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CER TIDÃO
Eu, Carlos Roberto dos
Santos, Chefe de Secretaria desta
12a Vara Criminal da Capital, em
virtude de lei, etc...
Certifico e dou fé que, tramita um processo n° 008488586.2006.8.17.0001 contra TARCÍSIO DIAS DAS MERCÊS, por crime
previsto no art. 159, caput do CPB e art. 1 da Lei 2.252/54. Ocorre que
o referido processo foi Julgado pelo Dr. Juiz de Direito desta 12a Vara
Criminal da Capital no dia 26 de julho de 2012 com sentença condenatória
de 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, tendo sido
impetrado recurso apelativo pelo réu, cujo processo encontra-se no Tribunal
de Justiça desde o dia 02 de abril de 2013. Certifico ainda que o referido
processo é sub-processo
do processo original de 001.2006.031933-0 (
atualmente 0031933-33.2006.8.17.0001), uma vez que o referido acusado
encontrava-se em lugar incerto e não sabido durante a instrução criminal do
processo oriiginal 001.2006.031933-0 e para não haver atraso na Ação
Penal Originária e prejudicar o andamento do processo com relação a outros
acusados que formavam a relação processual, o M.M.juiz Juiz em sentença
prolatada na Ação Principal determinou que se remetessem os autos para
UDA (Unidade de Registro e Movimentação), para que se excluísse o
nome do acusado Tarcísio Dias das Mercês para evitar duplicidade de
processo, o que foi feito. Certifico finalmente que o processo que o réu
responde, nesta 12a Vara Criminal é somente o processo n? 008488586.2006.8.17.0001 que se encontra no Tribunal de Justiça em grau de
recurso, conforme foi explicitado acima. Do que para constar, lavrei a
presente que vai devidamente assinada. Recife, 04 de julho de 2014.
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