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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária de Alagoas

Diário da Justiça Eletrônico SJAL
Nº 117.0/2018 Maceió - AL    Disponibilização:  Segunda-feira, 25 Junho 2018

1 a. VARA FEDERAL

Intimação
1 a. VARA FEDERAL

ANDRE LUIS M TOBIAS GRANJA
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000066

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANDRE LUIS M TOBIAS GRANJA

Expediente do dia 19/06/2018 11:46

206 - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA

1 - 0001825-69.1994.4.05.8000 JEFFERSON LEVINO DA SILVA E OUTROS (Adv.  GEORGE SARMENTO LINS, JOÃO 
FRANCISCO DE CAMARGO) X CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALAGOAS - CEFET/AL (Adv. 
JOSÉLIO MONTEIRO DE MELO). DESPACHO  Vistos etc.  1.  Tendo  em vista  a  ausência  de  manifestação  da  parte 
autora/exequente (cf. fl. 1481), que, embora intimada, não apresentou a planilha de cálculos determinada pela decisão de fls.  
1436/1437, não obstante às diversas dilações de prazo que lhe foram deferidas às fls.  1467, 1468, 1472 e 1475, com 
destaque para o despacho de fl. 1479, determino o arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição. 2. 
Intimações e providências necessárias. Maceió, 20 de junho de 2018. ANDRÉ LUÍS MAIA TOBIAS GRANJA Juiz Federal  
Titular da 1ª Vara PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 1ª VARA FEDERAL 
Processo nº 0001825-69.1994.4.05.8000T

2 - 0003181-02.1994.4.05.8000 DORGIVAL CALIXTO DA SILVA E OUTROS (Adv. GEORGE SARMENTO LINS) X CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF (Adv. JÚLIO CEZAR HOFMAN) x UNIÃO FEDERAL (Adv. JOSÉ EDMUNDO BARROS DE 
LACERDA). D E S P A C H O Vistos etc  1. Em relação aos exequentes Dorgival Calixto da Silva e Maria Coelho de Oliveira,  
intime-se a parte autora a juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o termo de acordo extrajudicial celebrado com a 
CAIXA, possibilitando, assim, a sua homologação. 2. Quanto as exequentes Alice Edge e Neide Estelita Pereira, manifeste-se 
a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das alegações e documentos juntados pela CAIXA às fls. 514/516. 3. 
Decorrido  o  prazo  acima  sem manifestação  da  parte  autora,  arquivem-se,  com baixa  na  Distribuição.  4.  Intimações  e 
providências necessárias. Maceió, 20 de junho de 2018.   André Luis Maia Tobias Granja  Juiz Federal Titular da 1ª Vara 
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 1ª VARA FEDERAL Processo nº 0005663-
15.1997.4.05.8000 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 1ª VARA FEDERAL 
Processo nº 0003181-02.1994.4.05.8000

3 - 0003793-66.1996.4.05.8000 JOAO ALVES DE MENDONCA E OUTROS (Adv. JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO) X 
UNIAO FEDERAL(SRPRF) (Adv. JOSÉ EDMUNDO BARROS DE LACERDA). 1. Tendo em vista o que restou decidido nos 
autos do AGTR nº 104193-AL, avance-se na fase de cumprimento de sentença, intimando-se as partes para que requeiram o 
que de direito. 2. Intimem-se.

4 - 0003182-79.1997.4.05.8000 SINTSEP AL SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO 
ESTADO DE ALGOAS (Adv. JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO) X INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
(Adv. MARIA DE FÁTIMA FALCÃO ALBUQUERQUE). Nos termos do art. 87, inciso 30 do Provimento nº 01/2009, do Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, serve o presente ATO ORDINATÓRIO para intimar o(a)(s) Bacharel(is) a ter(em) 
vistas do processo, tendo em vista seu desarquivamento.

5 - 0005669-22.1997.4.05.8000 VALDICE SILVA DE CARVALHO E OUTROS (Adv. GEORGE SARMENTO LINS, JOÃO 
FRANCISCO  DE  CAMARGO)  X  UNIÃO  FEDERAL  (MINISTÉRIO  DAS  COMUNICAÇÕES)  (Adv.  INACINHA  RIBEIRO 
CHAVES). DECISÃO Vistos etc. (...) 12. Em face do exposto, homologo a conta de fls. 731, no valor de R$ 34.084,35 (trinta e  
quatro  mil,  oitenta  e  quatro  reais  e  trinta  e  cinco  centavos),  ao  tempo em que determino  a  expedição  da competente  
requisição de pagamento. 13. Intimações e providências necessárias.

6  -  0005746-31.1997.4.05.8000  CLARICE  RAMOS  E  OUTROS  (Adv.  JOÃO  FRANCISCO  DE  CAMARGO)  X  UNIÃO 
FEDERAL(MINISTÉRIO DA FAZENDA) (Adv. ADVOGADO DA UNIÃO FEDERAL EM ALAGOAS). Decisão: (...)15. Mercê do 
exposto, e considerando que a impugnação da União Federal de fls. 644/652 recai tão somente sobre a atualização dos 
valores apresentados pelo IPCA-E, HOMOLOGO, desde já, os valores constantes da planilha de cálculos de fl.  442, no  
montante total de R$ 45.816,85 (quarenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).16. Defiro,  
ainda, a retenção dos honorários contratuais, conforme requerida, uma vez que, além dos contratos de fls. 174/178, trata-se 
de questão já decidida nos autos,  conforme decisão de fls.  392/394.17.  Não obstante,  considerando que os valores da 
planilha de fl. 442 contabilizam juros de mora apenas até a data do trânsito em julgado dos embargos à execução (fl. 366), e  
tendo  em  vista  o  requerimento  de  execução  complementar  em  acréscimo  (fls.  655/656),  acolhido  nos  termos  da 
fundamentação supra (item 5), que se respalda no entendimento assentado pelo STF no RE 579431-RS, antes de determinar  
a  expedição  das  RPV's  complementares  dos  valores  homologados no  item 15  acima,  determino  a  intimação da  parte  
exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a planilha de cálculo dos valores complementares à planilha de fl.  
442,  até  a  data  da  expedição  das  requisições  de  pagamento,  conforme  requerido.  18.  Apresentados  os  cálculos 
determinados no item 17, intime-se a União Federal  para,  querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,  
impugnar os cálculos de execução complementar acima determinada, conforme permissivo inseto no art. 535, incisos I a IV 
do novo CPC1.19. Providências necessárias. 1 Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante  
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a  
execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II -  
ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 
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indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou 
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao 
trânsito em julgado da sentença. ?? ?? ?? ??

7 - 0007511-95.2001.4.05.8000 CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO (Adv. ADELSON MARCELINO CORREIA DA SILVA) X 
FAZENDA NACIONAL (Adv. ADRIANO FALCÃO NERI).  1. Em face do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional  
Federal da 5ª Região, dê-se vista às partes para, em 15 (quinze) dias, pleitearem o que entenderem de direito. 2. Caso venha 
a ser proposto o cumprimento de sentença, a parte exeqüente deve propô-la através do Processo Judicial Eletrônico - PJE,  
onde deverá juntar  os seguintes documentos do processo físico:  Petição inicial,  procuração,  laudo pericial  (se houver), 
sentença, acórdão (se houver) e certidão de trânsito e julgado, sendo facultada a juntada de outras peças judiciais que 
entender relevante para deflagração da fase de cumprimento de sentença. 3. Findo do prazo, arquivem-se os autos, com 
baixa na distribuição.

8 - 0002722-82.2003.4.05.8000 AMILCAR MARCELO DE AGUIAR ARAUJO E OUTROS (Adv. EDUARDO PIZA GOMES DE 
MELLO, REGINA CELIA LEAL XAVIER,  EVERTON LEITE DIDONÉ, DANIEL CONDE BARROS, SÉRGIO LUDMER) x 
SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL X 
UNIÃO FEDERAL (Adv. EMIR ARAGÃO NETO). 1. O presente processo físico encontra-se entre aqueles cuja digitalização 
foi permitida pela Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017, do eg. TRF da 5ª Região, não se inserindo entre as vedações 
constantes do art.  5º1 da referida Resolução. 2.  Assim,  determino que a secretaria  da Vara proceda a digitalização do  
presente feito. 3. Intimem-se os advogados para que procedam com seu cadastro no PJE, no prazo de 10 (dez) dias, caso já 
não o tenham, viabilizando, assim, a migração do feito. 4. Efetuada a migração, arquivem-se os autos físicos, utilizando-se o  
código de baixa específico  "BAIXA DEFINITIVA -  PROCESSO MIGRADO PARA O PJE".  5.  Intimações e providências 
necessárias. 1 Art. 5º. Não poderão ser migrados para o PJE: I - processos arquivados, exceto aqueles que forem reativados;  
II  -  Processos  com decisão  final  transitada  em julgado,  não sendo tal  vedação extensiva  aos  respectivos  incidentes e  
processos incidentais, tampouco aos cumprimentos de sentença autuados em apartado; III - processos aptos à extinção, a  
qual deverá ser realizada em meio físico; e IV - execuções fiscais, até que seja disponibilizada a rotina de automatização das 
execuções fiscais no PJE. ?? ?? ?? ??

9 - 0002723-67.2003.4.05.8000 CARLOS SAMUEL DE MORAIS SAMPAIO E OUTROS (Adv. EDUARDO PIZA GOMES DE 
MELLO, REGINA CELIA LEAL XAVIER) X UNIÃO FEDERAL (Adv. INACINHA RIBEIRO CHAVES). 1. O presente processo 
físico encontra-se entre aqueles cuja digitalização foi permitida pela Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017, do eg. TRF da 5ª  
Região,  não se inserindo entre  as vedações constantes  do art.  5º1  da referida  Resolução.  2.  Assim,  determino  que  a 
secretaria da Vara proceda a digitalização do presente feito.  3.  Intimem-se os advogados para que procedam com seu 
cadastro no PJE, no prazo de 10 (dez) dias, caso já não o tenham, viabilizando, assim, a migração do feito. 4. Efetuada a 
migração,  arquivem-se  os  autos  físicos,  utilizando-se  o  código  de  baixa  específico  "BAIXA  DEFINITIVA  -  PROCESSO 
MIGRADO PARA O PJE". 5. Intimações e providências necessárias. 1 Art. 5º. Não poderão ser migrados para o PJE: I - 
processos arquivados, exceto aqueles que forem reativados; II - Processos com decisão final transitada em julgado, não  
sendo tal vedação extensiva aos respectivos incidentes e processos incidentais, tampouco aos cumprimentos de sentença 
autuados em apartado; III - processos aptos à extinção, a qual deverá ser realizada em meio físico; e IV - execuções fiscais,  
até que seja disponibilizada a rotina de automatização das execuções fiscais no PJE. ?? ?? ?? ??

10 - 0002732-29.2003.4.05.8000 GABRIEL DE PAULA CAMPOS BUTUHY E OUTROS (Adv. EDUARDO PIZA GOMES DE 
MELLO, REGINA CELIA LEAL XAVIER, BRUNA DO FORTE MANARIN) X UNIÃO FEDERAL (Adv. INACINHA RIBEIRO 
CHAVES). 1. O presente processo físico encontra-se entre aqueles cuja digitalização foi permitida pela Resolução Pleno nº 
13,  de  12/07/2017,  do eg.  TRF da 5ª  Região,  não  se  inserindo  entre  as  vedações constantes  do  art.  5º1  da  referida 
Resolução.  2.  Assim,  determino  que  a  secretaria  da  Vara  proceda  a  digitalização  do  presente  feito.  3.  Intimem-se  os 
advogados para que procedam com seu cadastro no PJE, no prazo de 10 (dez) dias, caso já não o tenham, viabilizando,  
assim, a migração do feito. 4. Efetuada a migração, arquivem-se os autos físicos, utilizando-se o código de baixa específico 
"BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJE".  5.  Intimações e providências necessárias.  1 Art.  5º.  Não 
poderão ser migrados para o PJE: I - processos arquivados, exceto aqueles que forem reativados; II - Processos com decisão 
final transitada em julgado, não sendo tal vedação extensiva aos respectivos incidentes e processos incidentais, tampouco 
aos cumprimentos de sentença autuados em apartado; III - processos aptos à extinção, a qual deverá ser realizada em meio  
físico;  e  IV  -  execuções  fiscais,  até  que  seja  disponibilizada  a  rotina  de  automatização  das  execuções  fiscais  no  
PJE. ?? ?? ?? ??

11 -  0005413-69.2003.4.05.8000  ABEL  NUNES DE OLIVEIRA NETO E OUTROS (Adv.  EDUARDO PIZA  GOMES DE 
MELLO, REGINA CELIA LEAL XAVIER,  SÉRGIO LUDMER)  X UNIÃO FEDERAL (Adv.  INACINHA RIBEIRO CHAVES,  
EVERTON LEITE DIDONÉ). 1. O presente processo físico encontra-se entre aqueles cuja digitalização foi permitida pela  
Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017, do eg. TRF da 5ª Região, não se inserindo entre as vedações constantes do art. 5º1  
da referida Resolução. 2. Assim, determino que a secretaria da Vara proceda a digitalização do presente feito. 3. Intimem-se  
os advogados para que procedam com seu cadastro no PJE, no prazo de 10 (dez) dias, caso já não o tenham, viabilizando,  
assim, a migração do feito. 4. Efetuada a migração, arquivem-se os autos físicos, utilizando-se o código de baixa específico 
"BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJE".  5.  Intimações e providências necessárias.  1 Art.  5º.  Não 
poderão ser migrados para o PJE: I - processos arquivados, exceto aqueles que forem reativados; II - Processos com decisão 
final transitada em julgado, não sendo tal vedação extensiva aos respectivos incidentes e processos incidentais, tampouco 
aos cumprimentos de sentença autuados em apartado; III - processos aptos à extinção, a qual deverá ser realizada em meio  
físico;  e  IV  -  execuções  fiscais,  até  que  seja  disponibilizada  a  rotina  de  automatização  das  execuções  fiscais  no  
PJE. ?? ?? ?? ??

12 -  0009513-67.2003.4.05.8000 UNIÃO FEDERAL (Adv.  BRENO LOPES DE MENDONÇA) X CLEUDA CORREIA DA 
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SILVA E OUTROS (Adv. GEORGE SARMENTO LINS). 1. Em virtude do transito em julgado da R. sentença, conforme 
informação aduzida pela certidão retro, desapensem-se os presentes embargos da ação principal, trasladando-se para esta  
as peças decisórias destes autos. Após, intime-se a parte credora para, querendo, promover a execução do julgado, nos  
termos expostos na referida sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 513, § 1º do CPC1. 2. Caso venha a ser  
proposta o cumprimento de sentença, a parte exeqüente deve propô-la através do Processo Judicial Eletrônico - PJE, onde 
deverá juntar os seguintes documentos do processo físico: Petição inicial, procuração, laudo pericial (se houver), sentença,  
acórdão (se houver)  e certidão de trânsito e julgado, sendo facultada a juntada de outras peças judiciais que entender  
relevante para deflagração da fase de cumprimento de sentença.. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com 
baixa na distribuição. 1 Art. 513. (...) § 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou 
definitivo, far-se-á a requerimento do exeqüente. ?? ?? ?? ??

13 - 0001483-09.2004.4.05.8000 ANA EMILIA BARACUHY CAVALCANTI E OUTROS (Adv. EDUARDO PIZA GOMES DE 
MELLO, REGINA CELIA LEAL XAVIER, EVERTON LEITE DIDONÉ) x SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL 
DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL X UNIÃO FEDERAL (Adv. INACINHA RIBEIRO CHAVES). 
Nos termos do art. 87, inciso 6 do Provimento 01/2009 do Egrégio TRF da 5a. Região, faço os presentes autos com vista a(o)  
União Federal, por cinco dias, para que se manifeste sobre o(a)(s) Petição de fls. 806/808.

