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EXPROPRIATÓRIA.  

O confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido 

em decorrência do tráfico de drogas, por se tratar de efeito 

automático da condenação, prescinde do ajuizamento de ação 

expropriatória autônoma, prevista na Lei nº 8.257/91. 
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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 nº 1500137-10.2019.8.26.0561, da Comarca de 

Fernandópolis, em que figura como acusado BRENO DOS SANTOS 

RODRIGUES, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição da República e no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, vem 

interpor RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o Colendo SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, contra o v. acórdão de fls.360/365 e de fls.09/13 do apenso 

relativo aos embargos de declaração, pelos motivos adiante deduzidos.  

 

  

1- RESUMO DOS AUTOS 

BRENO DOS SANTOS RODRIGUES foi condenado, por incurso 

no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, 
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em regime fechado, e de multa de 500 diárias, no menor valor unitário 

(fls.306/308). 

Na sentença condenatória, o Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Fernandópolis assim decidiu sobre a destinação de R$1.004,00 

em dinheiro apreendidos em poder do acusado: “Decreto o perdimento dos 

valores apreendidos, porque proveitos do crime, em favor do FUNAD.” 

(fls.308). 

O acusado apelou em busca de redução das penas-base, de 

reconhecimento da modalidade privilegiada e de fixação de regime inicial 

mais brando (fls. 322/330). 

A Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, em votação unânime, deu parcial 

provimento a apelo do acusado, para fixar o regime semiaberto para início 

do cumprimento da pena e para “anular o decreto sobre a perda dos 

valores apreendidos, devendo-se proceder, quanto a estes, na forma 

determinada neste acórdão, restando prejudicado o pedido de restituição.” 

(fls.360/365). 

 

Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido: 
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O Ministério Público opôs embargos declaratórios, que foram 

assim rejeitados pela Douta Turma Julgadora:  
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Constata-se que o órgão fracionário do Tribunal Paulista 

entendeu que a decisão acerca do perdimento ou restituição de R$1.004,00 

em dinheiro apreendidos em poder do acusado e considerados, pelo juízo de 

primeiro grau, proveito do crime (fls.308), só poderia dar-se no seio de 

procedimento expropriatório incidente que tramitasse em autos apartados 

(fls.364), razão pela qual absteve-se de decidir sobre a questão. 

 

Assim decidindo, a Douta Turma Julgadora contrariou o artigo 

243, parágrafo único, da Constituição Federal, autorizando a interposição 

do presente recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, alínea 

“a”, da Constituição Federal. 

 

2 – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEBATIDA NO PRESENTE 

RECURSO  

É incontestável a estatura constitucional da questão trazida a 

debate no presente recurso extraordinário, relacionada à possibilidade de 

decretação do confisco, no seio da ação penal condenatória, de bens e 

valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, sem que haja 

ajuizamento de ação expropriatória autônoma, uma vez que, além de se 

cuidar de matéria de ordem pública e de natureza cogente, que se situa na 

esfera do interesse público primário, pretende-se que o Supremo Tribunal 

Federal delimite a abrangência de disposições da Lei Fundamental invocadas 

pelo Tribunal recorrido para impedir o decreto de perdimento de valores em 

dinheiro. 
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A relevância da questão, do ponto de vista jurídico e social, 

demonstra a presença de interesse público que sobrepaira aos interesses das 

partes (transcendência), de modo a atender o disposto no artigo 1.035, §1º, 

do Código de Processo Civil, o qual prevê que, para efeito de caracterização 

da repercussão geral, “será considerada a existência ou não de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que 

ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 

 

É inequívoco que a matéria transcende os limites do processo 

originário, pois é rotineira, em processos em que se apura crime de tráfico 

de drogas, a existência de bens ou valores apreendidos, sobre cuja 

destinação deve-se pronunciar o Poder Judiciário, disso derivando a 

existência de inúmeras ações penais em que a controvérsia poderá repetir-

se. 

 

É indesejável que subsista divergência de entendimentos nos 

tribunais acerca da constitucionalidade de normas processuais de tão 

frequente aplicação, uma vez que a incerteza interpretativa causa 

indesejável insegurança jurídica, impedindo que se dê cumprimento ao 

disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os 

tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra 

e coerente.” 

