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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A)  DE  DIREITO:MANUELA  DE  ALEXANDRIA 
FERNANDES BARBOSA
DIRETORA  DE  SECRETARIA:  PATRÍCIA  ANDRÉIA 
PINHEIRO ARAÚJO
AUXILIAR TÉCNICO: BENEDITO ALEXANDRE MIRANDA 
DOS SANTOS

Ação Penal n° 0002806-75.2012.8.20.0124
Autor:  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do 
Norte/RN.
Acusado(a): A Esclarecer

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(PRAZO DE 15 DIAS)

O(A)  Exmo(a).  Dr(a).  Manuela  de  Alexandria  Fernandes 
Barbosa,  MM.  Juiza  de  Direito  desta  Vara  Criminal,  na 
forma da lei, etc.

Manda CITAR um indivíduo de aproximadamente 1,70m a 
1,75m de altura,  cor  de pele   morena,  olhos  e  cabelos 
pretos,  idade  aproximada  entre  30  a  35  anos,  não  ten 
nenhuma tatuagem à mostra, barriga ligeiramente saliente, 
algumas espinhas e manchas nas maçãs do rosto,  sem 
barba  ou  bigode,  com  sotaque  tipicamente  nordestino, 
com  um  risco  no  queixo,  conforme  retrato  às  fls.18  e 
depoimento  da  vítima  às  fls.12  dos  autos  em 
epígrafe(desenho em anexo), ora em local incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da Ação Penal movida 
em seu desfavor, pela prática do crime descrito no art.213 
do  CP,  praticado  no  ano  de  2011,  bem como  INTIMÁ-
LO(A) para, no prazo de 10 dias, apresentar através de 
advogado,  resposta  escrita  (consistente  em  defesa  e 
exceções) à acusação, podendo nela arguir preliminares, 
alegar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 
justificações, inclusive especificar as provas que pretende 
produzir, bem como arrolar testemunhas. Em caso de não 
comparecimento  do  acusado,  ou  de  não  constituir 
advogado (ato que deverá ser informado ao Juízo), haverá 
a  suspensão  do  processo  e  do  curso  do  prazo 
prescricional,  podendo  ser  determinada  a  produção 
antecipada de provas e decretada a sua prisão preventiva, 
nos termos do art. 366 do CPP.
Fica,  ainda,  ciente  o  acusado  de  que,  não  constituindo 
advogado,  o  juiz  nomear-lhe-á  defensor  público  para 
oferecer sua defesa, concedendo-lhe vista dos autos por 
10 (dez) dias.

E, para que chegue ao conhecimento do(a) acusado(a) e 
de quem interessar, expede-se o presente Edital, que será 
colocado em lugar de costume e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. Parnamirim, 31 de julho de 2012. Eu, 
Benedito Alexandre Miranda dos Santos, Auxiliar Técnico, 
o digitei.

Manuela de Alexandria Fernandes Barbosa
Juiza de Direito
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