14 -  0004106-46.2004.4.05.8000 ARMY THERESA DELLA GIUSTINA E OUTROS (Adv.  EDUARDO PIZA GOMES DE 
MELLO, REGINA CELIA LEAL XAVIER) X UNIÃO FEDERAL (Adv. JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS). Decisão: (...)8. 
Mercê do exposto, determino o cumprimento do item 10 da decisão de fls. 402/405, observando-se a retenção dos honorários  
advocatícios contratados deferida no item 11 da referida decisão,  devendo os requisitórios complementares,  entretanto, 
serem  expedidos  com  restrição,  cujos  valores  deverão,  por  ocasião  do  pagamento,  ficar  a  disposição  deste  Juízo.9. 
Determino,  ainda,  a  expedição  de  requisição  de  pagamento  dos  honorários  sucumbenciais  ora  fixados  em face  desta 
execução, com restrição para levantamento de valores, nos mesmos determinados no item anterior. 10. Por fim, intime-se a 
União Federal para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pedido de habilitação formulado pelos herdeiros  
da exequente Thereza Motta Bittencourt às fls. 434/454.11. Intimações e providências necessárias.

15 - 0004267-56.2004.4.05.8000 ALEXANDRE ROSSI BORGES E OUTROS (Adv. EDUARDO PIZA GOMES DE MELLO, 
REGINA CELIA LEAL XAVIER, SÉRGIO LUDMER, EVERTON LEITE DIDONÉ) X UNIÃO FEDERAL (Adv. JOSÉ ROBERTO 
MACHADO FARIAS). 1. O presente processo físico encontra-se entre aqueles cuja digitalização foi permitida pela Resolução 
Pleno nº 13, de 12/07/2017, do eg. TRF da 5ª Região, não se inserindo entre as vedações constantes do art. 5º1 da referida 
Resolução.  2.  Assim,  determino  que  a  secretaria  da  Vara  proceda  a  digitalização  do  presente  feito.  3.  Intimem-se  os 
advogados para que procedam com seu cadastro no PJE, no prazo de 10 (dez) dias, caso já não o tenham, viabilizando,  
assim, a migração do feito. 4. Efetuada a migração, arquivem-se os autos físicos, utilizando-se o código de baixa específico 
"BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJE".  5.  Intimações e providências necessárias.  1 Art.  5º.  Não 
poderão ser migrados para o PJE: I - processos arquivados, exceto aqueles que forem reativados; II - Processos com decisão 
final transitada em julgado, não sendo tal vedação extensiva aos respectivos incidentes e processos incidentais, tampouco 
aos cumprimentos de sentença autuados em apartado; III - processos aptos à extinção, a qual deverá ser realizada em meio  
físico;  e  IV  -  execuções  fiscais,  até  que  seja  disponibilizada  a  rotina  de  automatização  das  execuções  fiscais  no  
PJE. ?? ?? ?? ??

16 - 0002952-22.2006.4.05.8000 SINTSEP SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO 
ESTADO ALAGOAS E OUTROS (Adv. ANDRÉA FONSECA DE LIMA ROCHA BARROS, ANTÔNIO ROCHA DE ALMEIDA 
BARROS) X FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA (Adv. PROCURADOR FEDERAL DA PGF EM ALAGOAS). 
Despacho: 12. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação, bem como a retenção dos honorários contratuais,  
determinando ao Setor que devido o valor fora devolvido aos cofres públicos em virtude da Lei nº 13.463/2017, expeça o RPV 
em nome da referida habilitada, devendo observar os seguintes dados: QUADRO-RESUMO DO PEDIDO
EXECUÇÃO:

REQUISITÓRIO:
20148000001000609
PROCESSO TRF5:

FALECIDO(A):
OSVALDO SOARES SILVA
CPF:
844.650.348-49
REQUERENTE:
ALZIRA MARIA DO ROSÁRIO SILVA
CPF:
786.550.804-20
QUOTA-PARTE:
100%
BANCO:

13.  Defiro  a  retenção  dos  honorários  contratuais  pactuados  no  percentual  contratado  (tabela  acima),  devendo  ser  
descontado, exclusivamente, sobre o percentual devido à requerente, conforme contrato.14. Cumprida a diligência acima.15 
Intimações e providências necessárias.

17  -  0000491-43.2007.4.05.8000  COMPANHIA  ENERGÉTICA DE ALAGOAS/ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 
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(Adv. JOSE ELIAS UCHOA FILHO, ARDEL DE ARTHUR JUCA, ANDRÉ LUIZ TELLES UCHOA, DIOGO PIRES FERREIRA 
DE MIRANDA) X FAZENDA NACIONAL (Adv. ELTON GOMES MASCARENHAS). Despacho: 1. Diante da concordância da 
Eletrobrás Distribuição Alagoas com a manifestação da União (Fazenda Nacional), dê-se regular prosseguimento ao feito.2. 
Intimações e providências necessárias.

18 - 0000578-62.2008.4.05.8000 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO (Adv. ALBERTO JORGE FERREIRA DOS SANTOS) X 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (Adv.  IALDO BEZERRA PEREIRA).  1-  Diante da petição da parte 
requerente, cumpra-se o item 2 do despacho de fls.231 dos autos. 2- Providenciais necessárias.

19 - 0000121-93.2009.4.05.8000 FENAPEF FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS x ADJACI FLORENTINO 
DOS SANTOS E OUTROS (Adv. JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO, FELIPE SARMENTO CORDEIRO, RICARDO LOBO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE) X UNIÃO FEDERAL (Adv. SANDRO FERREIRA DE MIRANDA). 1. Diante da notícia do 
pagamento do Precatório/RPV expedido nos presentes autos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 2. Nada 
sendo requerido no prazo acima mencionado, arquivem-se os presentes autos, esclareço, contudo, que na hipótese de futuro 
pedido de habilitação, este deverá ser feito por meio eletrônico, através de ação autônoma proposta no sistema do PJE,  
devidamente  instruída  com  os  documentos  necessários  (atestado  de  óbito,  comprovação  da  condição  de  dependente 
previdenciário ou de herdeiro, declaração de inexistência de outros dependentes previdenciários e requisição de pagamento -  
precatório/RPV),  devendo  os  presentes  autos  permanecer  arquivados  em tais  situações.  com baixa  na  distribuição.  3. 
Intimem-se as partes, mediante remessa dos autos.

20  -  0000151-31.2009.4.05.8000  FENAPEF  FEDERACAO  NACIONAL  DOS  POLICIAIS  FEDERAIS  (Adv.  SARMENTO, 
CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA, M. MEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA 
S/C, F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS) x ADEMIR MOTA DE OLIVEIRA E OUTROS (Adv. JOÃO FRANCISCO 
DE  CAMARGO,  RICARDO  LOBO  CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE,  FELIPE  SARMENTO  CORDEIRO)  X  UNIÃO 
FEDERAL (Adv. ADVOGADO DA UNIÃO FEDERAL EM ALAGOAS, ANGÉLICA GONÇALVES LOPES). D E S P A C H O 
Vistos etc 1. Tem razão o autor ao alegar que não existe nos autos qualquer decisão que determine o depósito à disposição  
do Juízo dos requisitórios expedidos em favor de Antônio Azevedo Vieira Filho, Luiz Augusto Maia Monteiro, João Antônio  
Bonfim Ribeiro,  Dawson Nogueira Coutinho e Antônio Cezar de Freitas.  2.  Vejo também que a União Federal,  em sua 
manifestação  de  fl.  566v,  afirmou  que  não  existe  compensação  a  ser  feita  nos  presentes  autos.  3.  Assim,  defiro  o 
requerimento da parte autora de fls. 564/565, determinando a expedição de ofício à Caixa econômica Federal para que se  
promova  a  integral  disponibilidade  do  crédito  depositado  em favor  dos  exequentes  Antônio  Azevedo  Vieira  Filho,  Luiz 
Augusto Maia Monteiro, João Antônio Bonfim Ribeiro, Dawson Nogueira Coutinho e Antônio Cezar de Freitas. 4. Intimações e  
providências necessárias.

21 - 0002292-86.2010.4.05.8000 FENAPEF FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS E OUTROS (Adv. JOÃO 
FRANCISCO DE CAMARGO,  RICARDO LOBO CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE,  FELIPE  SARMENTO CORDEIRO, 
SARMENTO,  CAMARGO  &  SARMENTO  ADVOCACIA  E  CONSULTORIA,  M.  MEIRA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  E 
CONSULTORIA S/C,  F.  SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS,  MARIA DA CONCEICAO MORAES COUTINHO) X 
UNIÃO  FEDERAL  (Adv.  ADVOGADO  DA  UNIÃO  FEDERAL  EM  ALAGOAS).  1.  Inicialmente,  remetam-se  os  autos  à 
Distribuição para a inclusão da advogada Maria da Conceição Moraes Coutinho no rol de advogados da presente execução.  
2.  No  mais,  tendo  havido  devolução  para  os  cofres  públicos  do  precatório/RPV  pago  nos  presentes  autos,  conforme  
determinação  prevista  no  art.  2º  da  Lei  nº  13.463/20171,  é  cabível  o  pedido  do  exequente  de  expedição  de  novo 
precatório/RPV, a teor do artigo 3º do mesmo diploma2. 3. Todavia, a expedição de nova requisição de pagamento deve ser  
precedida  de  notificação  do credor  acerca  do  cancelamento  do  requisitório,  nos  termos do  §4º  do  artigo  2º  da  Lei  nº 
13.463/2017,  de  modo  a  assegurar  o  direito  à  informação  do  credor,  o  qual  presumidamente  não  tinha  ciência  do 
adimplemento de seu crédito. 4. Assim, deve o patrono da Requenete VIVIANE GAUDÊNCIO CARPINTEIRO GARCIA juntar 
aos autos comprovante atualizado de endereço do credor-substituído ou até mesmo a ciência deste acerca do cancelamento 
do Precatório/RPV e que os valores que lhe foram pagos nos presentes autos foram objeto de devolução aos cofres públicos, 
no prazo de 30 (trinta) dias. 5. Após, dê-se vista à União Federal para que se manifeste sobre o pedido de habilitação e de  
reexpedição de requistório.  6.  Expedientes  necessários.  1  Art.  2o Ficam cancelados os  precatórios e  as RPV federais  
expedidos  e  cujos  valores  não  tenham sido  levantados  pelo  credor  e  estejam depositados  há  mais  de  dois  anos  em 
instituição financeira oficial. § 1o O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela  
instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro 
Nacional. § 2o Do montante cancelado: I - pelo menos 20% (vinte por cento) deverá ser aplicado pela União na manutenção 
e desenvolvimento do ensino; II - pelo menos 5% (cinco por cento) será aplicado no Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). § 3o Será dada ciência do cancelamento de que trata o caput deste artigo ao  
Presidente do Tribunal respectivo. § 4o O Presidente do Tribunal, após a ciência de que trata o § 3o deste artigo, comunicará 
o fato ao juízo da execução, que notificará o credor. 2 Art. 3o Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo  
ofício requisitório, a requerimento do credor. ?? ?? ?? ??

22 - 0002427-98.2010.4.05.8000 FENAPEF FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS E OUTROS (Adv. JOÃO 
FRANCISCO DE CAMARGO, RICARDO LOBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, FELIPE SARMENTO CORDEIRO) X 
UNIÃO  FEDERAL  (Adv.  ADVOGADO  DA  UNIÃO  FEDERAL  EM  ALAGOAS).  1.  Inicialmente,  remetam-se  os  autos  à 
Distribuição para que inclua o outorgado no instrumento anexado à fl. 399 no rol de advogados no presente feito. 2. Após,  
intime-se a o exequente Rodrigo Tubbs para que junte ao feito o comprovante de cancelamento da RPV1349318-AL. 3.  
Intimem-se.

73 - EMBARGOS À EXECUÇÃ0

23 - 0003455-67.2011.4.05.8000 UNIÃO FEDERAL (Adv. ADVOGADO DA UNIÃO FEDERAL EM ALAGOAS) X HELOISA 
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HELENA MONTENEGRO DE OLIVEIRA E OUTROS (Adv. JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO). DESPACHO Vistos etc. 1. 
Proceda a Secretaria ao cumprimento da determinação constante do item 1 do despacho de fl. 223, desapensando-se os 
presentes embargos à execução dos autos da ação principal de nº 0002805-79.1995.4.05.8000 (95.0002805-0), bem como 
trasladando-se as peças decisórias para os autos da execução referida. 2. Quanto à petição de fls. 226/234, observo que os  
requerimentos formulados pela parte exequente da ação principal (Proc. nº 0002805-79.1995.4.05.8000), ora embargada, 
não condizem com o histórico de evolução destes embargos à execução, nos quais não verifico ter ocorrido a expedição de 
qualquer requisição de pagamento, de modo a autorizar requerimento para requisição de crédito complementar, com suporte 
no  julgamento  do  Tema  96  pelo  STF  (RE  579.431-RS),  devendo  qualquer  pretensão  nesse  sentido  ser  deduzida,  
oportunamente, nos autos da ação principal. 3. Diante disso, nada há que prover em relação à petição de fls. 226/234, bem 
como, por consequência, em relação à manifestação da União Federal apresentada às fls. 238. 4. Por fim, considerando que 
as partes já foram intimadas acerca do despacho de fl. 223, determino o arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição.  
5. Intimações e providências necessárias.

Total Intimação : 23
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL003515 - ADELSON MARCELINO CORREIA DA SILVA-7
AL005123 - ALBERTO JORGE FERREIRA DOS SANTOS-18
AL004386 - ANDRÉ LUIZ TELLES UCHOA-17
AL006968 - ANDRÉA FONSECA DE LIMA ROCHA BARROS-16
CE023484 - ANGÉLICA GONÇALVES LOPES-20
AL006426 - ANTÔNIO ROCHA DE ALMEIDA BARROS-16
AL000329 - ARDEL DE ARTHUR JUCA-17
SP380803 - BRUNA DO FORTE MANARIN-10
AL005860 - DANIEL CONDE BARROS-8
AL008315 - DIOGO PIRES FERREIRA DE MIRANDA-17
SP084243 - EDUARDO PIZA GOMES DE MELLO-8,9,10,11,13,14,15
AL008896 - EVERTON LEITE DIDONÉ-8,11,13,15
AL005779 - FELIPE SARMENTO CORDEIRO-19,20,21,22
AL000490 - GEORGE SARMENTO LINS-1,2,5,12
AL006805 - JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO-1,3,4,5,6,19,20,21,22,23
AL000326 - JOSE ELIAS UCHOA FILHO-17
AL004534 - JÚLIO CEZAR HOFMAN-2
RJ136040 - MARIA DA CONCEICAO MORAES COUTINHO-21
RJ086173 - REGINA CELIA LEAL XAVIER-8,9,10,11,13,14,15
AL006277 - RICARDO LOBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE-19,20,21,22
AL008910A - SÉRGIO LUDMER-8,11,15

Setor de Publicacao
Gustavo de Melo Silva
Diretor(a) da Secretaria
1 a. VARA FEDERAL
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3 a. VARA FEDERAL

Intimação
3 a. VARA FEDERAL

FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000136

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL RICARDO LUIZ BARBOSA DE SAMPAIO ZAGALLO

Expediente do dia 04/05/2018 15:55

206 - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA

1  -  0000214-81.1994.4.05.8000  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EM  EDUCACAO  SUPERIOR  NO  ESTADO  DE 
ALAGOAS SINTESEAL E OUTROS (Adv. NILTON DE MELO BARROS, ANTONIO GAMELEIRA CAVALCANTE, CAMILA 
GAMELEIRA CAVALCANTE COSTA DUARTE, MARIA DE LOURDES VITAL ALMEIDA, JACKELINE SIQUEIRA FORMIGA, 
CINTHIA  MARIA  ARAUJO  LEVINO,  NIVALDO  BARBOSA  DA  SILVA  JÚNIOR,  CIRO  VARCELON  CONTIN  SILVA, 
RAFAELLY KELLY FELIX DE PAIVA AGUIAR) X UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL (Adv. PROCURADOR 
FEDERAL DA PGF EM ALAGOAS). 1. Trata-se de requerimento formulado pelo exequente de expedição de novo requisitório  
(fls.1513/1519,  1520/1527,  1528/1535,  1536/1544),  haja  vista  a  notícia  de  cancelamento  de  requisitório  anteriormente 
expedido, conforme disposto no art. 3º da Lei n. 13.463/2017. Decido. 2. Acerca dos precatórios e requisições de pequeno 
valor, a Lei n. 13.463/2017 estabelece: "Art. 2º Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores 
não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial." 3. De  
acordo  com o  art.  3º  da  citada  lei,  cancelado  o  precatório  ou  a  RPV,  poderá  ser  expedido  novo  ofício  requisitório,  a  
requerimento do credor, o qual conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a  
todo o período. 4. No caso dos autos, verifica-se que as RPVs 496184-AL (fl.1519), 496163-AL (fl1582), 496166-AL (fls1583)  
e 496455-AL (fls.1584) foram canceladas por decurso de prazo,  razão pela qual  cabe nova expedição destes mesmos 
requisitórios. 5. Verifico, ainda, que, conforme certidão de fls. 1545/1581, foram cancelados, também por decurso de prazo, 
outros requisitórios de pagamento. 6. No caso destes outros requisitórios, observo que, decorridos mais de 02 (dois) anos 
sem que houvesse o espontâneo levantamento da quantia paga a quem de direito, lapso temporal onde se presume uma  
diversidade de ocorrências a justificar a ausência de movimentação do montante depositado na conta informada para esse  
fim, afigura-se razoável que haja o condicionamento da expedição de novo ofício requisitório, além do requerimento da parte,  
através de seu procurador, à apresentação de declaração da parte credora de que está ciente do cancelamento e do pedido  
de nova expedição do requisitório. 7. Em face do exposto, defiro os requerimentos de fls. 1513/1519, 1520/1527, 1528/1535,  
1536/1544 para determinar nova expedição das RPVs 496184-AL, 496163-AL, 496166-AL e 496455-AL ,  com a devida 
retenção dos honorários nos termos dos contratos juntados aos autos, bem como a intimação da parte autora para que, em 
face do cancelamento dos demais requisitorios, requeira, em 15 dias, o que entender de direito, devendo, na hipótese de 
solicitar nova expedição, juntar aos autos declaração da parte credora de que está ciente do cancelamento e do pedido de  
nova expedição do requisitório, sob pena de indeferimento do pedido.