 

Não por outro motivo, questão correlata foi objeto da 

apreciação no Tema 647 da sistemática de recursos com repercussão geral 
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(RE 638491), ocasião em que assim se pronunciou o Plenário do Egrégio 

Supremo Tribunal Federal:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO 
VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O 
SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO 
BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO 
USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA 
DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. 
DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma 
restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na 
própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 
2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à 
semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais 
expressamente previstas na Constituição Federal, deve 
conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada 
a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os 
estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição. 3. 
O confisco no direito comparado é instituto de grande 
aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés 
de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não 
só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República 
Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas 
internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de 
drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, 
através de modelo jurídico-político, em consonância com os 
diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais 
sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens 
constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo 
Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do 
Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico 
brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos 
fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator (a): Min. Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 
6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da 
Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da 
unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem 
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natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator (a): 
Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-
2009. 7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE 
DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 
243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o 
empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se 
acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir 
trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não 
contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na 
exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de 
droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, 
parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 
28-5-2004). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa 
ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de 
acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o 
confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da 
Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e 
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a 
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a 
sua modificação para dificultar a descoberta do local do 
acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além 
daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo 
único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que 
se dá provimento. (RE 638491, Relator (a):  Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 
PUBLIC 23-08-2017) 

 

3 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Estabelece a Constituição Federal: 

“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região 

do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 

psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei 

serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Recurso Extraordinário nº 1500137-10.2019.8.26.0561 

        Página 19 de 26        

   

de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no 

que couber, o disposto no art. 5º.          

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico 

apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado 

e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma 

da lei.” 

 

Atento à circunstância de que o tráfico ilícito de drogas gera 

consideráveis rendimentos financeiros e decidido a privar as pessoas 

dedicadas a tais delitos do produto de suas atividades criminosas e, assim, 

eliminar o principal incentivo a essa atividade, o legislador constituinte 

previu, no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, o confisco 

dos proveitos da infração, sem se descurar de, no caput do mencionado 

dispositivo,  estabelecer mecanismo de desestímulo à produção de 

entorpecentes, por meio da previsão de expropriação de glebas (porções de 

terra não sujeitas a parcelamento) em que se cultivem plantas psicotrópicas. 

 

O confisco, evidentemente, não se confunde com a 

expropriação, pois não é razoável concluir que o constituinte pudesse ter 

empregado termos distintos para tratar de um mesmo instituto. 

 

Essas disposições, cumpre ressaltar, foram reproduzidas, no 

plano infraconstitucional, no artigo 1º da Lei nº 8.257/91, que, tal como o 

artigo 243 da Constituição Federal, estabelece nítida dicotomia entre a 

expropriação de imóveis onde houve cultura ilegal de plantas psicotrópicas 

(caput) e o confisco de outros bens (parágrafo único). 
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Constata-se, portanto, que a Constituição Federal e a Lei nº 

8.257/91 regulamentam duas espécies de medidas diversas:  

(i) a expropriação de glebas nas quais se localizem culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas, prevista no artigo 1º, caput e sujeita a ação 

própria, de natureza cível, de que tratam os artigos 6º e seguintes do citado 

diploma;  

(ii) o confisco de outros bens de valor econômico apreendidos 

em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, de que trata o artigo 1º, 

parágrafo único, da Lei, providência relativa à jurisdição criminal, cuja 

adoção independe de ação autônoma. 

 

De acordo com o dispositivo constitucional e com a correlata 

norma infraconstitucional (artigo 1º da Lei nº 8.257/91), portanto, somente 

os bens imóveis em que houver cultivo de plantas psicotrópicas serão objeto 

de ação expropriatória cível, pois quaisquer outros bens apreendidos em 

decorrência do tráfico ilícito, ainda que imóveis, sujeitam-se a confisco na 

ação criminal. 

 

Não é outra a conclusão que se extraia da docência de 

Alexandre de Moraes, para quem a expropriação de glebas “nas quais forem 

encontrados cultivos de plantas psicotrópicas, apesar da natureza punitiva, 

independe da ação penal, podendo ser decidida em ação própria no juízo 

cível” (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, São 

Paulo, ed. Atlas, 2002, pág. 2078). 
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A Lei em questão, portanto, reserva a ação expropriatória 

cível (artigo 6º) apenas para os casos de pedido de perdimento de “glebas de 

qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 

psicotrópicas” (artigo 1º, caput), sem que as disposições processuais nela 

insertas possam subordinar a decretação da perda de valores em dinheiro 

que se constituam em proveito do crime de tráfico de entorpecentes. 

 

Convicto de que a adoção de mecanismo que impeça o 

condenado de usufruir de vantagem com a prática de infração penal é 

essencial para a prevenção de delitos de qualquer natureza, ademais, o 

legislador infraconstitucional, em consonância com o artigo 5º, XLVI, “b”, da 

Constituição Federal1, instituiu como efeito secundário genérico da 

condenação, o confisco “do produto do crime ou de qualquer bem ou valor 

que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso” 

(art. 91, II, “b”, do CP). 

