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11. Ao compulsar os autos, veriﬁco que o paciente juntou Declaração de Pobreza, bem como, de fato, o valor arbitrado a título de
ﬁança é bastante oneroso, o que, a meu ver, é o suﬁciente para reduzir o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.
12. Dessa forma, entendo que a ﬁança deve ser reduzida pela metade.
13. Aliás, é esse o posicionamento da Câmara Criminal desta Corte de Justiça:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE
FIANÇA. PRECÁRIA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. 01 - Havendo
demonstração nos autos que atestem a pobreza do paciente, pode ser reduzido o quantum arbitrado para recolhimento da ﬁança,
notadamente quando ausentes quaisquer motivos que justiﬁcariam a sua Detenção cautelar. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (HC n.º 0500033-48.2013.8.02.0000, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Órgão
Julgador: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, Data do Julgamento: 24/07/2013 - grifei).
14. Ante o exposto, deﬁro em parte o pedido liminar, para permitir que o senhor Adriano Teixeira Gomes obtenha a liberdade provisória
nos termos deﬁnidos pelo Juízo de Primeiro Grau, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
15. Notiﬁque-se, incontinenti, a Autoridade apontada como Coatora, para tomar conhecimento da presente decisão, bem como para
que preste as informações que entender necessárias, querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
16. Proceda-se com a distribuição dos autos ao relator, devendo-se o feito aguardar as informações na Secretaria da Câmara
Criminal, para, após, dá-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Maceió, 1º de abril de 2018.
Desembargador CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Recurso Especial em Apelação nº 0700137-19.2016.8.02.0043
Recorrente: Irandi Alves Lima
Defensor P: João Fiorillo de Souza (OAB: 187576/SP) e outros
Recorrido: Ministério Público
DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO Nº____/2017 GP
Havendo o recorrente formulado pedido de expedição da guia provisória de recolhimento, e tendo em vista que a competência
desta Presidência é limitada ao juízo de admissibilidade do recurso especial, determino que a Secretaria encaminhe os autos ao
Desembargador relator do recurso de apelação, para que seja apreciado o pedido veiculado na ﬂ. 373.
Em seguida, apreciado o pedido, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Maceió/AL, 11 de dezembro de 2017.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Direção Geral
A Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, determinou a
composição das seguintes publicações:
EDITAL Nº 09/2018
INSCRIÇÃO DE JUIZ TITULAR PARA
TURMA RECURSAL DA 2ª REGIÃO
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, torna público para ciência dos interessados, na conformidade do que
dispõe o art. 5° da Resolução n° 08/2012, deste Tribunal de Justiça, que se encontram abertas as inscrições para a escolha de 03 (três)
Juízes de Direito Titulares para Turma Recursal da 2ª Região.
Os interessados devem encaminhar suas inscrições à Direção-Geral deste Tribunal de Justiça, por meio do Sistema Administrativo
Integrado – SAI, exclusivamente, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação deste Edital, sob pena de não conhecimento se
realizado de outra forma.
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em Maceió, aos dois (02) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (2018).
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
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