2 - 0000446-83.2000.4.05.8000 MARIA JOSE GUALDA OLIVEIRA E OUTROS (Adv. GEORGE SARMENTO LINS, JOÃO 
FRANCISCO DE CAMARGO,  SARMENTO,  CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA)  X INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA (Adv. ALDO MIRANDA DA 
SILVA). 1. Trata-se de requerimento formulado pelo exequente de expedição de novo requisitório (fls. 834/860), haja vista a 
notícia de cancelamento de requisitório anteriormente expedido, conforme disposto no art. 3º da Lei n. 13.463/2017. Decido.  
2. Acerca dos precatórios e requisições de pequeno valor, a Lei n. 13.463/2017 estabelece: "Art. 2º Ficam cancelados os  
precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há  
mais de dois anos em instituição financeira oficial." 3. De acordo com o art. 3º da citada lei, cancelado o precatório ou a RPV,  
poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor, o qual conservará a ordem cronológica do requisitório  
anterior e a remuneração correspondente a todo o período. 4. No caso dos autos, verifica-se que as RPVs 1391112-AL  
(fl846) e 709148-AL (fl860) foram canceladas por decurso de prazo, razão pela qual cabe nova expedição destes mesmos 
requisitórios. 5. Verifico, ainda, que, conforme certidão de fls.861, foram cancelados, também por decurso de prazo, outros  
dois requisitórios de pagamento. 6. No caso destes outros dois requisitórios, observo que, decorridos mais de 02 (dois) anos  
sem que houvesse o espontâneo levantamento da quantia paga a quem de direito, lapso temporal onde se presume uma  
diversidade de ocorrências a justificar a ausência de movimentação do montante depositado na conta informada para esse  
fim, afigura-se razoável que haja o condicionamento da expedição de novo ofício requisitório, além do requerimento da parte,  
através de seu procurador, à apresentação de declaração da parte credora de que está ciente do cancelamento e do pedido  
de nova expedição do requisitório. 7. Em face do exposto, defiro os requerimentos de fls. 834/847 e 848/859) para determinar 
nova expedição dos requistórios em benefício de Maria José Gualda Oliveira e Rubenswall Ferreira de Freitas , com a devida 
retenção dos honorários nos termos dos contratos juntados aos autos, bem como a intimação da parte autora para que, em 
face do cancelamento dos demais requisitorios, requeira, em 15 dias, o que entender de direito, devendo, na hipótese de 
solicitar nova expedição, juntar aos autos declaração da parte credora de que está ciente do cancelamento e do pedido de  
nova expedição do requisitório, sob pena de indeferimento do pedido.

3  -  0000461-52.2000.4.05.8000  CLAUDIO  ROBERTO  FARIA  E  OUTROS  (Adv.  GEORGE  SARMENTO  LINS,  JOÃO 
FRANCISCO DE CAMARGO,  SARMENTO,  CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA)  X INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA (Adv. ALDO MIRANDA DA 
SILVA). Providencie a Secretaria do Juízo a digitalização dos presentes autos. Após, providencie a Secretaria do Juízo a 
inclusão  das  peças  processuais  digitalizadas  no  sistema  do  Processo  Judicial  Eletrônico,  nos  termos  do  Artigo  3º  da  
Resolução nº 13 do Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de 12 de julho de 2017. Comprovada a inserção no 
Sistema PJE, certifique-se nestes autos, arquivando-os com baixa na distribuição. Providências necessárias.
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4 -  0005865-74.2006.4.05.8000 ALOISIO GOMES MARTINS (Adv.  FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JÚNIOR, EDSON 
LUCENA  MAIA  NETO,  FELIPE  BERTHO  COSTA  DE  OLIVEIRA,  MARCOS  ANDRE  BARROS  OLIVEIRA,  EVIO  DE 
ALMEIDA  BARBOSA  FILHO,  JAYME  BARBOSA  CANUTO  FILHO)  X  REITOR (A)  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE 
ALAGOAS - UFAL (Adv. IALDO BEZERRA PEREIRA). 1. Trata-se de execução apresentada por Aloisio Gomes Martins em 
desfavor  da Universidade Federal  de Alagoas,  relativamente ao título  executivo judicial  que assegurou ao exequente a  
incorporação dos quintos aos seus vencimentos até 4/9/2001, nos termos da MP 2225-45-01, determinando que as parcelas  
incorporadas  até  referida  data  fossem  convertidas  em  VPNI,  sujeitando-se  exclusivamente  aos  reajustes  gerais  de 
vencimentos dos servidores públicos federais. 2. Não obstante o cumprimento da obrigação de fazer pela UFAL, conforme  
evidenciado nos autos da execução provisória vinculada a este feito, processo n.0004195-88.2012.4.05.8000 (fl.559), verifica-
se  que  a  executada  ajuizou  Ação  Rescisória  de  n.0805747-57.2016.4.05.0000,  objetivando  a  desconstituição  do  título 
executivo exarado nos presentes autos. 3. Às fls.594-596, consta dos autos expediente enviado pelo Eg. TRF5 informando  
acerca de decisão proferida nos autos da rescisória,  oportunidade em que deferida a tutela  de urgência  para sustar  a 
execução do julgado rescindendo, relativamente à incoporação dos quintos nos vencimentos da parte exequente. 4. Em 
cumprimento  à  decisão  proferida  pelo  Eg.TRF5,  intime-se  a  executada  para  que  adote  as  providências  necessárias  à 
suspensão dos efeitos decorrentes do julgado rescindendo. 5. Após, nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. 6.  
Providências necessárias.

229 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

5  -  0003477-62.2010.4.05.8000  UNIÃO  FEDERAL  (FAZENDA  NACIONAL)  (Adv.  ELTON GOMES  MASCARENHAS)  X 
EVERALDO PINHEIRO TENORIO E OUTROS (Adv. RITA DE CASSIA LOPES DORIA FERREIRA, LIVIA LOPES DÓRIA 
TENÓRIO, LUCAS LOPES DORIA FERREIRA). 1. Em face do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª  
Região, dê-se vista às partes para, em 15 (quinze) dias,  pleitearem o que entenderem de direito.  2. Caso venha a ser  
proposta a execução, a parte exeqüente deverá fazê-lo através do Processo Judicial Eletrônico - PJE, consoante Portarias nº 
08/2014 e 703/2015 ambas do Diretor do Foro desta Seção Judiciária, onde deverá juntar os seguintes documentos do 
processo  físico:  Petição  inicial  do  processo  de  execução e/ou  conhecimento,  procuração,  laudo  pericial  ou  planilha  da 
contadoria (se houver), sentença, acórdãos (se houver); certidão de trânsito e julgado ou documentação comprobatória da 
tempestividade e documentos de identificação da(s) parte(s) e do(s) advogado(s), sendo facultada a juntada de outras peças  
judiciais que entender relevante para o processo ajuizado eletronicamente. 3. Findo do prazo, arquivem-se os autos, com 
baixa na distribuição.

2 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

6  -  0007408-10.2009.4.05.8000  MUNICÍPIO  DE  COQUEIRO  SECO  (Adv.  ARLINDO  RAMOS  JÚNIOR,  GENISSON 
CAPITULINO  DA  S  SANTOS,  JOÃO  ARTUR  ANDION  MELO,  DAYANA  RAMOS  CALUMBY,  ANDRESSA  TARGINO 
CARVALHO,  CAMILLA GONÇALVES OMENA,  NATHALIA DE ARAÚJO E SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA,  VANESSA 
RAMALHO TAVARES DE MESSIAS)  x  UNIÃO FEDERAL (Adv.  ADVOGADO DA UNIÃO FEDERAL EM ALAGOAS) X 
MARIA NILZA SANTOS CORREIA (Adv. FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES, RUBENS MARCELO PEREIRA DA 
SILVA,  MÉRCIO  JOSÉ  TAVARES  LOPES  JÚNIOR,  CARLOS  BERNARDO,  TAÍS  FARIAS  FERNANDES,  RICARDO 
ALEXANDRE DE ARAUJO PORFIRIO,  EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO, VICTOR FERNANDES 
DOS ANJOS CARVALHO, YUSHA MARINHO DE OLIVEIRA, JULIANA MERTEN PADILHA, CHIMENE CHIARA TAVARES 
SANTOS) x CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. Reiterem-se os termos do ofício de fls.834. Providências necessárias.

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL RONEY RAIMUNDO LEÃO OTILIO

Expediente do dia 04/05/2018 15:55

206 - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA

7  -  0005231-35.1993.4.05.8000  LUCIA  MARIA  BARROS  MENDES  E  OUTROS  (Adv.  GEORGE  SARMENTO  LINS, 
SARMENTO, CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA) X FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 
(Adv. PROCURADOR FEDERAL DA PGF EM ALAGOAS). 1. Trata-se de Execução de Sentença contra a Fazenda Pública  
ajuizada por Ângela Correia de Melo Pomini e outros em face da FUNASA, por meio da qual busca executar título judicial que 
condenou a ré a implantar nos vencimentos dos exequentes gratificação de 1% por ano de serviço prestado sob o regime  
celetista, bem como a pagar os respectivos retroativos desde a data de ajuizamento da ação. 2. Em decisão de fls. 922/923, 
foi declarada parcialmente extinta a execução, tão somente no tocante à obrigação de fazer. Em relação à obrigação de 
pagar, o valor principal foi requisitado e pago conforme fls. 628/629. 3. Ingressaram então os exequentes com execução de 
juros complementares, a qual foi deferida em sede de agravo de instrumento. Transitado em julgado o acórdão prolatado no  
bojo do agravo, vieram os exequentes apresentar o valor dos juros complementares atualizados. Em decisão de fls. 922/923, 
foi indeferida a atualização e mantido o valor dos juros em R$ 28.163,60, em posição de agosto de 2014. 4. Em face desta 
decisão, a parte exequente interpôs agravo de instrumento e requereu a expedição do valor incontroverso (R$ 28.163,60, em 
posição de agosto de 2014). A expedição foi deferida em decisão de fls. 943/944. Os requisitórios foram expedidos às fls.  
963/998  e  pagos conforme comprovantes  de  fls.  1023/1057.  O agravo  de  instrumento  interposto  pelos  exequentes  foi  
improvido (fls. 1006/1017). 5. Veio, em seguida, a exequente Maria José Barros Machado requerer nova expedição de seu 
requisitório, em virtude de sua devolução nos termos da Lei 13.463/17, requerimento que foi deferido em decisão de fls. 1072.  
6. Pende agora de apreciação o requerimento de habilitação de Maria Fernanda Assumpção Silva, viúva do exequente José  
Fábio  da  Silva  (fls.  1079/1081).  A  habilitanda  anexou aos  autos  certidão  de  óbito  (fls.  1083),  declaração  emitida  pelo  
Ministério da Saúde (fls. 1084), dentre outros. Intimada a manifestar-se sobre o pedido de habilitação, a FUNASA quedou-se 
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inerte (cf. certidão de fls. 1094). Examinados, passo a decidir. 7. Dispõe o art. 1º da Lei n. 6.858/80: "Art. 1º - Os valores  
devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 
iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e 
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário  
ou arrolamento." 8. No mesmo sentido, determina o art. 1º, parágrafo único, II c/c o art. 2º do Decreto n. 85.845/81 que os 
valores  devidos,  em razão  de  cargo  ou  emprego,  pela  União,  Estado,  Distrito  Federal,  Territórios,  Municípios  e  suas  
autarquias aos seus respectivos servidores, que não forem recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos a seus  
dependentes habilitados, sendo a condição de dependente habilitado declarada em documento fornecido pela instituição de 
Previdência ou, se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por 
morte. 9. Cabendo somente a estes dependentes a percepção dos mencionados valores não pagos em vida a seus titulares,  
não há que se perquirir, para efeito de recebimento de tais valores, acerca da existência de herdeiros do autor (necessários  
ou não) quando existam dependentes seus habilitados perante a Previdência Social ou perante o órgão competente, no caso 
dos servidores públicos.  10.  No caso em exame,  observa-se,  a partir  da declaração emitida pelo  setor  competente do 
Ministério da Saúde (fls. 1084), que a habilitanda é a única dependente deixada pelo falecido, razão pela qual será a única 
pessoa apta à habilitação nos autos para fins de levantamento da quantia depositada em seu favor. 11. Diante do exposto,  
defiro o requerimento de habilitação em favor Maria Fernanda Assumpção Silva, viúva de José Fábio da Silva, ao tempo em 
que  determino  a  retificação  da  autuação para  sua  inclusão  no  polo  ativo  do  presente  feito.  12.  Oficie-se  à  instituição 
financeira competente para que esta tome as providências necessárias no sentido de permitir o levantamento pela habilitada 
dos valores depositados em favor do de cujus (José Fábio da Silva). 13. Cumprida a providência acima determinada e pago o 
requisitório expedido em favor de Maria José Barros Machado (fls. 1077), voltem-me os autos conclusos para sentença de 
extinção. 14. Providências necessárias.