 

O confisco, portanto, é disciplinado no artigo 91 do Código 

Penal, como forma de perdimento, em favor do Estado, dos produtos de 

crime (e instrumentos), com a finalidade de assegurar a indisponibilidade 

dos bens que tenham sido angariados com a conduta ilícita (ou dos bens 

ilícitos utilizados para a prática da infração). 

                                                

1
 Art. 5º (...) 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:  

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 
c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 
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Por se tratar de efeito automático da condenação, ou seja, de 

consequência direta do acolhimento da pretensão punitiva, é intuitivo que a 

medida deva ser adotada, fundamentadamente, por ocasião da prolação da 

sentença, no seio da própria ação condenatória. 

 

Ressalta-se que, no tocante aos crimes de tráfico de drogas, 

há previsão expressa de que a decretação do confisco do produto da 

infração é medida a ser adotada na própria sentença condenatória, ocasião 

em que, de acordo com o artigo 63, I, da Lei nº 11.343/06, o juiz decidirá 

sobre “o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto 

de medidas assecuratórias.” 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, todavia, interpretando 

equivocadamente o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, 

concluiu que a necessidade de ajuizamento de ação autônoma 

expropriatória prevista na Lei nº 8.257/91 alcança “as expropriações de todo 

e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins”. 

 

 Não há dúvida, no entanto, que, por se tratar o confisco de 

efeito automático da condenação, nos termos do disposto no artigo 91, II, 

“b”, do Código Penal e no artigo 63, I, da Lei nº 11.343/06, a decretação da 

perda de valores em dinheiro que se constituam em proveito do crime de 

tráfico prescinde da existência da ação expropriatória prevista na Lei nº 
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8.257/91, revelando-se possível declarar-se o perdimento no seio da ação 

penal. 

 

Averba-se que, ao apreciar o Tema 647 da sistemática de 

julgamento de recursos com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal 

não estabeleceu, dentre os requisitos para o confisco de bens relacionados à 

prática do tráfico, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO 
CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE 
A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA 
CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO 
LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo 
Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, 
insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, 
caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de 
drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais 
expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se 
com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu 
alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, 
parágrafo único, da Constituição. 3. O confisco no direito comparado é 
instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão 
econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, 
perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também 
pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas 
internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. 
O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de 
modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas 
internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico 
de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos 
mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte 
originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob 
pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção 
deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator 
(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 
26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da 
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Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da 
unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem 
natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator (a): Min. 
Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O 
Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO 
- EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E 
CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva 
ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante 
extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento 
judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, 
consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem 
em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, 
parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 8. 
A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração 
para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da 
droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 
243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o 
confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 
decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a 
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua 
modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento 
da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos 
expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição 
Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 
638491, Relator (a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) 

 

Cumpre averbar, por fim, que, ao contrário do que entendeu 

a Corte Paulista, a possibilidade de decretação do confisco de bens no seio 

da própria ação condenatória é medida harmônica com o postulado do 

contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal), já 

que, durante o desenvolvimento da ação penal foi garantido ao acusado, 

sedizente titular dos valores controvertidos, o exercício do direito de defesa 

do direito patrimonial em questão.    
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Estruturado de forma a preservar bem jurídico da mais alta 

hierarquia – a liberdade do indivíduo -, o processo criminal é vocacionado, 

também, a salvaguardar o exercício do contraditório e ampla defesa no 

tocante ao interesse patrimonial do acusado, razão pela qual é possível a 

decretação do confisco de bens independentemente do ajuizamento de ação 

específica para tal fim.       

 

 Assim, requer-se seja reconhecida a contrariedade ao artigo 

243, parágrafo único, da Constituição Federal, para reconhecer a 

possibilidade de decretação do confisco de todo e qualquer bem de valor 

econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas na própria 

ação penal, como efeito automático da condenação, sem necessidade de 

ajuizamento de ação expropriatória autônoma. 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do Estado de 

São Paulo seja admitido o presente recurso extraordinário por essa Egrégia 

Presidência e a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para 

conhecimento e provimento, em ordem assentar que “o confisco de todo e 

qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico 

de drogas, por se tratar de efeito automático da condenação, prescinde do 

ajuizamento de ação expropriatória autônoma” e, em consequência, cassar 

o v. acórdão na parte em que subordinou a decisão acerca do perdimento ou 
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restituição de valores apreendidos em poder de BRENO DOS SANTOS 

RODRIGUES ao ajuizamento de ação expropriatória autônoma. 

 

         São Paulo, 19 de julho de 2020. 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 

Promotor de Justiça  
(Designado em 2ª instância - PORTARIA Nº 8099/2015, DOESP DE 1º/08/20152) 

                                                

2
 Cópia em anexo 


