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Vistos no plantão forense. 
 
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, através do Delegado de Polícia ANDRÉ 
LUIZ TEDROS TIZIANO, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a 
Vida, representou pela prisão preventiva de EVANDILSON VELOSO DE OLIVEIRA, 
filho de Maria Araújo Veloso e de Evandro Gilberto Seixas, nascido aos 03.12.1979, 
natural de Porto Velho/RO, portador do RG nº 679861 SSP/RO e CPF nº 
680.593.102-91. 
 
Narra que o representado é suspeito de ter praticado, em tese, um crime de 
homicídio e uma tentativa de homicídio no dia 31.01.2020. 
 
Sustenta a necessidade do decreto da prisão preventiva por estar presente o 
requisito legal da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei 
penal. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Inicialmente cumpre destacar que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória é medida odiosa, excepcional, incidente somente nas hipóteses 
legalmente autorizadas, desde que devidamente justificada. 
 
Uma dessas hipóteses previstas em lei, que abre possibilidade à custódia cautelar, 
denomina-se prisão preventiva, sujeita a pressupostos e fundamentos. 
 
Dentre os pressupostos estão a existência de prova da materialidade do delito 
investigado e indícios da autoria criminosa, bem como de perigo gerado pelo estado 
de liberdade do imputado. 
 
Já os fundamentos estão adequados à necessidade de garantia da ordem pública, 
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 
aplicação da lei penal. 
 
Além disso, existem as condições de ser o crime doloso e punido com pena máxima 
superior a quatro anos, em caso de reincidência em crime doloso, bem como em 
casos de violência doméstica para assegurar a execução de medidas protetivas de 
urgência. 
 
No caso, ponderando os elementos de convicção coligidos nota-se possível a 
custódia cautelar do representado. Vejamos.  
 
Os crimes que lhe são imputados são dolosos e punidos com pena máxima superior 
a quatro anos de reclusão. Portanto, satisfeito o requisito previsto no artigo 313, I, 
do Código de Processo Penal. 
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Os pressupostos necessários e imprescindíveis à decretação da prisão preventiva 
também estão presentes, porque comprovada a ocorrência do crime, que emergem 
dos documento juntados, além do amplo conhecimento público do fato ocorrido. 
 

Os indícios da autoria, vieram evidenciados através da identificação do veículo 
utilizado pelo autor do crime, sendo este de propriedade do acusado. Além disso, 
conforme consta do pedido inicial o representado teria admitido para a autoridade 
policial informalmente, reforçado pelo teor do seu interrogatório prestado perante 
aquela autoridade. Neste particular, embora o interrogatório formal não tenha se 
concluído, a parte em que descreveu estar suportando extorsão pela vítima, se 
amolda à admissão. 
 
Como se não bastasse, no pedido de prisão temporária formulado pelo Ministério 
Público, também neste plantão forense, a promotora de justiça destaca que o 
próprio advogado do representado, em entrevista concedida a site de notícia da 
internet, afirmou que seu cliente era a autor do delito. 
 
Assim, há indícios suficientes apontando que EVANDILSON foi o autor do crime. 
 
Por fim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do representando ficou 
concretizado, tendo em vista que os funcionários da empresa Energiza, em especial 
a vítima do homicídio tentado (Ednei), estão aterrorizados e com medo de darem 
continuidade nos serviços prestados pela empresa. 
 
Desta forma, presentes os pressupostos para o decreto preventivo, basta analisar 
se existe algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo 
Penal. 
 
Compulsando os autos, bem como o pedido de prisão temporária formulado pelo 
Ministério Público, verifico que a custódia do representado é necessária para fins 
garantia da ordem pública, a fim de impedir a reiteração de crime e com isso se 
evitar que outras pessoas sejam vítimas dele. 
 
O delito de homicídio, por si só representa grave agressão e perturbação à ordem 
e a paz pública, demandando das autoridades firme posição para resguardá-la. 
 
Depreende-se do contexto fático narrado que a custódia cautelar é necessária. O 
crime ocorreu em via pública desta Capital, em plena luz do dia e a vítima teve sua 
vida ceifada enquanto trabalhava. O crime foi cometido com indícios de crueldade, 
sem que a vítima tenha tido tempo de defender-se. 
 
Não bastasse isso, da análise dos antecedentes criminais do representado, verifico 
histórico suficiente de violência, possuindo condenações desde crimes de violência 
doméstica a crimes como roubo majorado e até por crime de homicídio qualificado, 
assim como o crime em questão.  
 
Dessa forma, a prisão é circunstância necessária, como forma de acautelar o meio 
social, evitando insegurança dos cidadãos e mantendo a credibilidade da Justiça. 
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Conforme já dito, a medida excepcional deve ser aplicada como forma de garantia 
da ordem pública. 
 
Dispositivo. 
 
Diante do exposto decreto a prisão preventiva de EVANDILSON VELOSO DE 
OLIVEIRA, filho de Maria Araújo Veloso e de Evandro Gilberto Seixas, nascido aos 
03.12.1979, natural de Porto Velho/RO, portador do RG nº 679861 SSP/RO e CPF 
nº 680.593.102-91. 
 
Considerando a urgência que o caso requer, serve a presente decisão como 
mandado de prisão com validade até 31.01.2040. 
 
Cientifique-se à autoridade policial requerente e o Ministério Público. 
 
Após o término do plantão forense, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
sem o cumprimento do mandado de prisão, deverá ser procedida a inclusão no 
Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP/CNJ. 
 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se e distribua-se. 
 
Porto Velho/RO, 02 de fevereiro de 2020, às 11h10min. 
 
 
Juiz FRANKLIN VIEIRA DOS SANTOS 