Total Intimação : 7
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL011578 - ANDRESSA TARGINO CARVALHO-6
AL001295 - ANTONIO GAMELEIRA CAVALCANTE-1
AL003531 - ARLINDO RAMOS JÚNIOR-6
AL009023 - CAMILA GAMELEIRA CAVALCANTE COSTA DUARTE-1
AL010846 - CAMILLA GONÇALVES OMENA-6
AL005908 - CARLOS BERNARDO-6
AL007953 - CHIMENE CHIARA TAVARES SANTOS-6
AL015813 - CINTHIA MARIA ARAUJO LEVINO-1
AL008663 - CIRO VARCELON CONTIN SILVA-1
AL008989 - DAYANA RAMOS CALUMBY-6
AL004941 - EDSON LUCENA MAIA NETO-4
AL008636 - EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO-6
AL007684 - EVIO DE ALMEIDA BARBOSA FILHO-4
AL004801 - FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES-6
AL006696 - FELIPE BERTHO COSTA DE OLIVEIRA-4
AL005488 - FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JÚNIOR-4
AL003222 - GENISSON CAPITULINO DA S SANTOS-6
AL000490 - GEORGE SARMENTO LINS-2,3,7
AL006378 - JACKELINE SIQUEIRA FORMIGA-1
AL006235 - JAYME BARBOSA CANUTO FILHO-4
AL007221 - JOÃO ARTUR ANDION MELO-6
AL006805 - JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO-2,3
AL009065 - JULIANA MERTEN PADILHA-6
AL008579 - LIVIA LOPES DÓRIA TENÓRIO-5
AL007453 - LUCAS LOPES DORIA FERREIRA-5
AL007689 - MARCOS ANDRE BARROS OLIVEIRA-4
AL000896 - MARIA DE LOURDES VITAL ALMEIDA-1
AL004292 - MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR-6
AL010728 - NATHALIA DE ARAÚJO E SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA-6
AL001490 - NILTON DE MELO BARROS-1
AL006411 - NIVALDO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR-1
AL012918 - RAFAELLY KELLY FELIX DE PAIVA AGUIAR-1
AL007528 - RICARDO ALEXANDRE DE ARAUJO PORFIRIO-6
AL001835 - RITA DE CASSIA LOPES DORIA FERREIRA-5
AL006638 - RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA-6
AL000140 - SARMENTO, CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA-2,3,7
AL005887 - TAÍS FARIAS FERNANDES-6
AL010446 - VANESSA RAMALHO TAVARES DE MESSIAS-6
AL007696 - VICTOR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO-6
AL008144 - YUSHA MARINHO DE OLIVEIRA-6

Setor de Publicacao
LARISSA PAES BEZERRA

Diretor(a) da Secretaria
3 a. VARA FEDERAL
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4 a. VARA FEDERAL

Intimação
4 a. VARA FEDERAL

SEBASTIAO JOSÉ VASQUES DE MORAES
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000045

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL SEBASTIAO JOSÉ VASQUES DE MORAES

Expediente do dia 21/06/2018 09:04

206 - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA

1  -  0002327-61.2001.4.05.8000  AGLIBERTO  LOPES  GARCIA  GOMES  E  OUTROS  (Adv.  JOÃO  FRANCISCO  DE 
CAMARGO, FELIPE SARMENTO CORDEIRO, SARMENTO, CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA) X 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (Adv. ADVOGADO DA UNIÃO FEDERAL EM ALAGOAS). DESPACHO 
DE FL. 386. 1. Em face da migração do presente feito para o sistema de Processo Judicial Eletrônico -PJE, conforme termo 
de fls.384/385, proceda-se à baixa do mesmo no sistema TEBAS; 2. Intimem-se as partes e arquivem-se os autos físicos com 
baixa na distribuição.

229 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

2 - 0001415-44.2013.4.05.8000 UNIÃO FEDERAL (Adv. ADVOGADO DA UNIÃO FEDERAL EM ALAGOAS) X MUNICÍPIO 
DE MESSIAS (Adv. NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, TARCILA LINS T. DE CARVALHO). DESPACHO DE FL.  
730. 1. Em face da inclusão deste feito no sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJe, conforme Resolução nº 13/2017 -  
Termo de Migração de Processo Físico, acostado aos autos às fls. 729, remetam-se estes autos ao Arquivo com baixa na  
distribuição. 2. Intimações e providências necessárias.

Total Intimação : 2
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL005779 - FELIPE SARMENTO CORDEIRO-1
AL006805 - JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO-1
DF013829 - NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO-2
AL000140 - SARMENTO, CAMARGO & SARMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA-1
DF001504 - TARCILA LINS T. DE CARVALHO-2

Setor de Publicacao
JAMESSON VIEIRA DA ROCHA

Diretor(a) da Secretaria
4 a. VARA FEDERAL
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5 a. VARA FEDERAL

Intimação
5 a. VARA FEDERAL

JOSÉ DONATO DE ARAÚJO NETO
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000156

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DOS ATOS ORDINATÓRIOS/INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 
NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS

Expediente do dia 25/06/2018 15:21

99 - EXECUÇÃO FISCAL

1 - 0001975-45.1997.4.05.8000 FAZENDA NACIONAL (Adv. AUZENEIDE MARIA DA SILVA WALLRAF) X AUTO VIAÇÃO 
NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA (Adv. ANDREA ALBUQUERQUE, RODRIGO JEREISSATI DE ARAUJO, MANUEL 
LUIS DA ROCHA NETO, CLÁUDIO JOSÉ COELHO DE AZEVEDO). ...Intimem-se as partes, inclusive o(a) executado(a), 
para que recolha as custas remanescentes, caso existentes, sob pena de adoção da providência prevista no art. 16 da Lei n.º  
9.289/96. ADVOGADO RODRIGO TRINDADE MELLO RANGEL (OAB/AL 6048)

Total Intimação : 1
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
CE008100 - ANDREA ALBUQUERQUE-1
PE015018 - CLÁUDIO JOSÉ COELHO DE AZEVEDO-1
CE007479 - MANUEL LUIS DA ROCHA NETO-1
CE008175 - RODRIGO JEREISSATI DE ARAUJO-1

Setor de Publicacao
Manoel Inácio de Souza Neto

Diretor(a) da Secretaria
5 a. VARA FEDERAL
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5 a. VARA FEDERAL

Intimação
5 a. VARA FEDERAL

JOSÉ DONATO DE ARAÚJO NETO
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000157

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL RONEY RAIMUNDO LEÃO OTILIO

Expediente do dia 25/06/2018 16:20

99 - EXECUÇÃO FISCAL

1 -  0003307-37.2003.4.05.8000 FAZENDA NACIONAL (Adv.  ELTON GOMES MASCARENHAS) X AC CONSTRUCOES 
LTDA E OUTRO (Adv. SEM ADVOGADO). Em face do exposto, reconheço e decreto a prescrição intercorrente, nos termos 
do art. 40, 4.º, da lei n.º 6.830/80, extinguindo a presente execução, nos termos dos arts. 487, II, e 925, ambos do NCPC. 
Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, 3º, I, CPC-2015). Transitada em julgado, arquivem-se os presentes 
autos, com baixa na distribuição. P. R. I.

Total Intimação : 1
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL999999 - SEM ADVOGADO-1

Setor de Publicacao
Manoel Inácio de Souza Neto

Diretor(a) da Secretaria
5 a. VARA FEDERAL
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7 a. VARA FEDERAL

Edital de Intimação

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS

7ª VARA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNIÃO DOS PALMARES/AL

PROCESSO Nº 0800142-83.2016.4.05.8002 - EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
R E N O V A V E I S  -  I B A M A
E X E C U T A D O :  A M A R O  L U I Z  D A  S I L V A  E  O U T R O
DÉBITO: R$ 9.372,60 acrescido das devidas cominações legais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE BLOQUEIO - BACENJUD

ID 4058002.3227178

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Com a publicação deste edital, fica a parte EXECUTADA, AMARO LUIZ DA SILVA (CPF 041.953.294-34),
 do bloqueio realizado em valores constantes em conta corrente de sua titularidade, via sistemaINTIMADA

BACENJUD.

O presente Edital  terá o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação no D.O, após o que, considerar-se-á
intimado o executado do bloqueio.

Após o término do prazo referido, tem o executado 05 (CINCO) dias para comprovar se as quantias eventualmente
tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou se há indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º,
II, CPC), sob pena de prosseguimento da execução, com a transformação em pagamento definitivo.

Fica ciente a parte executada de que qualquer manifestação referente a este processo deve ser feita, necessariamente,
de forma eletrônica, através do Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), não sendo admitidos, nos termos do
parágrafo segundo do art. 1º da Resolução 16/2012 do Eg. TRF da 5ª Região, a apresentação de petições em meio
físico.

Este Juízo funciona no Km 36 da BR-104, Distrito Industrial de União dos Palmares/AL, CEP - 57800-000, com
expediente ao público, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.

Expedido neste Município de União dos Palmares/AL, em 21 de Junho de 2018, eu, WALEWSKA FERREIRA
CAMPOS, TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A), digitei e conferi, e eu, Manoel Belmiro Neto, Diretor de Secretaria,
reconferi e subscrevo.

  ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR

Juiz FederalParte superior do formulário

Parte inferior do formulário
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7 a. VARA FEDERAL

Decisão

PROCESSO Nº: 0800040-27.2017.4.05.8002 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
 FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.AAUTOR:

 J u l i a n a  D e  A b r e u  T e i x e i r aA D V O G A D O :
 U N I Ã O  F E D E R A L  e  o u t r oA S S I S T E N T E :

 U N I A O  D O S  P A L M A R E S  P R E F E I T U R A  e  o u t r oR É U :
 (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)7ª VARA FEDERAL - AL

 

DECISÃO

   Depreende-se do id. 2743444 que este juízo determinou a intimação da Associação dos Transportadores Urbanos
Municipal de União dos Palmares (ATUMUP) para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar integralmente a área a
ser reintegrada; outrossim, ficou ressaltado que é encargo da demandante providenciar meios eficazes de isolamento

 (grifo nosso)da área após a sua reintegração.

 No dia 16 de março de 2018, , foi procedida àna presença do preposto da parte autora, Sr. Djalma Rodrigues da Silva
reintegração de posse - id. 2847686 e 2847685. (grifo nosso)

 Desde a reintegração da posse até a manifestação da parte autora (id. 3128327), decorreu mais de dois meses sem que
a FTL encetasse diligências a fim de isolar a área reintegrada, tanto que, nas fotos acostadas no id. 3128328, não
consta o início do suposto isolamento em alvenaria alegado pela parte autora no id. 3128327.

    Ressalta-se ainda que a ocupação dos automóveis é intermitente até às 19h, sendo desocupado após o aludido
horário, conforme constatado pelo oficial de justiça no primeiro mandado de reintegração (id. 2623021), não havendo
empecilho de a FTL inicie o isolamento em alvenaria ou barricadas.

 

Destarte,  os pedidos no id. 3128327.indefiro

  Retornem os autos conclusos após a intimação das partes.

 

União dos Palmares/AL, 21 de junho de 2018.

 

ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR

Juiz Federal
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7 a. VARA FEDERAL

Sentença

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

PROCESSO Nº:  0800091-38.2017.4.05.8002 - EXECUÇÃO FISCAL
 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIALEXEQUENTE:

 G E L S O N  F R A N C I S C O  D A  S I L V AE X E C U T A D O :
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)7ª VARA FEDERAL - AL

 

SENTENÇA

 

Trata-se de execução fiscal movida pela exeqüente em face da parte executada, ambas supramencionadas, tendo
havido pagamento do débito pela promovida, conforme manifestação da parte demandante.

É o que importa relatar. Decido.

Dispõe o art. 924, inciso II, do CPC:

 

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita; (...).

 

O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que:

"A extinção só produz efeito quando declarada por sentença."

 

A dívida exeqüenda foi devidamente paga pela executada, conforme noticia a exequente e prova colacionada aos
autos. Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade
da prestação jurisdicional executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, possivelmente constritos, devem ser
desbloqueados.

Ante o exposto   a presente execução, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e, JULGO EXTINTA
determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura bloqueados.

Sem custas e honorários.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.        

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte exequente.

Intime-se a executada caso haja necessidade de desconstituição de penhora outrora efetuada no bojo processual.

Transitada em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos.                                 
                                              

 

 

União dos Palmares(AL),  21 de junho de 2018.
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ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR

Juiz Federal
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11 a. VARA FEDERAL

Intimação
11 a. VARA FEDERAL

CAMILA MONTEIRO PULLIN MILAN
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000070

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL CAMILA MONTEIRO PULLIN MILAN

Expediente do dia 25/06/2018 10:04

2 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

1 - 0000802-60.2009.4.05.8001 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO (Adv. JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA, 
ODAIR  PAULO  MORALES,  LUIZ  SOARES  DE  MORAIS)  X  JOSÉ  DAMACENA  FILHO  E  OUTROS  (Adv.  CARLOS 
EDUARDO DE A L NEVES, EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO REGO, MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES, 
LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES, RODRIGO DA COSTA BARBOSA, JOSE RONIVO VAZ, EDUARDO STECCONI  
FILHO, BERNARDO GAIA NEPOMUCENO, RODRIGO ARAÚJO CAMPOS, DÊNIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, CLÁUDIO 
JOSÉ FERREIRA DE LIMA CANUTO, THIAGO FALCÃO DE ARAÚJO, RAFAEL GOMES ALEXANDRE, Gustavo Santos 
Araujo). "DESPACHO - [...] Intime-se a requerente Everania Maria de Jesus Vieira Santos (fls. 1755/1756) para que, em 5  
(cinco) dias: (a) junte aos autos cópias das folhas de pagamento de salários realizados na conta bancária constrita e extratos  
bancários da conta em que foram constritos valores, desde a determinação de indisponibilidade até os dias atuais; e (b)  
informe se desde a decretação de indisponibilidade de valores em sua conta possuía outra fonte de renda, além do alegado 
salário de professora, indicando, se for o caso, os valores auferidos, e como vem provendo o sustento familiar desde o  
indeferimento de fl. 701. [...]"

Total Intimação : 1
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL005276 - BERNARDO GAIA NEPOMUCENO-1
AL005445 - CARLOS EDUARDO DE A L NEVES-1
AL005821 - CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA CANUTO-1
AL008403 - DÊNIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA-1
AL007576 - EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO REGO-1
AL005185 - EDUARDO STECCONI FILHO-1
AL013736 - GUSTAVO SANTOS ARAUJO-1
AL002306 - JOSE RONIVO VAZ-1
AL006386 - LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES-1
AL04158A - LUIZ SOARES DE MORAIS-1
AL004577 - MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES-1
AL04002A - ODAIR PAULO MORALES-1
AL010222 - RAFAEL GOMES ALEXANDRE-1
AL008544 - RODRIGO ARAÚJO CAMPOS-1
AL005997 - RODRIGO DA COSTA BARBOSA-1
AL007867 - THIAGO FALCÃO DE ARAÚJO-1

Setor de Publicacao
Miguel Angelo Bonfim Esteves

Diretor(a) da Secretaria
11 a. VARA FEDERAL
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11 a. VARA FEDERAL

Intimação
11 a. VARA FEDERAL

CAMILA MONTEIRO PULLIN MILAN
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000071

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL CAMILA MONTEIRO PULLIN MILAN

