
 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital 3ª Vara Cível Processo n. 0820613-
42.2013.8.24.0023 MANDADO DE CITAÇÃO – RITO ORDINÁRIO Ação: Procedimento Comum/Perdas e 
Danos Autor: Pousada e Restaurante Mon Chateu Ltda/ Requerido: Carlos Torres Vieira Junior/ Juíza de 
Direito: Taynara Goessel Chefe de Cartório: Cristiane da Rosa Claudino Mandado n. 023.2019/010293-9 - 
Z12-Capital (Capital) Oficial de Justiça: (0) Processo n. 0820613-42.2013.8.24.0023 OBJETO: CITAÇÃO DO 
RÉU, conforme decisão prolatada e diante da petição inicial. DESTINATÁRIO: Requerido: CARLOS TORRES 
VIEIRA JUNIOR, brasileiro(a), Convivente, Vendedor, RG 5835580, CPF 607.005.641-87, com endereço à 
Avenida dos Búzios, 3.125, Apartamento 102, Jurerê Internacional, CEP 88053-301, Florianópolis - SC. Outros 
endereços: com endereço à Rua dos Chernes, 560, Apto 101, Jurerê, CEP 88053-545, Florianópolis - SC 
PRAZO: O prazo para responder à ação, querendo, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do 
mandado no processo. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). OBSERVAÇÕES: 1. Em se tratando de 
processo digital, os documentos não acompanham o presente mandado. A visualização das peças processuais 
poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço http://www.tjsc.jus.br, 
sendo considerada vista pessoal. Para acessar a pasta digital, informe a senha que consta na margem lateral 
direita dessa página. Alertamos que a senha, de uso pessoal e intransferível, permite acesso integral às peças 
processuais. 2. Quando constar no cabeçalho a expressão "Processo Digital", nos casos em que a fluência 
do prazo inicia com a juntada do mandado, a movimentação de liberação da certidão assinada digitalmente 
na pasta digital equivalerá, para todos os fins, à juntada do mandado, conforme artigo 40, parágrafo único, da 
Resolução Conjunta n. 3/2013-GP/CGJ. Florianópolis (SC), 15 de março de 2019. Antônio Carlos Filomeno 
Machado Matrícula 4056 Documento Assinado Digitalmente Lei nº11.419/2016, art. 1º, §2º, III, "a"

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 377/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de materiais de construção, elétricos 
e hidráulicos, a serem utilizados na manutenção preventiva e corretiva dos Postos de 
Guarda Vida do Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis-SC. Dia 10 de setembro de 
2019, às 14h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

O Prefeito Municipal de Tijucas, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar 
nº 101/00, faz saber a quem interessar possa que realizará Audiência Pública para discutir a Elaboração da LOA 
(Lei Orçamentária Anual) para o exercício de 2020, no seguinte local, data e horário:
Local: Sala de Licitações 
Data: 26/08/2019 
Horário: 14 horas.

PUBLICAÇÃO LEGAL

REGIÃO NOTÍCIAS DO DIA
12 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2019

Polícia e IGP fizeram a simulação do assassinato de três pessoas ocorrido em 9 de agosto 
em Alfredo Wagner. Principal suspeito foi levado do presídio para o local do crime ontem

Reconstituição da chacina
CAROLINE BORGES
caroline.borges@noticiasdodia.com.br

Quatorze dias depois da chacina que matou 
os três integrantes da família Tuneu em 
Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, 

o IGP (Instituto Geral de Perícias), Polícia Civil e 
Militar trabalharam na reconstituição do crime na 
tarde de ontem. Perto das 13h30, os agentes deram 
início à simulação dos fatos antecedentes ao triplo 
homicídio ocorrido no dia 9 de agosto que chocou a 
pequena cidade de pouco mais de 9 mil habitantes. 
A perícia durou 3 horas e foi encerrada às 16h37.

Sob o olhar atento de vizinhos e imprensa, as 
autoridades se encontraram em frente à delegacia 
de polícia. Perto das 12h30 o principal suspeito de 
cometer o crime, Arno Cabral Filho, 44 anos, che-
gou escoltado por quatro agentes do Deap (Depar-
tamento de Administração Prisional). Detido no 
presídio regional de Lages, na Serra catarinense, 
desde o dia do crime, o comerciante dono de uma 
agropecuária se negou a descer da viatura e, orien-
tado por advogados, se recusou a participar da si-
mulação. 

Os peritos deram início à reconstituição no 

local em que o argentino Carlos Alberto Tuneu, 67 
anos, foi assassinado. Morador de Alfredo Wagner 
há oito anos, o proprietário da fazenda de 75 hec-
tares estava a um quilômetro de distância do sí-
tio. Carlos foi encontrado ao lado do veículo com 
um corte na testa e, segundo as investigações, foi 
abordado por Arno, desceu do carro e teria sido 
atingido pelo mesmo objeto que vitimou a esposa 
e o filho.

ANDERSON COELHO/ND

Perícia que 
reconstituiu o 

dia do crime 
durou três horas

Simulação no interior da casa

A segunda parte da reconstituição ocorreu 
no interior da casa. Lá, agentes tentavam 
desvendar a ordem cronológica das mortes 
que ocorreram no interior da residência. A 
paranaense Loraci Matthes, 50 anos, teria sido 
a primeira vítima da chacina. Ela foi encontrada 
às 12h30 pelo funcionário da família, Lorival 
Schäffer, 56, caída próximo da porta de saída.  

Segundo o agente Vanderlei Kanopf, 
responsável pela investigação do caso, Arno 
teria coberto Loraci para que ninguém a 
visse do lado de fora da casa. A testemunha 
que participou da reconstituição estava na 
propriedade no momento do homicídio, mas 
não ouviu e viu movimentação da casa.

Ao lado da mulher, os policiais localizaram o 
corpo de Mateo Tuneu, filho do casal de apenas 
oito anos. A criança vestia o uniforme escolar 
e, assim como a mãe, estava coberta de sangue 
e com ferimentos no crânio. Todos os dias 
da semana, a rotina da mãe e filho se dividia 
em almoçar e aguardar a chegada do ônibus 
escolar que levaria o pequeno até a Escola Básica 
Silva Jardim, no centro de Alfredo Wagner. 

Na cozinha conjugada, Kanopf diz que 
encontrou comida no forno ainda quente. Na sala 
de estar, a mochila da criança estava pronta para 
mais um dia de aula. Para a polícia, a distância 
de aproximadamente seis metros entre os corpos 
levanta a hipótese de que ambos tentaram 
fugir. Loraci pela porta da frente e o menino no 
acesso que dá no fundo do terreno. No laudo 
cadavérico, o IGP atestou que politraumatismo 
seria a causa da morte de todas as vítimas.


