subjetivo foi alcançado somente quando da realização do 

exame criminológico, em 10.01.2020, data em que, de acordo com o 

disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal e no artigo 112 da Lei de 

Execução Penal, passou a existir o direito em questão. 
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3 – DO PEDIDO 

     Em face de todo o exposto, demonstrada a 

contrariedade ao artigo 33, §2º, do Código Penal, bem como ao artigo 

112, da Lei de Execução Penal, aguarda o Ministério Público do Estado 

de São Paulo que seja deferido o processamento do presente Recurso 

Especial, a fim de que, subindo à elevada consideração do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, mereça provimento, para estabelecer 

como data-base para futura progressão de regime o momento em que 

o sentenciado preencheu o último requisito pendente, e, em 

consequência, determinar a retificação do cálculo de liquidação de 

penas do reeducando  PAULO HENRIQUE LIMA LAUREANO. 

São Paulo, 19 de junho de 2020. 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça 

(Designado em 2ª instância - PORTARIA Nº 8099/2015, DOESP DE 1º/08/20151) 

                                                           
1
 Cópia em anexo 