Expediente do dia 25/06/2018 14:08

240 - AÇÃO PENAL

1 - 0000051-86.2017.4.05.8003 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
CELSO  LUIZ  TENORIO BRANDAO  (Adv.  BRUNO  DE OMENA  CELESTINO,  JOSÉ  FRAGOSO CAVALCANTI,  GEDIR 
MEDEIROS  CAMPOS  JUNIOR,  BRUNO  DE  OMENA  CELESTINO)  x  genaldo  soares  vieira   (Adv.  SIDNEY  ROCHA 
PEIXOTO, BRUNO VASCONCELOS BARROS, CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA) x CARLOS ALBERTO DOS ANJOS 
SILVA x LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA (Adv. TIAGO PEREIRA BARROS, JOSÉ AREIAS BULHÕES, THAIS 
MALTA BULHOES) x Jorge valença neves neto E OUTROS (Adv. AGNELO BALTAZAR TENÓRIO FERRER, LUCIANO 
HENRIQUE G SILVA) x  luiz  carlos simões silva  (Adv.  ricardo alexandre vieira  leite)  x  JOSE VIEIRA DE SOUZA (Adv. 
MANOEL LEITE DOS PASSOS NETO). "SENTENÇA - [...] 3. DISPOSITIVO - 584. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, assim o fazendo: a) Absolvo FRANCISCO BARBOSA 
DA SILVA, CHAPLIN IACHDNEH VAREJÃO PASCOAL R. DE OLIVEIRA, RITA TENÓRIO BRANDÃO, ORLANDO SOARES 
BRANDÃO, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA e LUIZ CARLOS SIMÕES SILVA de todas as imputações por falta de prova suficiente 
para  condenação criminal  (art.  386,  VII,  do CPP).  b)  Absolvo  GENALDO SOARES VIEIRA da imputação  do crime  de  
pertinência à organização criminosa do caput do art. 2.º da Lei nº 12.850/2013 por falta de prova de que dela participou (art.  
386, V, do CPP). c) Condeno CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO por haver incidido nos crimes de apropriação/desvio de 
rendas públicas, previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 c/c art. 71 do Código Penal; lavagem de dinheiro do art.  
1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998, na modalidade ocultação; e pelo crime de pertinência à organização criminosa do caput do 
art. 2.º da Lei nº 12.850/2013, tudo conforme os conjuntos de fatos descritos na denúncia (1 a 22 e 24 a 25); d) Absolvo  
CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO do crime de lavagem de dinheiro descrito no 23º conjunto de fatos, nos termos do artigo 
386, I, do CPP (ausência de materialidade). e) Condeno CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA, por haver incidido nos 
crimes de apropriação/desvio de rendas públicas previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, na forma dos arts. 71 
c/c 29, ambos do Código Penal, conforme os conjuntos de fatos; lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998, 
na modalidade ocultação; e pelo crime de pertinência à organização criminosa do caput do art. 2.º da Lei nº 12.850/2013,  
tudo de acordo com o 1º e 2º, 6º a 13º, 16º a 22º, 24º e 25º conjuntos de fatos descritos na denúncia; f) Absolvo CARLOS  
ALBERTO DOS ANJOS SILVA, das imputações descritas nos 3º e 4º, e 14º e 15º conjuntos de fatos, nos termos do artigo  
386, VII, do CPP, e 23º, com base no art. 386, I, do CPP; f) Condeno JORGE VALENÇA NEVES NETO por haver incidido 
nos crimes de apropriação/desvio de rendas públicas previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, na forma dos arts. 
71 c/c 29, ambos do Código Penal; lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998, na modalidade ocultação; e  
pelo crime de pertinência à organização criminosa do caput do art. 2.º da Lei nº 12.850/2013, tudo conforme os conjuntos de 
fatos descritos na denúncia (1 a 22 e 24 a 25); g) Absolvo JORGE VALENÇA NEVES NETO do crime de lavagem de dinheiro  
descrito no 23º conjunto de fatos, nos termos do artigo 386, I, do CPP (ausência de materialidade). h) Condeno LUCILEIDE  
CANUTO DOS ANJOS SILVA, por haver incidido nos crimes de apropriação/desvio de rendas públicas previsto no art. 1º,  
inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, na forma dos arts. 71 c/c 29, ambos do Código Penal, lavagem de dinheiro do art. 1º,  
caput, da Lei n.º 9.613/1998, na modalidade ocultação; e pelo crime de pertinência à organização criminosa do caput do art.  
2.º da Lei nº 12.850/2013, de acordo com o 1º, 3º, 4º e 5º conjuntos de fatos descrito na denúncia; 3.1. DOSIMETRIA 585.  
Atenta aos dizeres do artigo 59 e 68 do Código Penal e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e  
dosimetria das penas a serem impostas aos condenados. 586. De saída, destaco que o art. 1º, § 1º, do Decreto-lei n. 201/67  
estipula para o crime previsto no inciso I,  pena de reclusão de 02 (dois)  a 12 (doze) anos.  Além da pena privativa de 
liberdade, o § 2º do artigo 1º, do referido Decreto-lei, autoriza ainda, como conseqüência automática da condenação, a perda 
do cargo e a inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.  
Nesse sentido:  RECURSO ESPECIAL. PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PERDA DO 
CARGO E INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. PENAS AUTÔNOMAS EM RELAÇÃO À 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZOS PRESCRICIONAIS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO. 1. As penas de perda 
do cargo e de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, previstas no art. 1.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 201/67,  
são autonômas em relação à pena privativa de liberdade, sendo distintos os prazos prescricionais. Precedentes. 2. Quanto à 
necessidade de fundamentar a imposição dessa pena, esta Corte entende que a aplicação é automática, decorrente da 
própria condenação. 3. Recurso provido". (REsp 945.828/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
28/09/2010,  DJe  18/10/2010).  587.  Por  oportuno,  ademais,  relevante  destacar  que  as  condutas  imputadas  aos  réus 
referentes aos tipos penais previstos nos art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 e art. 1º da Lei nº 9.613/98, configuram, no  
caso concreto, crime continuado, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, que exige: a) pluralidade de condutas; b)  
pluralidade de crimes da mesma espécie;  e c)  semelhantes condições de tempo,  lugar,  maneira  de execução e outras 
semelhantes.  588.  Nesse  rumo,  o  Código  Penal  exige  condições  de  tempo  semelhantes  para  a  verificação  do  crime 
continuado, é dizer, o intervalo de tempo entre um crime e outro não pode ser excessivo. 589. Na jurisprudência pátria, 
consagrou-se um critério objetivo, a partir do qual se tem que o espaço de tempo entre os crimes não deve ser superior a 30 
(trinta) dias, sem prejuízo de em casos excepcionais ser admitido um hiato de 03 (três) meses entre os delitos como, por 
exemplo, no caso de crime contra a ordem tributária , a fim de evitar que a reiteração criminosa seja, equivocadamente,  
considerada continuidade delitiva. 590. Assim, na hipótese de se trata, portanto, da prática (mediante mais de uma conduta) 
de crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios 
(elemento subjetivo), os subseqüentes devem ser havidos como continuação dos anteriores (CP, art. 71). Outro não é o  

18/32



 
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1005-3695-4 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária de Alagoas

Diário da Justiça Eletrônico SJAL
Nº 117.0/2018 Maceió - AL    Disponibilização:  Segunda-feira, 25 Junho 2018

