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findo o prazo acima fixado, passará a correr o de recurso, após o qual transitará em julgado a decisão. Serrana, 25 de outubro 
de 2011. Processo nº 596.01.2011.000567-0/000000-000 e controle nº 111/2011.

ANDREA SCHIAVO
Juíza de Direito

SOCORRO

2ª Vara Criminal

2ª. Vara Judicial -/SP.

O(A) Doutor(a) ÉRIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDÃO, MM(ª) Juiz de Direito Titular da 2ª. Vara Judicial - de Socorro -,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente Declarante CLAUDIO 

APARECIDO DE MATOS BUIÚ - VULGO, filho(a) de LUIZ CARLOS DE MATTOS e ELIZABETE APARECIDA ROSA, sexo Não 
Informado, por infração ao(s) artigo(s): Artigo: 155 do(a) Código Penal e que atualmente encontra(m)-se em local incerto e não 
sabido, que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os autos da Ação Penal nº 601.01.2006.000634-6/000000-000, (52/06) 
que lhe(s) move a Justiça Pública, ficando pelo presente edital CITADO(A) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 
10(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos 
e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário, nos termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008, a respeito 
dos fatos constantes da denúncia, assim resumidos: Consta do incluso inquerito policial que, no dia 25 de outubro de 2005, por 
volta das 11h48min., em frente a escola Narciso Pieroni, localizado na rua Sebastião Teixeira de Paiva, centro, nesta cidade 
e comarca, CLAUDIO APARECIDO DE MATTOS, vulgo Buiu, qualificado as fls. 31, subtraiu para si, a motocicleta Honda/
XR 250, placas DCL-9413 em socorro SP. avaliada em R$9.000,00 (nove mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 16, 
pertencente a vitima H.M.B.. Ao que se apurou, a vitima H. estacionou sua motocicleta em frente a escola Narciso Pieroni. O 
denunciado Buiu passava pelo local e, ao avistar a motocicleta da vitima estacionada resolveu furta-lo. Assim, o denunciado 
apoderou-se da motocicleta e passou a conduzi-la pelas vias publicas desta cidade. Contudo, em certo momento o larme da 
motocicleta disparou e quando o denunciado Buiu tentava desativa-lo, um policial Militar passou pelo local e dsconficou da ação 
de denunciado que, ao ver o Policial, abandonou a motocicleta e fugiu do local. Diante do exposto, denuncio a vossa Excelencia 
Claudio Donizetti de Matos, vulgo “Buiu” qualificado as fls. 31, como incurso no artigo 155, “caput” do CP. e requeiro que R.a. 
esta, seja o acusado citado para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, consignando-se posteriormente 
dia e hora para a audiencia de instrução e julgamento, intimando-se a vitima we as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se 
o rito procedimental descrito no artigo 396 e seguintes do CPP, até final condenação. E como não tenha(m) sido encontrado(a)
(s) expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 Dias, que será publicado e afixado na forma da lei. Socorro -, 25 de outubro 
de 2011. Processo nº 601.01.2006.000634-6/000000-000 e controle nº 52/2006.

ÉRIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDÃO
Juíza de Direito

SOROCABA

2ª Vara Criminal

MM. JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS JOSÉ CORRÊA

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
O(A) Doutor(a) MARCOS JOSÉ CORRÊA, MM(ª) Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal - de Sorocaba, FAZ SABER a todos 

quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente Réu ANDRESA CRISTINA LOURENÇO , RG 
32646777, filho(a) de BENEDITO LOURENÇO e CARMEN LÚCIA DE CAMARGO LOURENÇO, brasileiro(a), nascido(a) em 
12/07/1980, sexo Não Informado, natural de Mairinque - SP, com endereço(s) Rua Rubião de Almeida, 1032 - São Conrado - 
Sorocaba - SP Comercial: Rua Dr. Alvaro Soares, 233 ou 237 - Centro - Sorocaba - SP , Réu ROGÉRIO JESUS LOURENÇO , 
RG 20225833, filho(a) de BENEDITO LOURENÇO e CARMEN LÚCIA DE CAMARGO LOURENÇO, brasileiro(a), nascido(a) em 
25/04/1974, sexo Não Informado, natural de Sorocaba - SP, com endereço(s) Rua Rubião de Almeida, 1032 - São Conrado - 
Sorocaba - SP Comercial: Rua Dr. Álvaro Soares, 233 ou 237 - Centro - Sorocaba - SP Residencial: Rua Rogério Mastrandea, 
25 ou 27 - Pinheiros - Sorocaba - SP Residencial: Rua Peru, 444 - Vila Colorau - Sorocaba - SP , por infração ao(s) artigo(s): 
Artigo: 1º, II da Lei 813790 do(a) Lei , Artigo: 1º, II da Lei 813790 do(a) Lei , e que atualmente encontra(m)-se em local incerto 
e não sabido, que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os autos da Ação Penal nº 602.01.2010.016169-6/Controle nº 
668/10, que lhe(s) move a Justiça Pública, ficando pelo presente edital CITADO(A) para responder à acusação, por escrito, 
no prazo de 10(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 
sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 
11.719/2008, a respeito dos fatos constantes da denúncia, assim resumidos:  Consta dos autos que, entre novembro de 2006 
a fevereiro de 2007, através da pessoa jurídica Lourenço & Lourenço  Comércio de Colchões Ltda., localizada no nº 233 da 
Rua Dr. Álvaro Soares, nesta Cidade, ROGÉRIO JESUS LOURENÇO e ANDRESA CRISTINA LOURENÇO suprimiram ICMS, 


