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Fls.  
Processo: 0037478-70.2019.8.19.0002 

Processo Eletrônico 

 Réu preso 
 
Classe/Assunto: Ação Penal de Competência do Júri - Uso de documento falso  (Art. 304 - CP)   
  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Assist. de Acusação: JORGE DE SOUZA 
Denunciado: ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES 
Denunciado: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 
Denunciado: ANDREA SANTOS MAIA 
Denunciado: CARLOS UBIRACI FRANCISCO DA SILVA 
Denunciado: FLÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 
Denunciado: MARCOS SIQUEIRA COSTA 
Denunciado: MARZY TEIXEIRA DA SILVA 
Denunciado: RAYANE DOS SANTOS OLIVEIRA 
Denunciado: SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES 
Denunciado: FLORDELIS DOS SANTOS DE SOUZA 
Denunciado: LUCAS CEZAR DOS SANTOS DE SOUZA 

Inquérito  951-00777/2019  19/08/2019  DH - Delegacia de Homicídios Niterói/São Gonçalo 

 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Nearis dos Santos Carvalho Arce 

 
Em 01/10/2020 

 
 
 

Despacho               
 
 Diante das graves informações trazidas aos autos pelo assistente de acusação, bem como 
tendo em conta que entre as medidas cautelares impostas à ré Flordelis foi determinada a 
proibição de qualquer contato desta com corréus, inclusive nas unidades prisionais em que se 
encontram, e, ainda, que a situação noticiada caracteriza POSSÍVEL BURLA À DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL, posto que  PAULA NEVES MAGALHÃES DE BARROS, é indicada pessoa 
diretamente ligada à referida acusada, possivelmente sua psicóloga, impõe-se a devida apuração. 
 Portanto, determino que as visitas aos réus presos sejam limitadas aos seus advogados e 
parentes, que não sejam acusados no presente, assim comprovados, excluindo-se, por ora, a 
possibilidade de visitação daqueles por amigos e terceiras pessoas, bem como que sejam 
oficiadas as unidades prisionais em que se encontram acautelados todos os corréus, de forma a 
informar a este Juízo a lista de pessoas credenciadas junto à SEAP para visitar cada um deles.  
 Oficie-se ao DETRAN-RJ e à SEAP determinando que este Juízo seja informado se foi 
expedida carteira de visitante em nome de PAULA NEVES MAGALHÃES DE BARROS, em 
relação a algum dos réus presos, cancelando-a em caso positivo. 
 Oficie-se às unidades prisionais onde estão acautelados os réus, determinando que 
encaminhem ao Juízo a listas dos visitantes dos réus, nos últimos 15 dias. 
 Oficie-se ao DETRAN-RJ e à SEAP, determinando o cancelamento da carteira de visitante 
do corréu Flávio concedida à ré Flordelis antes da propositura da presente ação penal. 
 Intime-se a defesa da ré para a entrega do referido documento, que deverá ser acautelado 
em cartório, bem como para que informe a este Juízo qual a relação entre a ré e a sra. Paula. 
 No que tange à intimação da ré Flordelis quanto às novas cautelares determinadas por este 
Juízo, que apesar das tentativas já efetivadas não somente nesta Comarca, mas também em 
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Brasília, caso não reste positiva a nova diligência determinada no despacho retro, evidenciando 
tentativa de ocultação da ré para tanto, determino que seja esta intimada por hora certa, com 
fulcro no artigo 362 do CPP. 
 Dê-se ciência ao MP.   
 

Niterói, 01/10/2020. 
 
 

Nearis dos Santos Carvalho Arce - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Nearis dos Santos Carvalho Arce 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4XAY.5C3U.7JLE.K1S2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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