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PACIENTE CONDENADO POR DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS POR 29 
(VINTE E NOVE) VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO DE EFEITOS 
PERMANENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELO CORRÉU À PREFEITURA. 
CONSUMAÇÃO DO DELITO NO MOMENTO EM QUE HÁ A MODIFICAÇÃO DO TÍTULO DA POSSE DO DINHEIRO 
PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. EMISSÃO DE 29 (VINTE E NOVE) NOTAS FISCAIS REFERENTES À REFEIÇÕES 
NÃO FORNECIDAS AOS DESTINATÁRIOS. CRIME CONTINUADO CARACTERIZADO. 1. Da leitura do inciso I do artigo 1º  
do Decreto-lei 201/1967, na modalidade imputada ao paciente, observa-se que ele cuida de uma espécie de peculato-desvio,  
que se distingue do previsto no artigo 312 do Código Penal apenas no tocante ao sujeito ativo, que no caso do Decreto-lei  
201/1967 é o Prefeito Municipal. 2. Assim como no peculato-desvio descrito no Estatuto Repressivo, a consumação do ilícito 
disposto no inciso I do artigo 1º do Decreto-lei 201/1967 ocorre quando o Prefeito efetiva o desvio de bens ou rendas públicas 
em proveito próprio ou de terceiro. 3. Ainda que se trate de apenas um contrato de fornecimento de refeições pelo prazo de  
41 (quarenta e um) meses, como assinalado na inicial do writ, o certo é que um novo crime de desvio de dinheiro público se  
consumou a cada nota fiscal emitida pela empresa do corréu sem a devida entrega das refeições à Prefeitura. 4. Com efeito,  
cada vez que a Prefeitura efetuava o pagamento de uma nota fiscal emitida pela empresa do corréu sem a devida entrega 
das refeições nela discriminadas, um novo desvio de verbas públicas em proveito de terceiro era efetivado, mostrando-se 
desprovida de qualquer lógica a assertiva de que, por se tratar de um único contrato de fornecimento de refeições, se estaria  
diante de um crime único de efeitos permanentes". (HC 204956/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 18/09/2012, DJe 03/10/2012) (grifou-se). 591. Com tais considerações, passo a dosar as penas, de acordo com o sistema 
trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.  3.1.1. Da dosimetria das penas para o réu CELSO LUIZ TENÓRIO  
BRANDÃO a) Para os crimes do art.  1º,  inciso I,  do Decreto-Lei  n.  201/67 Na primeira  fase da dosimetria,  analiso as 
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Culpabilidade: considero a culpabilidade do réu extremamente 
elevada, devendo ser valorada negativamente. Trata-se de ex-Prefeito Municipal, que à época dos fatos estava investido no  
cargo e tinha o dever de gerir,  de modo probo e eficiente  as contas municipais.  O réu já  foi,  inclusive,  presidente da 
Assembléia Legislativa de Alagoas, tendo consciência do elevado nível de reprovação da sua conduta. Em que pese seu  
dever de probidade perante a Administração Pública, tendo tantas vezes exercido mandatos eletivos, o réu deliberadamente 
desviou milhões de reais consistentes em verbas federais do FUNDEB que deveriam ter sido destinados exclusivamente à 
educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de Canapi, município do sertão alagoano com um 
dos piores IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à elementar do tipo,  
uma vez  que  prejudicou  a  parcela  mais  carente  da  população,  revelando total  desprezo  à  probidade na condução da 
Prefeitura Municipal de Canapi. Antecedentes: não há antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal  
vetor. Conduta social: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade:  
não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro. Motivos: não vislumbro motivos outros 
que  o objetivo de  proveito  econômico.  Considerando se  tratar  elementar  do tipo,  deixo  de valorar  negativamente essa 
vetorial.  Circunstâncias:  o  réu utilizou-se de mandato obtido democraticamente pelo  voto  popular  -  o  cargo de Prefeito  
Municipal - para promover os desvios de modo sistemático e com a utilização da máquina administrativa, pelo que valoro 
negativamente  as  circunstâncias  do  crime.  Consequências  do  crime:  as  consequências  do  crime  devem ser  valoradas 
negativamente,  pois  o  Município  de  Canapi  deixou  de  aplicar  as  verbas  federais  destinadas à educação,  prejudicando  
gravemente os estudantes da rede pública, bem como os trabalhadores da educação. Investimentos em estrutura de escolas,  
capacitação de professores, material escolar, transporte deixaram de ser feitos, causando incalculáveis prejuízos à população 
sertaneja,  já  tão  sofrida.  Comportamento  da  vítima:  não  há  o  que  valorar.  Considerando  os  vetoriais  valorados  
negativamente, de especial reprovação, fixo a pena base para os crimes do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, em de 5  
(cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Passo à segunda fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias 
atenuantes e agravantes: Não há atenuantes. Por sua, vez concorrendo à circunstância agravante prevista no artigo 62, I, do 
Código Penal (Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no  
crime ou dirige a atividade dos demais agentes;), agravo a pena base no patamar de 1/6 (um sexto), conforme precedentes 
do STF (HC 69392/SP, HC 69666/PR, HC 73484-7), correspondente a 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-
la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Passo à terceira fase, e não verifico causas especiais de  
aumento e diminuição da pena. Do concurso de crimes: Levando em consideração a continuidade delitiva do crime do art. 1º,  
inciso I, do Decreto-Lei 201/67, e que o acréscimo decorrente do reconhecimento do crime continuado deve ser aferido em  
função do número de delitos praticados (STJ, HC 127.679/SP, Rel.  Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,  
julgado em 03/11/2009, DJe 15/12/2009), em decorrência da existência concreta da prática de pelos menos 141 (cento e 
quarenta e um) crimes, os quais tiveram as suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico somente 
uma das penas, aumentada em 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo-a, definitivamente, em 11 (onze) anos de reclusão para  
o crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67. b) Para os crimes de lavagem de dinheiro: Na primeira fase da 
dosimetria,  analiso  as  circunstâncias  judiciais  previstas  no  artigo  59  do  Código  Penal:  Culpabilidade:  considero  a 
culpabilidade do réu extremamente elevada, devendo ser valorada negativamente. Trata-se de ex-Prefeito Municipal, que à 
época dos fatos estava investido no cargo e tinha o dever de gerir, de modo probo e eficiente as contas municipais. O réu já 
foi, inclusive, presidente da Assembléia Legislativa de Alagoas, tendo consciência do elevado nível de reprovação da sua 
conduta. Em que pese seu dever de probidade perante a Administração Pública, tendo tantas vezes exercido mandatos 
eletivos,  o  réu  deliberadamente  desviou  e  ocultou  milhões  de  reais  consistentes  em verbas  federais  do  FUNDEB que 
deveriam ter sido destinados exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de  
Canapi, município do sertão alagoano com um dos piores IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos 
seus atos foi bem superior à elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da população, revelando total  
desprezo à probidade na condução da Prefeitura Municipal de Canapi. Antecedentes: não há antecedentes registrados no 
processo,  pelo  que  valoro  como  neutro  tal  vetor.  Conduta  social:  não  há  elementos  para  valorar  sua  conduta  social,  
considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor  
como neutro. Motivos: não vislumbro motivos outros que o objetivo de proveito econômico. Considerando se tratar elementar  
do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se de mandato obtido democraticamente 
pelo voto popular - o cargo de Prefeito Municipal - para praticar os crimes de modo sistemático e com a utilização da máquina 
administrativa, pelo que valoro negativamente as circunstâncias do crime. Consequências do crime: as consequências do 
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crime devem ser valoradas negativamente, pois o Município de Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à  
educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública, bem como os trabalhadores da educação. Investimentos  
em  estrutura  de  escolas,  capacitação  de  professores,  material  escolar,  transporte  deixaram  de  ser  feitos,  causando  
incalculáveis prejuízos à população sertaneja, já tão sofrida. Comportamento da vítima: não há o que valorar. Considerando 
os vetoriais valorados negativamente, de especial reprovação, fixo a pena base para os crimes de lavagem de dinheiro em 5  
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Passo à segunda fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias  
atenuantes e agravantes: Não há atenuantes. Por sua, vez concorrendo à circunstância agravante prevista no artigo 62, I, do 
Código Penal (Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no  
crime ou dirige a atividade dos demais agentes;), agravo a pena base no patamar de 1/6 (um sexto), conforme precedentes 
do STF (HC 69392/SP, HC 69666/PR, HC 73484-7), correspondente a 11 (onze) meses, passando a dosá-la em 6 (seis)  
anos e 7 (sete) meses de reclusão. Passo à terceira fase, analisando as causas de diminuição e aumento de pena e verifico  
que não existem. Concurso de crimes: Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a 
grande quantidade de crimes praticados, aplico somente uma das penas, aumentada do critério ideal de 2/3 (dois terços),  
razão pela qual fixo-a, definitivamente, em 10 (dez) anos e 11(onze) meses de reclusão o crime tipificado no art. 1º, caput, da  
Lei  nº  9.613/1998.  Multa:  Fixo  multa  proporcional  para  a  lavagem de  dinheiro  em 180  (cento  e  oitenta)  dias-multa,  e  
considerando a dimensão dos crimes e a capacidade econômica de CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO fixo o valor de cada  
dia-multa  em 1/3  (um terço)  do  salário  mínimo  vigente  ao  tempo  do  último  fatos  delituoso,  que  deverá  ser  corrigido 
monetariamente  quando  da  execução,  na  forma  do  art.  49,  §  2º,  do  Código  Penal.  c)  Para  o  crime  de  pertinência  à  
organização criminosa: Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código  
Penal: Culpabilidade: considero a culpabilidade do réu extremamente elevada, devendo ser valorada negativamente. Trata-se 
de ex-Prefeito Municipal, que à época dos fatos estava investido no cargo e tinha o dever de gerir, de modo probo e eficiente  
as contas municipais. O réu já foi, inclusive, presidente da Assembléia Legislativa de Alagoas, tendo consciência do elevado  
nível de reprovação da sua conduta. Em que pese seu dever de probidade perante a Administração Pública, tendo tantas 
vezes exercido mandatos eletivos, o réu deliberadamente desviou e ocultou milhões de reais consistentes em verbas federais  
do FUNDEB que deveriam ter sido destinados exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de 
estudantes de Canapi,  município  do sertão alagoano com um dos piores IDH's  de Alagoas e do Brasil.  Com efeito,  a  
reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da 
população, revelando total desprezo à probidade na condução da Prefeitura Municipal de Canapi.  Antecedentes: não há 
antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal vetor. Conduta social: não há elementos para valorar  
sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social,  
considerando  tal  vetor  como  neutro.  Motivos:  não  vislumbro  motivos  outros  que  o  objetivo  de  proveito  econômico.  
Considerando se tratar elementar do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se de  
mandato obtido democraticamente pelo voto popular -  o cargo de Prefeito Municipal  - para praticar os crimes de modo 
sistemático  e  com a  utilização  da  máquina  administrativa,  pelo  que  valoro  negativamente  as  circunstâncias  do  crime. 
Consequências do crime: as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois o Município de Canapi deixou 
de aplicar as verbas federais destinadas à educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública, bem como os 
trabalhadores da educação. Investimentos em estrutura de escolas, capacitação de professores, material escolar, transporte  
deixaram de ser feitos, causando incalculáveis prejuízos à população sertaneja, já tão sofrida. Comportamento da vítima: não 
há  o  que  valorar.  Assim,  reconheço  os  vetoriais  valorados  negativamente  de  especial  reprovação,  e,  considerando  a 
gradação prevista em abstrato no tipo (3 a 8 anos), fixo a pena-base para o réu CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO em 4 
(quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Passo à segunda fase da dosimetria da pena. Não há atenuantes. Por sua, vez  
concorrendo à circunstância agravante prevista no artigo 62, I, do CP e § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013 , agravo a pena no  
patamar de 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STF (HC 69392/SP, HC 69666/PR, HC 73484-7), correspondente a 9  
(nove) meses, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, não vejo a  
incidência de causa de diminuição. No entanto, é aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 ,  
pois CELSO LUIZ era o Prefeito Municipal e integravam o grupo criminoso agentes públicos do Município de Canapi, os réus  
CARLOS ALBERTO e JORGE VALENÇA. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas, definitivamente, em 6 
(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Multa: Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa  
de 150 (cem e cinquenta) dias-multa. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de 
CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO fixo o dia o valor de cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente ao 
tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal. Em 
conseqüência, torno definitivas as penas fixadas nos itens anteriores, condenando o réu CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO 
a 11 (onze) anos de reclusão (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67), 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 180 
(cento e oitenta) dias multa (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) e 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cem e 
cinquenta) dias multa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), as quais somadas chegam a 28 (vinte e oito) anos e 5 (cinco) meses de 
reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias multa e que reputo definitivas para CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO. Considerando  
as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena. A progressão de regime  
para o crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 fica, em princípio, condicionada à reparação dos danos nos termos 
do art. 33, §4º, do CP. 3.1.2. Da dosimetria da pena para o réu CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA a) Para os crimes do 
art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67: Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no 
artigo 59 do Código Penal: Culpabilidade: considero a culpabilidade do réu elevada, devendo ser valorada negativamente.  
Trata-se  de  ex-Secretário  de  Finanças  do  Município  de  Canapi,  investido  no  cargo  por  um período  em que  os  fatos 
ocorreram. Ele tinha o dever de gerir sua pasta de modo probo e eficiente. Em que pese seu dever de probidade perante a  
Administração Pública, o réu deliberadamente atuou no desvio e ocultação milhões de reais consistentes em verbas federais 
do FUNDEB que deveriam ter sido destinados exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de 
estudantes de Canapi,  município  do sertão alagoano com um dos piores IDH's  de Alagoas e do Brasil.  Com efeito,  a  
reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da 
população, revelando total desprezo à probidade na condução da Secretaria de Finanças de Canapi. Antecedentes: não há 
antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal vetor. Conduta social: não há elementos para valorar  
sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social,  
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considerando  tal  vetor  como  neutro.  Motivos:  não  vislumbro  motivos  outros  que  o  objetivo  de  proveito  econômico.  
Considerando se tratar elementar do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se 
cargo  público  -  Secretário  Municipal  -  para  praticar  os  crimes  de  modo  sistemático  e  com  a  utilização  da  máquina 
administrativa, pelo que valoro negativamente as circunstâncias do crime. Consequências do crime: as consequências do 
crime devem ser valoradas negativamente, pois o Município de Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à  
educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública, bem como os trabalhadores da educação. Investimentos  
em  estrutura  de  escolas,  capacitação  de  professores,  material  escolar,  transporte  deixaram  de  ser  feitos,  causando  
incalculáveis  prejuízos  à  população  sertaneja,  já  tão  sofrida.  Comportamento  da  vítima:  não  há  o  que  valorar.  Assim,  
reconheço os vetoriais valorados negativamente de especial reprovação, fixo a pena-base para o réu CARLOS ALBERTO 
DOS ANJOS SILVA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para os crimes do artigo 1º, I, do DL 201/67. Não há  
outras  agravantes ou atenuantes.  Causas de diminuição e aumento de pena:  Não se  encontram presentes  causas de  
diminuição ou aumento de pena. Concurso de crimes: Levando em consideração a continuidade delitiva do crime do art. 1º,  
inciso I, do Decreto-Lei 201/67, e que o acréscimo decorrente do reconhecimento do crime continuado deve ser aferido em  
função do número de delitos praticados (STJ, HC 127.679/SP, Rel.  Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,  
julgado em 03/11/2009, DJe 15/12/2009), em decorrência da existência concreta da prática de pelos menos 212 (duzentos e 
doze) crimes, os quais tiveram as suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico somente uma das 
penas, aumentada do critério ideal de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo-a, definitivamente, em 7 (sete) anos e 6 (seis)  
meses de reclusão para o crime tipificado no art.  1º,  inciso I,  do Decreto-Lei 201/67. b) Para os crimes de lavagem de  
dinheiro: Culpabilidade: considero a culpabilidade do réu elevada, devendo ser valorada negativamente.  Trata-se de ex-
Secretário de Finanças do Município de Canapi, investido no cargo por um período em que os fatos ocorreram. Ele tinha o  
dever de gerir sua pasta de modo probo e eficiente. Em que pese seu dever de probidade perante a Administração Pública, o 
réu  deliberadamente  atuou  no  desvio  e  ocultação  milhões  de  reais  consistentes  em verbas  federais  do  FUNDEB que  
deveriam ter sido destinados exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de  
Canapi, município do sertão alagoano com um dos piores IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos 
seus atos foi bem superior à elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da população, revelando total  
desprezo à probidade na condução da Secretaria de Finanças de Canapi. Antecedentes: não há antecedentes registrados no  
processo,  pelo  que  valoro  como  neutro  tal  vetor.  Conduta  social:  não  há  elementos  para  valorar  sua  conduta  social,  
considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor  
como neutro. Motivos: não vislumbro motivos outros que o objetivo de proveito econômico. Considerando se tratar elementar  
do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se cargo público - Secretário Municipal - 
para praticar os crimes de modo sistemático e com a utilização da máquina administrativa, pelo que valoro negativamente as 
circunstâncias do crime. Consequências do crime: as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois o 
Município de Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à educação, prejudicando gravemente os estudantes da 
rede pública, bem como os trabalhadores da educação. Investimentos em estrutura de escolas, capacitação de professores,  
material escolar, transporte deixaram de ser feitos, causando incalculáveis prejuízos à população sertaneja, já tão sofrida. 
Comportamento  da  vítima:  não  há  o  que  valorar.  Considerando  os  vetoriais  valorados  negativamente,  de  especial 
reprovação, fixo, para os crimes de lavagem de dinheiro, a pena-base em de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.  
Não há outras agravantes ou atenuantes. Causas de diminuição e aumento de pena: Não se encontram presentes causas de  
diminuição ou aumento de pena. Concurso de crimes: Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. 
Considerando  a  quantidade  de  fatos  delituosos  praticados  (212  crimes  pelo  menos),  aplico  somente  uma  das  penas, 
aumentada do critério ideal de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo-a, definitivamente, em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses  
de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa para o crime tipificado no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998. Multa: Fixo  
multa  proporcional  para  a  lavagem  em 150  (cento  e  cinquenta)  dias  multa.  Considerando  a  dimensão  dos  crimes  e  
especialmente a capacidade econômica de CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA fixo o valor de cada dia-multa em 1/4  
(um quarto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução, na 
forma do art. 49, § 2º, do Código Penal. c) Para o crime de pertinência à organização criminosa: Culpabilidade: considero a  
culpabilidade do réu elevada, devendo ser valorada negativamente. Trata-se de ex-Secretário de Finanças do Município de  
Canapi, investido no cargo por um período em que os fatos ocorreram. Ele tinha o dever de gerir sua pasta de modo probo e  
eficiente. Em que pese seu dever de probidade perante a Administração Pública, o réu deliberadamente atuou no desvio e  
ocultação milhões de reais consistentes em verbas federais do FUNDEB que deveriam ter sido destinados exclusivamente à  
educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de Canapi, município do sertão alagoano com um 
dos piores IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à elementar do tipo,  
uma vez  que  prejudicou  a  parcela  mais  carente  da  população,  revelando total  desprezo  à  probidade na condução da 
Secretaria de Finanças de Canapi. Antecedentes: não há antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro 
tal  vetor.  Conduta  social:  não  há  elementos  para  valorar  sua  conduta  social,  considerando  tal  vetor  como  neutro 
Personalidade:  não  há  elementos  para  valorar  sua  conduta  social,  considerando  tal  vetor  como  neutro.  Motivos:  não 
vislumbro motivos outros que o objetivo de proveito econômico. Considerando se tratar elementar do tipo, deixo de valorar  
negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se cargo público - Secretário Municipal - para praticar os crimes de  
modo sistemático e com a utilização da máquina administrativa, pelo que valoro negativamente as circunstâncias do crime. 
Consequências do crime: as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois o Município de Canapi deixou 
de aplicar as verbas federais destinadas à educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública, bem como os 
trabalhadores da educação. Investimentos em estrutura de escolas, capacitação de professores, material escolar, transporte  
deixaram de ser feitos, causando incalculáveis prejuízos à população sertaneja, já tão sofrida. Comportamento da vítima: não 
há o que valorar. Assim, reconheço que os vetoriais valorados negativamente, de especial reprovação, e, considerando a 
gradação prevista em abstrato no tipo (3 a 8 anos), fixo a pena-base para o réu CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA em  
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Não há outras agravantes ou atenuantes. Não há causa de diminuição da pena.  
É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, pois integravam o grupo criminoso, além do réu  
CARLOS ALBERTO agentes públicos do Município de Canapi - corréus CELSO LUIZ, na qualidade de Prefeito, e JORGE 
VALENÇA,  na  qualidade  de  Secretário  Municipal.  Elevo  as  penas  em  1/6  pela  causa  de  aumento,  fixando  elas,  
definitivamente, em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à  
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organização criminosa de 120 (cento e vinte) dias multa. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade 
econômica de CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA fixo o dia o valor de cada dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário  
mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução, na forma do art. 49, § 2º, do 
Código  Penal.  Em conseqüência,  torno  definitivas  as  penas  fixadas  nos  itens  anteriores,  condenando  o  réu  CARLOS 
ALBERTO DOS ANJOS SILVA a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67), 7 (sete) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão e 150 (cento e cinqüenta) dias multa (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) e 4 (quatro)  
anos e 11 (onze) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), as quais somadas 
chegam a 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias multa e que reputo definitivas para  
CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o  
início de cumprimento da pena. A progressão de regime para o crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 fica, em 
