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  ESTADO DO PIAUÍ- PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CAMPINAS DO PIAUÍ

VARA ÚNICA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
ACUSADOS: DIOGENES VENICIO DE SOUSA
Natureza do ato: DECISÃO

DECISÃO
  

Trata-se de Prisão em Flagrante de DIOGENES VENICIO DE SOUSA,

pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 

Encaminhada a este juízo a peça flagrancial a fim de ser examinada a

regularidade de prisão e sua manutenção. 

Consta dos autos que no dia 27 de julho de 2017, por volta das 22h00min,

na idade de santo Inácio do Piauí, o indiciado foi preso em flagrante. Há condutores e

testemunhas, sendo ouvidos na sequência legal. Estando o instrumento devidamente

assinado por todos. Foram juntadas todas as comunicações da prisão em flagrante.

Relatado. Decido.

Pela  leitura  da  peça  em  referência  se  observa  que  o  indiciado  foi

realmente detido em estado de flagrância a justificar a sua prisão, pois foi pego com

aposse da droga, pela autoridade policial.

As  formalidades  da  prisão  foram  cumpridas  de  acordo  com  a

determinação do artigo 5.º, LXII, LXIII e LXIV da CF c/c artigo 306 do CPP. Não existe

ilegalidade na autuação, pois a prisão foi efetuada nos termos do art. 302, II e III do

CPP, não havendo vícios formais ou materiais que as venham macular. 



Analisadas as formalidades, na forma do artigo 5.º, LXI da CF c/c art. 324

e  art.  325  todos  do  CPP,  HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e  DEFIRO a

LIBERDADE  PROVISÓRIA  de  DIOGENES  VENICIO  DE  SOUSA,  mediante  o

pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos (R$ 9.370,00), nos termos

do artigo 325, II, do CPP, além das seguintes medidas constantes do artigo 319, do

CPP:  a) comparecer, mensalmente, na secretaria deste fórum, para informar e justificar

suas atividades;   b) proibido de não frequentar bares, festas e congêneres, para evitar

o risco de novas infrações;   c) proibição de ausentar-se desta comarca por período

superior a 15 (quinze) dias sem autorização judicial; e V - recolhimento domiciliar a

partir das 22h00min.  Uma vez paga a fiança, o preso deverá ser libertado.

A  presente  decisão  servirá  como  Alvará  de  Soltura. Contudo,  o

acusado deverá comparecer ao Fórum para assinatura de Termo de Compromisso de

comparecer a todos os atos do processo, bem comode cumprir as medidas alternativas

acima elencadas, sob pena de poder ser decretada a prisão preventiva, em caso de

descumprimento.

Intimem-se.

Ciência ao representante do Ministério Público. 

Cumpra-se.

Campinas do Piauí, 02 de agosto de 2017.

Antonio Genival pereira de Sousa
Juiz de Direito


