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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo N° 0006380-27.2016.4.01.3100 - 4ª VARA - MACAPÁ
Nº de registro e-CVD 00609.2019.00043100.1.00580/00032

DECISÃO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
1.  A peça acusatória  está  amparada em elementos  aptos  a  configurar  a 

materialidade,  em tese,  de  crime  e  há  indícios  de  sua  autoria.  Ademais,  a  denúncia  
descreve  de  forma  objetiva  a  conduta  com  as  suas  circunstâncias,  permitindo  a 
compreensão da imputação a fim de possibilitar o exercício regular do contraditório e da 
ampla defesa, o  que satisfaz os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo 
Penal. Inexistem causas para a rejeição liminar (art. 395 do CPP), tampouco situações 
que possam conduzir à extinção da punibilidade. Desse modo, recebo a denúncia.

2. Promova-se a baixa do inquérito no sistema processual (IPL nº 239/2019 
– autos nº 6380-27.2016.4.01.3100), remetendo o processo à SECLA para distribuí-lo na 
classe de ação penal correspondente. Ademais, considerando que os fatos dizem respeito 
a  um  único  esquema  criminoso  e  tendo  em  vista  a  análise  sistemática  somada  à 
celeridade  processual,  determino  o  apensamento  (fase  123/7  baixa  reunião  como  o 
processo) dos seguintes inquéritos policiais abaixo descritos a presente ação penal:

IPL 398/2016 (autos 5797-71.2018.4.01.3100);
IPL 85/2017 (autos 5801-11.2018.4.01.3100);
IPL 109/2016 (autos 5793-34.2018.4.01.3100);
IPL 84/2017 (autos 5795-04.2018.4.01.3100);
IPL 275/2017 (autos 5808-03.2018.4.01.3100);
IPL 209/2018 (6559-87.2018.4.01.3100);
3. Após, citem-se os acusados (todos atualmente recolhidos no IAPEN/AP):
(a) EDIR BENEDITO NOBRE CARDOSO JÚNIOR, CPF nº 226.774.882-72;
(b) SILVIANE SANTANA DOS SANTOS, CPF nº 012.832.152-09;
(c)  CLEUFF  CLICHASLES  SANTOS  TAVARES,  vulgo  ‘LOBÃO’,  CPF  nº 

590.761.782-91;
(d) JUSSAN SAMPAIO MONTEIRO, CPF nº 006.591.792-88;
(e)  CLEANDRO  VITORINO  DOS  SANTOS,  vulgo  ‘PIAUI’,  CPF  nº 

601.936.622-72;
(f) CARLOS DE NAZARÉ MENEZES CORRÊA, vulgo ‘LÉO’, ‘DELEGADO’ 

ou ‘PREFEITO’, CPF nº 511.902.222-72.
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Para,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  por  meio  de  advogado,  apresentarem 
resposta  escrita  aos  termos  da  acusação,  podendo  arguir  preliminares,  oferecer 
documentos e justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas e alegar 
tudo o que interessem às suas defesas (arts. 396 e 396-A do CPP). Constem-se, ainda:

3.1. A advertência de que os denunciados devem constituir advogado para 
promover suas defesas nos autos; ou, não tendo condições econômicas (hipossuficiente),  
dirigir-se à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO para requerer assistência jurídica gratuita.

3.2. A advertência de que se não for apresentada resposta à acusação, o 
Juízo nomeará defensor dativo ou a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO para apresentá-
la, ficando os acusados obrigados a pagarem os honorários estabelecidos pelo Juiz (art. 
263, parágrafo único, do CPP).

3.3. A advertência aos acusados de que quaisquer mudanças de endereço 
deverão ser informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, 
sob  pena  de  decretação  de  revelia  e  prosseguimento  do  processo  sem  sua  nova 
intimação (art. 367 do CPP).

4.  Providencie-se a alimentação dos serviços  de estatística e bancos de 
dados (SINIC).

5. Por fim, após as expedições, abra-se vista ao MPF (Prazo: 05 dias).
6. Cumpra-se com urgência tendo em vista se tratar de processo com réus 

presos. 
Macapá/AP, 01/08/2019. 

(assinado digitalmente)
JUCELIO FLEURY NETO 

Juiz Federal
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