princípio, condicionada à reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP. 3.1.3. Da dosimetria da pena para o réu  
JORGE VALENÇA NEVES NETO a) Para os crimes do art.  1º,  inciso I,  do Decreto-Lei n. 201/67: Na primeira fase da 
dosimetria,  analiso  as  circunstâncias  judiciais  previstas  no  artigo  59  do  Código  Penal:  Culpabilidade:  considero  a 
culpabilidade do réu elevada, devendo ser valorada negativamente. Trata-se de ex-Secretário de Assuntos Estratégicos do 
Município de Canapi, investido no cargo durante o período em que os fatos ocorreram. Ele tinha o dever de gerir sua pasta de 
modo probo e eficiente. Em que pese seu dever de probidade perante a Administração Pública, o réu deliberadamente atuou 
no desvio e ocultação milhões de reais consistentes em verbas federais do FUNDEB que deveriam ter sido destinados 
exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de Canapi, município do sertão 
alagoano com um dos piores IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à 
elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da população, revelando total desprezo à probidade na 
condução da Secretaria de Assuntos Estratégicos de Canapi. Antecedentes: não há antecedentes registrados no processo, 
pelo que valoro como neutro tal vetor. Conduta social: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal  
vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro.  
Motivos: não vislumbro motivos outros que o objetivo de proveito econômico. Considerando se tratar elementar do tipo, deixo 
de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se cargo público - Secretário Municipal - para praticar os 
crimes de modo sistemático e com a utilização da máquina administrativa, pelo que valoro negativamente as circunstâncias 
do crime. Consequências do crime: as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois o Município de  
Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública,  
bem como os trabalhadores da educação.  Investimentos em estrutura de escolas,  capacitação de professores,  material  
escolar,  transporte  deixaram  de  ser  feitos,  causando  incalculáveis  prejuízos  à  população  sertaneja,  já  tão  sofrida.  
Comportamento  da  vítima:  não  há  o  que  valorar.  Assim,  reconheço  os  vetoriais  valorados  negativamente  de  especial  
reprovação, fixo a pena-base para o réu JORGE VALENÇA NEVES NETO em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 
para os crimes do artigo 1º, I, do DL 201/67. Não há outras agravantes ou atenuantes. Causas de diminuição e aumento de 
pena:  Não  se  encontram  presentes  causas  de  diminuição  ou  aumento  de  pena.  Crime  Continuado  -  Levando  em 
consideração a continuidade delitiva do crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67, e que o acréscimo decorrente do 
reconhecimento do crime continuado deve ser aferido em função do número de delitos praticados (STJ, HC 127.679/SP, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 15/12/2009), em decorrência da existência 
concreta da prática de pelos menos 192 (cento e noventa e dois) crimes, os quais tiveram as suas penas individualmente  
dosadas em patamares idênticos, aplico somente uma das penas, aumentada do critério ideal de 2/3 (dois terços), razão pela 
qual fixo-a, definitivamente, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o crime tipificado no art. 1º, inciso I, do  
Decreto-Lei 201/67. b) Para os crimes de lavagem de dinheiro: Culpabilidade: considero a culpabilidade do réu elevada,  
devendo ser valorada negativamente. Trata-se de ex-Secretário de Assuntos Estratégicos do Município de Canapi, investido  
no cargo pelo período em que os fatos ocorreram. Ele tinha o dever de gerir sua pasta de modo probo e eficiente. Em que  
pese seu dever de probidade perante a Administração Pública, o réu deliberadamente atuou no desvio e ocultação milhões 
de  reais  consistentes  em verbas  federais  do  FUNDEB  que  deveriam ter  sido  destinados  exclusivamente  à  educação,  
prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de Canapi, município do sertão alagoano com um dos piores 
IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à elementar do tipo, uma vez que  
prejudicou  a parcela  mais  carente  da  população,  revelando total  desprezo  à probidade na  condução da  Secretaria  de  
Finanças de Canapi. Antecedentes: não há antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal vetor.  
Conduta social: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há  
elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro. Motivos: não vislumbro motivos outros que o 
objetivo de proveito econômico. Considerando se tratar elementar do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial.  
Circunstâncias: o réu utilizou-se cargo público - Secretário Municipal - para praticar os crimes de modo sistemático e com a 
utilização da máquina administrativa, pelo que valoro negativamente as circunstâncias do crime. Consequências do crime: as  
consequências  do  crime devem ser  valoradas negativamente,  pois  o  Município  de Canapi  deixou  de aplicar  as verbas 
federais destinadas à educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública, bem como os trabalhadores da 
educação. Investimentos em estrutura de escolas, capacitação de professores, material escolar, transporte deixaram de ser  
feitos,  causando incalculáveis  prejuízos à  população sertaneja,  já  tão sofrida.  Comportamento da vítima:  não há o que 
valorar. Considerando os vetoriais valorados negativamente, de especial reprovação, fixo, para os crimes de lavagem de 
dinheiro, a pena-base em de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Não há outras agravantes ou atenuantes. Causas  
de diminuição e aumento de pena: Não se encontram presentes causas de diminuição ou aumento de pena. Concurso de 
crimes: Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de fatos delituosos 
praticados (192 crimes pelo menos), aplico somente uma das penas, aumentada do critério ideal de 2/3 (dois terços), razão  
pela qual fixo-a, definitivamente, em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa para o  
crime tipificado no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998. Fixo multa proporcional para a lavagem em 150 (cento e cinquenta)  
dias multa. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de JORGE VALENÇA NEVES 
NETO fixo o valor de cada dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido  
monetariamente  quando  da  execução,  na  forma  do  art.  49,  §  2º,  do  Código  Penal.  c)  Para  o  crime  de  pertinência  à  
organização criminosa: Culpabilidade: considero a culpabilidade do réu elevada, devendo ser valorada negativamente. Trata-
se de ex-Secretário de Assuntos Estratégicos do Município de Canapi, investido no cargo pelo período em que os fatos  
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ocorreram. Ele tinha o dever de gerir sua pasta de modo probo e eficiente. Em que pese seu dever de probidade perante a  
Administração Pública, o réu deliberadamente atuou no desvio e ocultação milhões de reais consistentes em verbas federais 
do FUNDEB que deveriam ter sido destinados exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de 
estudantes de Canapi,  município  do sertão alagoano com um dos piores IDH's  de Alagoas e do Brasil.  Com efeito,  a  
reprovabilidade dos seus atos foi bem superior à elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da 
população, revelando total desprezo à probidade na condução da Secretaria de Finanças de Canapi. Antecedentes: não há 
antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal vetor. Conduta social: não há elementos para valorar  
sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social,  
considerando  tal  vetor  como  neutro.  Motivos:  não  vislumbro  motivos  outros  que  o  objetivo  de  proveito  econômico.  
Considerando se tratar elementar do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: o réu utilizou-se 
cargo  público  -  Secretário  Municipal  -  para  praticar  os  crimes  de  modo  sistemático  e  com  a  utilização  da  máquina 
administrativa, pelo que valoro negativamente as circunstâncias do crime. Consequências do crime: as consequências do 
crime devem ser valoradas negativamente, pois o Município de Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à  
educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública, bem como os trabalhadores da educação. Investimentos  
em  estrutura  de  escolas,  capacitação  de  professores,  material  escolar,  transporte  deixaram  de  ser  feitos,  causando  
incalculáveis  prejuízos  à  população  sertaneja,  já  tão  sofrida.  Comportamento  da  vítima:  não  há  o  que  valorar.  Assim,  
reconheço  que os vetoriais  valorados negativamente,  de especial  reprovação,  e,  considerando a gradação prevista  em 
abstrato no tipo (3 a 8 anos), fixo a pena-base para o réu JORGE VALENÇA NEVES NETO em 4 (quatro) anos e 3 (três)  
meses de reclusão. Não há outras agravantes ou atenuantes. Não há causa de diminuição da pena. É aplicável a causa de  
aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, pois integravam o grupo criminoso, além do réu JORGE, agentes 
públicos do Município de Canapi, os corréus CELSO LUIZ, na qualidade de Prefeito, e CARLOS ALBERTO, na qualidade de 
Secretário Municipal. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas, definitivamente, em 4 (quatro) anos e 11  
(onze) meses de reclusão. Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de 120 (cento e vinte) 
dias multa. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de JORGE VALENÇA NEVES 
NETO fixo o dia o valor de cada dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser  
corrigido  monetariamente  quando  da  execução,  na  forma  do  art.  49,  §  2º,  do  Código  Penal.  Em conseqüência,  torno 
definitivas as penas fixadas nos itens anteriores, condenando o réu JORGE VALENÇA NEVES NETO a 7 (sete) anos e 6 
(seis) meses de reclusão (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67), 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 150 (cento e  
cinqüenta) dias multa (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) e 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 120 (cem e 
vinte) dias multa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), as quais somadas chegam a 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão  
e 270 (duzentos e setenta) dias multa e que reputo definitivas para JORGE VALENÇA NEVES NETO. Considerando as 
regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena. A progressão de regime para  
o crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 fica, em princípio, condicionada à reparação do dano nos termos do art.  
33, §4º, do CP. 3.1.4. Da dosimetria da pena para a ré LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA a) Para os crimes do art.  
1º,  inciso  I,  do  Decreto-Lei  n.  201/67:  Culpabilidade:  considero  a  culpabilidade  da  ré  elevada,  devendo  ser  valorada 
negativamente. A ré participou do desvio e ocultação milhões de reais consistentes em verbas federais do FUNDEB que  
deveriam ter sido destinados exclusivamente à educação, prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de  
Canapi, município do sertão alagoano com um dos piores IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos 
seus atos foi superior à elementar do tipo, uma vez que prejudicou a parcela mais carente da população. Como professora 
municipal,  deveria  saber da importância da verba da educação para os munícipes.  Antecedentes:  não há antecedentes 
registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal vetor. Conduta social: não há elementos para valorar sua conduta 
social, considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando  
tal vetor como neutro. Motivos: não vislumbro motivos outros que o objetivo de proveito econômico. Considerando se tratar  
elementar do tipo,  deixo de valorar  negativamente essa vetorial.  Circunstâncias:  no caso da ré,  não há elementos que  
permitam valorar negativamente a vetorial, pelo que considero neutra. Consequências do crime: as consequências do crime 
devem ser valoradas negativamente, pois o Município de Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à educação, 
prejudicando  gravemente  os  estudantes  da  rede  pública,  bem como os  trabalhadores  da  educação.  Investimentos  em 
estrutura de escolas, capacitação de professores, material escolar, transporte deixaram de ser feitos, causando incalculáveis  
prejuízos à  população sertaneja,  já  tão sofrida.  Comportamento da vítima:  não há o que valorar.  Assim,  reconheço os  
vetoriais valorados negativamente de especial reprovação, fixo a pena-base para a ré LUCICLEIDE CANUTO DOS ANJOS 
SILVA em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, para os crimes do artigo 1º, I, do DL 201/67. Não há outras agravantes  
ou atenuantes. Causas de diminuição e aumento de pena: Não se encontram presentes causas de diminuição ou aumento de 
pena. Crime Continuado - Levando em consideração a continuidade delitiva do crime do art. 1º,  inciso I, do Decreto-Lei  
201/67, e que o acréscimo decorrente do reconhecimento do crime continuado deve ser aferido em função do número de 
delitos praticados (STJ, HC 127.679/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 03/11/2009, 
DJe 15/12/2009), em decorrência da existência concreta da prática de pelos menos 63 (sessenta e três) crimes, os quais 
tiveram as suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico somente uma das penas, aumentada do 
critério ideal de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo-a, definitivamente, em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão 
para o crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67. b) Para os crimes de lavagem de dinheiro: Culpabilidade:  
considero a culpabilidade da ré elevada, devendo ser valorada negativamente. A ré participou do desvio e ocultação milhões  
de  reais  consistentes  em verbas  federais  do  FUNDEB  que  deveriam ter  sido  destinados  exclusivamente  à  educação,  
prejudicando a presente e as futuras gerações de estudantes de Canapi, município do sertão alagoano com um dos piores 
IDH's de Alagoas e do Brasil. Com efeito, a reprovabilidade dos seus atos foi superior à elementar do tipo, uma vez que 
prejudicou a parcela mais carente da população. Como professora municipal,  deveria saber da importância da verba da 
educação para os munícipes. Antecedentes: não há antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal  
vetor. Conduta social: não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade:  
não há elementos para valorar sua conduta social, considerando tal vetor como neutro. Motivos: não vislumbro motivos outros 
que  o objetivo de  proveito  econômico.  Considerando se  tratar  elementar  do tipo,  deixo  de valorar  negativamente essa 
vetorial. Circunstâncias: no caso da ré, não há elementos que permitam valorar negativamente a vetorial, pelo que considero 
neutra.  Consequências do crime:  as consequências do crime devem ser  valoradas negativamente,  pois  o  Município  de 
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Canapi deixou de aplicar as verbas federais destinadas à educação, prejudicando gravemente os estudantes da rede pública,  
bem como os trabalhadores da educação.  Investimentos em estrutura de escolas,  capacitação de professores,  material  
escolar,  transporte  deixaram  de  ser  feitos,  causando  incalculáveis  prejuízos  à  população  sertaneja,  já  tão  sofrida.  
Comportamento  da  vítima:  não  há  o  que  valorar.  Considerando  os  vetoriais  valorados  negativamente,  de  especial 
reprovação, fixo, para os crimes de lavagem de dinheiro, a pena-base em de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Não 
há outras agravantes ou atenuantes. Causas de diminuição e aumento de pena: Não se encontram presentes causas de  
diminuição ou aumento de pena. Concurso de crimes: Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. 
Considerando  a  quantidade  de  fatos  delituosos  praticados  (63  crimes  pelo  menos),  aplico  somente  uma  das  penas, 
aumentada do critério ideal de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo-a, definitivamente, em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses  
de reclusão para o crime tipificado no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998. Fixo multa proporcional para a lavagem em 100 
(cento)  dias  multa.  Considerando  a  dimensão  dos  crimes  e  especialmente  a  capacidade  econômica  de  LUCICLEIDE 
CANUTO DOS ANJOS SILVA fixo o valor de cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do  
fato, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal. c) Para o 
crime de pertinência à organização criminosa: Culpabilidade: em que pese elevada a culpabilidade da ré, sua participação foi 
de menor protagonismo na organização criminosa, pelo que deixo de valorar negativamente este vetor. Antecedentes: não há  
antecedentes registrados no processo, pelo que valoro como neutro tal vetor. Conduta social: não há elementos para valorar  
sua conduta social, considerando tal vetor como neutro Personalidade: não há elementos para valorar sua conduta social,  
considerando  tal  vetor  como  neutro.  Motivos:  não  vislumbro  motivos  outros  que  o  objetivo  de  proveito  econômico.  
Considerando se tratar elementar do tipo, deixo de valorar negativamente essa vetorial. Circunstâncias: no caso da ré, não há 
elementos que permitam valorar negativamente a vetorial, pelo que considero neutra. Consequências do crime: apesar de as 
consequências do crime serem gravosas, verifico que a ré teve participação menor na organização criminosa, pelo que valoro 
com neutralidade este vetor. Comportamento da vítima: não há o que valorar. Assim, reconheço que os vetoriais valorados  
negativamente, de especial reprovação, e, considerando a gradação prevista em abstrato no tipo (3 a 8 anos), fixo a pena-
base no mínimo legal em 3 (três) anos de reclusão. Não há outras agravantes ou atenuantes. Não há causa de diminuição da  
pena. É aplicável a causa de aumento do §4º, II, do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, pois integravam o grupo criminoso, além 
do réu CARLOS ALBERTO agentes públicos do Município de Canapi - corréus CELSO LUIZ, na qualidade de Prefeito, e 
JORGE VALENÇA, na qualidade de Secretário Municipal.  Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas, 
definitivamente,  em 3 (três)  anos e 6 (seis)  meses de reclusão. Fixo multa  proporcional para o crime de pertinência à  
organização criminosa de 40 (quarenta) dias multa. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade  
econômica de LUCICLEIDE DOS ANJOS SILVA fixo o dia o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente ao tempo do fato, que deverá ser corrigido monetariamente quando da execução, na forma do art. 49, § 2º, do 
Código Penal.  Em conseqüência,  torno definitivas as penas fixadas nos itens anteriores,  condenando a ré LUCICLEIDE 
CANUTO DOS ANJOS SILVA a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão (art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67), 6 (seis) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) e 3 (três) anos e 6 (seis) 
meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), as quais somadas chegam a 15 (quinze) e (3)  
três meses anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa e que reputo definitivas para LUCICLEIDE CANUTO DOS 
ANJOS SILVA. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da 
pena. A progressão de regime para o crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 fica, em princípio, condicionada à 
reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP. 3.2. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 1. Dispõe o artigo 1º, § 2º,  
do Decreto-lei n. 201/67: "A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta a perda do cargo e 
a inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem  
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular." 2. Vê-se, pois, que além da pena privativa  
de liberdade, o trânsito em julgado da condenação acarretará, automaticamente, como efeito da condenação, a perda do 
cargo e a proibição para o exercício de função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, além da obrigação de reparar o dano  
causado ao patrimônio público para os reús CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA,  
JORGE VALENÇA NEVES NETO e LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA.  3.  Ademais,  considerando que os réus 
CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA e JORGE VALENÇA NEVES NETO, valendo-
se de sua condição de Prefeito, Secretário de Finanças e Secretários de Assuntos Estratégicos do Município de Canapi,  
respectivamente, praticaram os delitos tipificados art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67; art. 1º da Lei nº 9.613/98; e art. 2º da  
Lei nº 12.850/2013, ficam os réus CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA e JORGE 
VALENÇA NEVES NETO inabilitados para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, nos termos do 
art. 92 do Código Penal. 4. Em decorrência da condenação pelo crime de lavagem, decreto, com base no art. 7º, II, da Lei nº  
9.613/1998,  a  interdição  de  CELSO  LUIZ  TENÓRIO  BRANDÃO,  CARLOS  ALBERTO  DOS  ANJOS  SILVA,  JORGE 
VALENÇA NEVES NETO e LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA, para o exercício de cargo ou função pública ou de  
diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da  
pena privativa de liberdade. 5. O período em que os condenados CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, CARLOS ALBERTO 
DOS ANJOS SILVA e JORGE VALENÇA NEVES NETO ficaram preventivamente custodiados deve ser computado para fins 
de detração da pena. 6. Considerando que os recursos públicos oriundos do FUNDEB desviados e à lavagem do dinheiro  
obtido com tal atividade ilícita, quantias milionárias obtidas por meio criminoso, ainda pendentes de rastreamento, aplica-se o  
disposto no art. 91, §1º, do CP, ficando todo o patrimônio de CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, CARLOS ALBERTO DOS 
ANJOS SILVA, JORGE VALENÇA NEVES NETO e LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA sujeito ao confisco até o 
montante equivalente a R$ 7.820.318,96. 7. Decreto o confisco do patrimônio dos condenados, e determino: (a) bloqueio de  
numerário e aplicações financeiras dos demandados pelo sistema BACENJUD; (b) a constrição de eventuais veículos dos 
demandados pelo  sistema RENAJUD;  (c)  consulta  à  declaração  de operações imobiliárias  e  de imposto de renda dos 
demandados dos últimos 5 (cinco) anos, pelo sistema INFOJUD; (d) à CVM - Comissão de Valores Mobiliários que circularize 
entre as companhias prestadoras do serviço de custódia fungível e ações escriturais e aos demais participantes do mercado  
de valores mobiliários, depositários centrais, custodiantes e escrituradores, a adoção de medidas necessárias no âmbito de 
suas atribuições para efetivação da medida de indisponibilidade, devendo ser encaminhado o resultado diretamente ao Juízo,  
enfatizando-se que as instituições financeiras deverão apenas efetuar o bloqueio, sem a transferência do valor para conta 
judicial até ulterior determinação judicial, evitando eventuais perdas em razão de resgates antecipados; ainda, requer-se que, 
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após  decretada  a  indisponibilidade,  as  respectivas  instituições  financeiras  forneçam  extratos  em  formato  txt  ou  .pdf 
relativamente ao período compreendido nos últimos 5 (cinco) anos; (e) emissão de ordem de indisponibilização pela Central  
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (Provimento 29/2014, de 25/07/2014, do CNJ), de todos os bens imóveis 
localizados dos demandados 8. Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do crime, nos 
termos do art. 387, IV, do CPP. Apesar dos pedidos do MPF, não há outra possibilidade a não ser fixá-los no montante dos 
desvios  de  recursos  públicos  das  contas  da  Prefeitura  de  Canapi,  ou  seja,  em R$  7.820.318,96,  a  serem  corrigidos  
monetariamente até o final pagamento. 9. Para este crime, a vítima foi o Município de Canapi. Assim, confisco do produto do 
crime e a indenização deverão ser revertidas ao Município de Canapi para serem aplicados exclusivamente na área da 
educação nos termos da legislação correspondente. 10.  Condeno, por fim, os réus CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, 
CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA, JORGE VALENÇA NEVES NETO e LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA ao 
pagamento das custas do processo, a serem apuradas pela contadoria judicial após o trânsito em julgado, nos termos da  
tabela respectiva. 11. Transitada em julgado: (a) lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados (art. 393, II, CPP); (b)  
intimem-se os réus para que, no prazo de 10 (dez) dias,  efetue o pagamento da pena de multa imposta,  devidamente  
atualizada (arts. 49, § 2º, e 50, CP), sob pena de ser executada conforme as dívidas ativas da Fazenda Pública (art. 50, CP);  
(c) procedam-se às anotações e comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins do artigo 15, III, da Constituição  
Federal.  Procedendo-se,  se  necessário,  os  registros  necessários  no  Sistema  De  Informações  de  Direitos  Políticos  -  
INFODIP); (d) anote-se o comando desta Sentença na base de dados do SINIC; (e) remetam-se os autos à distribuição para  
que seja alterada a situação de parte dos réus CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO, CARLOS ALBERTO DOS ANJOS SILVA,  
JORGE VALENÇA NEVES NETO e LUCILEIDE CANUTO DOS ANJOS SILVA para "Condenados". Publicada em mãos do 
Diretor  de  Secretaria.  Publique-se  em resumo na  imprensa  oficial  (art.  387,  inciso  VI,  CPP).  Publique-se.  Registre-se.  
Intimem-se. Expedientes e providências necessárias."

