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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA 1ª VARA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DA COMARCA DE TERESINA
RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL, TERESINA-PI

 
 0000517-97.2020.8.18.0140PROCESSO Nº:

 Ação Penal de Competência do JúriCLASSE:

 DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO À PESSOA - DHPP, MINISTÉRIO PÚBLICOIndiciante:
ESTADUAL - 13 PROMOTORIA PÚBLICA

 JUNIEL SOUSA SILVA, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRARéu:

  KLEITON ANGELO GUEDES ASSUNÇÃO MARTINSVítima:

DECISÃO

Vistos etc.
 
Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela Defesa

de JUNIEL DE SOUSA SILVA, já qualificado nos autos, alegando excesso de prazo na
formação da culpa.

Aponta o causídico, ainda, que a acusado encontra-se preso há mais de 330
(trezentos e trinta) dias, o que denotaria a necessidade de relaxamento de sua custódia
cautelar.

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público pugnou pelo
indeferimento do pleito, com supedâneo no artigo 312, do Código de Processo Penal.

 
É o relatório
 
Consta dos autos que a vítima, Kleiton Ângelo Guedes Assunção Martins, foi

executada por disparos de arma de fogo, do tipo pistola, calibre .40, no dia 11 de dezembro
de 2019, por volta das 00h:30min, no povoado Taboca do Pau Ferrado, zona sudeste, nesta
capital. Extrai-se, ainda, que o acusado em questão teria supostamente praticado o delito
mediante o auxílio de Antônio Paulo de Oliveira, vulgo “Presídio”.

 
No dia 10 de julho de 2020, em operação realizada em conjunto com Polícia

Civil do Estado de São Paulo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que
resultaram na captação de 09 aparelhos celulares, bem como no cumprimento do mandado
de prisão em desfavor de JUNIEL DE SOUSA SILVA. O Juízo da Central de Inquéritos, em
decisão datada de 31 de agosto de 2020, converteu a prisão temporária dos denunciados
Juniel de Sousa Silva e Antônio Paulo de Oliveira, vulgo “Presídio” em prisão preventiva.

Neste processo, a segregação provisória foi decretada por estarem presentes
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o  (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e o fumus comissi delicti
, com o fim de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concretapericulum libertatis

da conduta praticada e da periculosidade do agente.
Ocorre que JUNIEL DE SOUSA SILVA, encontra-se segregado há quase 01

(um) ano, prazo superior ao fixado em lei para o encerramento da instrução criminal.
Além disso, diante das peculiaridades do presente caso, a instrução

processual já foi concluída dia 28 de janeiro de 2021. Logo, mantê-lo encarcerado, além de
ser um constrangimento ilegal, constitui-se em execução de uma sentença inexistente.

No caso de Juniel de Sousa Silva, por seu turno, pesa em seu favor o fato de
não responder a nenhuma outra ação penal, conforme verificado em consulta ao sistema
THEMIS WEB.

 
Nesse sentido, a Constituição Federal preleciona, em seu art. 5º, incisos LXV e

LXXVIII, que:
Art. 5º - (…)
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela

autoridade judiciária.
(…)
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004).

 
O artigo 580 do Código de Processo Penal preconiza que, na hipótese de

concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais
acusados. Logo, tratando-se de ilegalidade da prisão, deve ser estendido o efeito ao
investigado ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA.

Ante o exposto, e com fundamento no que dispõe o art. 5°, incisos LXXVIII e
LXXVIII, da CF/88, RELAXO a prisão preventiva de JUNIEL DE SOUSA SILVA e
ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, devendo os acusados serem
postos, , em liberdade, in continenti se por outro motivo não estiverem presos.

Todavia, verifica-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da
segregação, com o fim de resguardar o regular seguimento processual. Assim, como
medida de prudência e com base no art. 319, do CPP, imponho-lhes as seguintes
cautelares:

1. não se ausentar temporariamente ou definitivamente do município de sua
residência, sem a devida autorização deste juízo;

2. comparecer mensalmente à CIAP (Central Integrada de Alternativas
Penais), localizada na Praça Des. Edgar Nogueira, s/n, Centro Cívico, Fórum Cível e
Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 5º andar, Teresina (PI), telefones (86) 3230-7828,
(86)3230-7827, (86)3230-7825 e (86)3230-7880, para informar e justificar as suas
atividades;

3. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;
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4. Informar a este Juízo sobre eventual mudança de endereço;
5. Não praticar outras condutas delitivas.
 
Não se deve esquecer que o § 4°, do artigo 282, do CPP prevê, em caso de

descumprimento das obrigações impostas, a imposição de outra medida em cumulação e,
como medida extrema, a decretação da prisão preventiva. 

Intimem-se os acusados para cumprimento das medidas cautelares que lhes
foram impostas. Ressalta-se que ambos deverão fornecer seu endereço atualizado a este
Juízo.

  Por fim, consta da assentada da audiência realizada dia 28 de janeiro de
2021, que o interrogatório dos investigados foi realizado e a instrução processual foi
concluída. Redesignada nova audiência para o dia 30 de abril de 2021, ocasião em que
ocorreria a reinquirição da testemunha Jefferson Davi de Sousa, advieram falhas técnicas, o
que impossibilitaram a inquirição da referida testemunha. Desse modo, ante a conclusão da
instrução, determino o normal prosseguimento do feito com a consequente apresentação
dos memoriais escritos pelas partes, no prazo legal.

 
 Com efeito, considerando o pedido de restituição de bem apreendido, passo à

análise.
 
Segundo consta do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas ou

objetos apreendidos devem ser devolvidos ao legítimo proprietário, quando não
interessarem ao processo, desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso, os referidos objetos não se tratam de coisas cuja restituição seja
vedada e não existe dúvida quanto ao direito da reclamante, pois os documentos acostados
aos autos, dentre eles a Nota Fiscal de Consumidor, comprovam ser Gêisa Miranda da Silva
a real proprietária do aparelho celular SAMSUNG A207M/32DL A20S 32GB 4G, série Nº
R9XN10HFGRT, de cor vermelha e Código 234401.

Além disso, consta em despacho datado de 24 de fevereiro de 2021,
determinação à Autoridade Policial da Delegacia de Homicídios, para que informasse, em
48 (quarenta e oito) horas, sobre a conclusão da extração dos dados do aparelho celular em
questão. Ocorre que até a presente data não houve a juntada aos autos da referida perícia.

Desse modo, depreende-se que o objeto apreendido não mais interessa à
apuração dos fatos, tendo em vista a não realização do determinado em despacho.

Ante o exposto, e com base no art. 120, do Código de Processo Penal, 
DEFIRO o pleito de GÊISA MIRANDA DA SILVA, pelo que determino a restituição do
aparelho celular SAMSUNG A207M/32DL A20S 32GB 4G, série Nº R9XN10HFGRT, de

, mediante termo nos autos.cor vermelha e Código 234401
 
Notificações necessárias e de lei.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.
Cumpra-se.

Teresina(PI), 11 de junho de 2021.
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ANTÔNIO REIS DE JESUS NOLLÊTO
Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri

Comarca de TERESINA