Total Intimação : 1
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL009789A - AGNELO BALTAZAR TENÓRIO FERRER-1
AL010706 - BRUNO DE OMENA CELESTINO-1
AL006420 - BRUNO VASCONCELOS BARROS-1
AL007276 - CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA-1
AL006001 - GEDIR MEDEIROS CAMPOS JUNIOR-1
AL000789 - JOSÉ AREIAS BULHÕES-1
AL004118 - JOSÉ FRAGOSO CAVALCANTI-1
AL006015 - LUCIANO HENRIQUE G SILVA-1
AL008017 - MANOEL LEITE DOS PASSOS NETO-1
AL010505 - RICARDO ALEXANDRE VIEIRA LEITE-1
AL006217 - SIDNEY ROCHA PEIXOTO-1
AL006097 - THAIS MALTA BULHOES-1
AL007997 - TIAGO PEREIRA BARROS-1

Setor de Publicacao
Miguel Angelo Bonfim Esteves

Diretor(a) da Secretaria
11 a. VARA FEDERAL
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12 a. VARA FEDERAL

Intimação
12 a. VARA FEDERAL

ALOYSIO CAVALCANTI LIMA
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000093

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ALOYSIO CAVALCANTI LIMA

Expediente do dia 25/06/2018 09:17

99 - EXECUÇÃO FISCAL

1  -  0004933-81.2009.4.05.8000  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  -  CEF  (Adv.  EULLER  SARMENTO  BARROSO  DE 
AZEVEDO) X ENSA - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (Adv.  SEM ADVOGADO). EXECUÇÃO FISCAL 
0004933-81.2009.4.05.8000 ATO ORDINATÓRIO  Fica, por meio deste, intimada a parte exequente para que se pronuncie 
no prazo de 30 (trinta)  dias acerca da regularidade do pagamento das parcelas,  conforme determinado no item 05 do 
Despacho de fl. 113. Arapiraca, 25 de junho de 2018. Jadson Oliveira da Silva TÉCNICO JUDICIÁRIO PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  ALAGOAS  12ª  VARA  FEDERAL 
_____________________________________________________________________________________  Fórum 
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, Arapiraca-AL - CEP 
57.310-340- Tel. (82) 3521-5625.

Total Intimação : 1
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL005395 - EULLER SARMENTO BARROSO DE AZEVEDO-1
AL999999 - SEM ADVOGADO-1

Setor de Publicacao
Plínio Barbosa Leite

Diretor(a) da Secretaria
12 a. VARA FEDERAL
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12 a. VARA FEDERAL

Intimação
12 a. VARA FEDERAL

ALOYSIO CAVALCANTI LIMA
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000094

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ALOYSIO CAVALCANTI LIMA

Expediente do dia 25/06/2018 11:32

233 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA

1 - 0000442-23.2012.4.05.8001 TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S. A. E OUTRO (Adv. CYBELE ROCHA DE ALMEIDA, 
LUCIANA CAVALCANTI DE MELLO SAMPAIO, MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA, RÔMULO MARCEL SOUTO 
DOS SANTOS, PROCURADOR FEDERAL DA PGF EM ALAGOAS, PROCURADOR FEDERAL DA PGF EM ALAGOAS, 
ADENISE VIEIRA BARROS, JULIANA DE ABREU TEIXEIRA) X MUNICÍPIO DE ARAPIRACA (Adv. JOSE SOARES DA 
SILVA,  RENILDO  PEREIRA  LEAO,  WILMA  DA  HORA  DANTAS,  PEDRO  FERREIRA  DA  SILVA  NETO,  ROGÉRIO 
CAVALCANTE LIMA, RICKY BERT BIGLIONNE GUIMARÃES, LORENA DE MEDEIROS BARROS MELO, RAFAEL GOMES 
ALEXANDRE). De ordem do Mm. Juz Federal da 12ª Vara, em cumprimento ao despacho de fl. 511, fica o Município de  
Arapiraca intimado para, diante do bloqueio Bacenjud efetivado à fl. retro, requerer o que entender pertinente

Total Intimação : 1
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL005775 - ADENISE VIEIRA BARROS-1
CE024680B - CYBELE ROCHA DE ALMEIDA-1
AL003993 - JOSE SOARES DA SILVA-1
CE013463 - JULIANA DE ABREU TEIXEIRA-1
AL009139 - LORENA DE MEDEIROS BARROS MELO-1
CE020290 - LUCIANA CAVALCANTI DE MELLO SAMPAIO-1
CE006764 - MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA-1
AL005991 - PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO-1
AL010222 - RAFAEL GOMES ALEXANDRE-1
AL001854 - RENILDO PEREIRA LEAO-1
AL008978 - RICKY BERT BIGLIONNE GUIMARÃES-1
AL006719 - ROGÉRIO CAVALCANTE LIMA-1
CE016498 - RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS-1
AL004055 - WILMA DA HORA DANTAS-1

Setor de Publicacao
Plínio Barbosa Leite

Diretor(a) da Secretaria
12 a. VARA FEDERAL
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13 a. VARA FEDERAL

Intimação
13 a. VARA FEDERAL

RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JR.
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000070

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANGELO CAVALCANTI ALVES DE MIRANDA NETO

Expediente do dia 23/06/2018 13:16

240 - AÇÃO PENAL

1 - 0001044-85.2010.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
MARCUS  VINÍCIUS DO NASCIMENTO (Adv.  EFREM JOSE LYRA DE ALMEIDA JUNIOR)  x  MARGOT  CASTRO DO 
NASCIMENTO  (Adv.  DELSON  LYRA  DA  FONSECA)  x  MIGUEL  RAYMUNDO  DO  NASCIMENTO  NETO  (Adv.  ALEX 
PURGER RICHA). "Tendo em vista o disposto no art.  1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal  
Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão no sistema 
Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no sistema, devendo a Secretaria fazer  
as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo certificando nos  
autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do sistema PJe.  
Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA 
DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na 
Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 
04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, 
observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida  
Resolução.Expedientes necessários. "

2 - 0000986-48.2011.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. JOEL ALMEIDA BELO) X MANOEL RODRIGUES 
FEITOSA (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do 
egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão 
no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no sistema, devendo a 
Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo 
certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do  
sistema PJe. Para tanto,  concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após,  procedida à migração, deve ser dada a baixa na 
Distribuição  ("BAIXA  DEFINITIVA  -  PROCESSO  MIGRADO  PARA  O  PJe"),  conforme  art.  8º  da  referida  Resolução. 
Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14,  
caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de  
Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento, 
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

3 - 0005003-30.2011.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
MARCOS JOSÉ BALBINO DA SILVA (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº  
13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por  
esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no 
sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se  
no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, 
realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, procedida à migração, deve ser 
dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida 
Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do  
art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor 
de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento,  
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

4 - 0000207-83.2017.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (Adv. ATUALIZAR PROCURADOR) X JOSÉ ROBERTO 
FÉLIX DE ARAÚJO (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017  
do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua  
inclusão  no  sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  -  Pje,  mediante  a  utilização  de  funcionalidade  específica  no  sistema,  
devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se no PJe,  
em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas 
através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, procedida à migração, deve ser dada a baixa  
na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA -  PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"),  conforme art.  8º  da referida Resolução. 
Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14,  
caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de  
Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento, 
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

5 - 0002602-82.2016.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
ROBERIO  LIMEIRA  DE  LUCENA  (Adv.  BRUNO  VASCONCELOS  BARROS,  CAMILA  CAROLINE  GALVÃO  DE  LIMA, 
SIDNEY ROCHA PEIXOTO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio  
Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão no 
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sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  -  Pje,  mediante  a  utilização  de  funcionalidade  específica  no  sistema,  devendo  a 
Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo 
certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do  
sistema PJe. Para tanto,  concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após,  procedida à migração, deve ser dada a baixa na 
Distribuição  ("BAIXA  DEFINITIVA  -  PROCESSO  MIGRADO  PARA  O  PJe"),  conforme  art.  8º  da  referida  Resolução. 
Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14,  
caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de  
Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento, 
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

6 - 0000179-18.2017.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
DOUGLAS JOSÉ DOS SANTOS (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13,  
de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta  
Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no  
sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se  
no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, 
realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, procedida à migração, deve ser 
dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida 
Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do  
art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor 
de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento,  
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

7 - 0000145-77.2016.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
HANDREY ELIAS ANGELO DE LIMA (Adv. THIAGO LITWAK RODRIGUES DE SOUZA). "Tendo em vista o disposto no art.  
1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização 
dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de  
funcionalidade específica no sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), 
caso  não  habilitado,  cadastre-se  no  PJe,  em  tudo  certificando  nos  autos,  ficando  ciente  que  todas  as  intimações  e 
manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.  
Após, procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O 
PJe"), conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo  
processo eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, 
devendo a seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de  
segredo de justiça e do sigilo do documento, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

Total Intimação : 7
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL009355A - ALEX PURGER RICHA-1
AL006420 - BRUNO VASCONCELOS BARROS-5
AL007276 - CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA-5
AL007390 - DELSON LYRA DA FONSECA-1
AL009639 - EFREM JOSE LYRA DE ALMEIDA JUNIOR-1
AL999999 - SEM ADVOGADO-2,3,4,6
AL006217 - SIDNEY ROCHA PEIXOTO-5
PE024198 - THIAGO LITWAK RODRIGUES DE SOUZA-7

Setor de Publicacao
LUIZ HENRIQUE P. SANTOS

Diretor(a) da Secretaria
13 a. VARA FEDERAL
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13 a. VARA FEDERAL

Intimação
13 a. VARA FEDERAL

RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JR.
Juiz Federal

Nro. Boletim 2018.000071

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL RAIMUNDO ALVES DE CAMPOS JR.

Expediente do dia 23/06/2018 14:46

163 - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO

1 - 0002592-38.2016.4.05.8000. "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio  
Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão no 
sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  -  Pje,  mediante  a  utilização  de  funcionalidade  específica  no  sistema,  devendo  a 
Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo 
certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do  
sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.2. Após, procedida à migração, deve ser dada a baixa na  
Distribuição  ("BAIXA  DEFINITIVA  -  PROCESSO  MIGRADO  PARA  O  PJe"),  conforme  art.  8º  da  referida  Resolução. 
Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14,  
caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de  
Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento, 
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

240 - AÇÃO PENAL

2 - 0002778-32.2014.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
RAIMUNDO NONATO DE LIMA E OUTRO (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução 
Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes 
autos por esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade 
específica  no  sistema,  devendo a  Secretaria  fazer  as  intimações  necessárias,  para  que  o  (a)  causídico  (a),  caso  não  
habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações 
serão,  a partir  de agora,  realizadas através do sistema PJe. Para tanto,  concedo o prazo de 15 (quinze) dias.2.  Após,  
procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"),  
conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo  
eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a 
seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de 
justiça e do sigilo do documento, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

3 - 0001633-67.2016.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
MANUEL DE OLIVEIRA E SILVA (Adv.  JULIANA MARIA FRAGOSO UCHÔA, JOAO CARLOS DE ALMEIDA UCHOA). 
"Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª.  
Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico -  
Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias,  
para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que 
todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o  
prazo de 15 (quinze) dias.2. Após, procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - 
PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o  
trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do  
Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o  
cumprimento  das  regras  de  segredo  de  justiça  e  do  sigilo  do  documento,  nos  termos  do  art.  4º,  §  2º,  da  referida 
Resolução.Expedientes necessários. "

4 - 0000036-92.2018.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
LENILDA CUSTODIO DA SILVA (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13,  
de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta  
Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no  
sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se  
no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, 
realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.2. Após, procedida à migração, deve ser 
dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida 
Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do  
art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor 
de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento,  
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

5 - 0000034-25.2018.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
ROSIANE GUILHERME DE LIMA E OUTROS (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução 
Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes 
autos por esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade 
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específica  no  sistema,  devendo a  Secretaria  fazer  as  intimações  necessárias,  para  que  o  (a)  causídico  (a),  caso  não  
habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações 
serão,  a partir  de agora,  realizadas através do sistema PJe. Para tanto,  concedo o prazo de 15 (quinze) dias.2.  Após,  
procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"),  
conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo  
eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a 
seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de 
justiça e do sigilo do documento, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

6 - 0000035-10.2018.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
ROSIANE GUILHERME DE LIMA E OUTRO (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução 
Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes 
autos por esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade 
específica  no  sistema,  devendo a  Secretaria  fazer  as  intimações  necessárias,  para  que  o  (a)  causídico  (a),  caso  não  
habilitado, cadastre-se no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações 
serão,  a partir  de agora,  realizadas através do sistema PJe. Para tanto,  concedo o prazo de 15 (quinze) dias.2.  Após,  
procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"),  
conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo  
eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a 
seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de 
justiça e do sigilo do documento, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

146 - MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO

7 - 0000600-76.2015.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
YAGO SILVÉRIO DOS SANTOS (Adv. SEM ADVOGADO). "Tendo em vista o disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13,  
de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a digitalização dos presentes autos por esta  
Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a utilização de funcionalidade específica no  
sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a) causídico (a), caso não habilitado, cadastre-se  
no PJe, em tudo certificando nos autos, ficando ciente que todas as intimações e manifestações serão, a partir de agora, 
realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.2. Após, procedida à migração, deve ser 
dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida 
Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do  
art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor 
de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento,  
nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes necessários. "

FICAM  INTIMADAS  AS  PARTES  E  SEUS  ADVOGADOS  DAS  SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS  NOS  AUTOS 
ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANGELO CAVALCANTI ALVES DE MIRANDA NETO

Expediente do dia 23/06/2018 14:46

240 - AÇÃO PENAL

8 - 0002430-43.2016.4.05.8000 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Adv. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM ALAGOAS) X 
CARLOS FERNANDO GOMES BOTELHO (Adv.  ALICE ARNALDO DE MEDEIROS FERNANDES).  "Tendo em vista  o 
disposto no art. 1º da Resolução Pleno nº 13, de 12/07/2017 do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, determino a 
digitalização dos presentes autos por esta Vara e sua inclusão no sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje, mediante a  
utilização de funcionalidade específica no sistema, devendo a Secretaria fazer as intimações necessárias, para que o (a)  
causídico  (a),  caso  não  habilitado,  cadastre-se  no  PJe,  em tudo  certificando  nos  autos,  ficando  ciente  que  todas  as  
intimações e manifestações serão, a partir de agora, realizadas através do sistema PJe. Para tanto, concedo o prazo de 15 
(quinze) dias.2. Após, procedida à migração, deve ser dada a baixa na Distribuição ("BAIXA DEFINITIVA - PROCESSO 
MIGRADO PARA O PJe"), conforme art. 8º da referida Resolução. Acautelem-se os autos na Secretaria até o trânsito em  
julgado do respectivo processo eletrônico, nos termos do art. 14, caput, da Resolução nº 318, de 04/11/2014, do Conselho da 
Justiça Federal, devendo a seguir ser remetido ao Setor de Arquivo.Por fim, quando for o caso, observe-se o cumprimento  
das regras de segredo de justiça e do sigilo do documento, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida Resolução.Expedientes 
necessários. "

Total Intimação : 8
RELAÇÃO DE ADVOGADOS (E/OU PROCURADORES) CONSTANTES NESTA PAUTA:
AL013527 - ALICE ARNALDO DE MEDEIROS FERNANDES-8
AL007064 - ALYNNE CRISTINNE DA SILVA ROCHA-7
AL005395 - EULLER SARMENTO BARROSO DE AZEVEDO-7
AL003194 - JOAO CARLOS DE ALMEIDA UCHOA-3
AL009805 - JULIANA MARIA FRAGOSO UCHÔA-3
AL999999 - SEM ADVOGADO-1,2,4,5,6,7

Setor de Publicacao
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Diretor(a) da Secretaria
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