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AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Nº 5003521-26.2020.4.03.6181 / 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP 

  
REU: ____________, ____________ 

Advogados do(a) REU: ALEXANDRE DE VASCONCELOS FALCAO - SP416249, SHIRLEY MOREIRA DE FARIAS - 

SP215926 

Advogados do(a) REU: ALEXANDRE DE VASCONCELOS FALCAO - SP416249, SHIRLEY MOREIRA DE FARIAS - 

SP215926 

  
  

     D E C I S Ã O 

  

  

Trata-se de denúncia oferecida inicialmente pelo Ministério Público Estadual em face de ____________ e ____________ pelo 

cometimento, em tese, dos crimes descritos nos artigos 139, 140, 141, incisos II e III, c/c artigo 147, todos do Código Penal, 

além da contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei n. 3.688/41. 

Narram os autos que no dia 02 de maio de 2020, com unidade de desígnios a outros indivíduos não identificados, os 

denunciados teriam proferido ofensas que caracterizariam crimes contra a honra e ameaça ao Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Alexandre de Morais, ora vítima, em razão do exercício de sua função, o que teriam feito na presença de várias pessoas 

e por meio facilitador de divulgação. 

Consta, outrossim, que os acusados convocaram uma manifestação via redes sociais para ocorrer defronte à casa da vítima em 

razão de decisões proferidas por este na Corte Suprema, fato efetivado nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima 

narradas, oportunidade em que os denunciados, então, teriam pertubado o sossego alheio com gritaria e algazarra. 

Segundo descreveu a autoridade policial, a vítima se encontrava na residência e requisitou a condução dos envolvidos até à 

Delegacia para os trabalhos de polícia judiciária, quando se lavrou o auto de prisão em flagrante, arbitrando-se o pagamento 

de fiança. 

Referido flagrante originou o Inquérito Policial n. 2107721/2020 B.O. n. 2876/2020- 14º DP) e os autos n. 1509753-

04.2020.8.26.0228, junto à 22ª Vara Criminal da Capital, restando o flagrante homologado em 03 de maio de 2020, conforme 

decisão constante da fl. 41 do ID 34528759. 

Instado a se manifestar, o Minsitério Público Estadual formulou pedido de majoração da fiança arbitrada pela autoridade 

policial e fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de gravidade dos fatos (fls. 46/48 do ID 

34528759). 
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O MM. Juiz de Direito deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo Parquet estadual, fixando medidas cautelares diversas 

para ambos os autuados, consistentes em: comparecimento bimestral em juízo após a retomada das atividades presenciais do 

Poder Judiciário; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; proibição de se ausentarem da comarca por 

período superior a oito dias, sem previa autorização judicial; proibição de manterem contato com a vítima, pessoal ou indireto, 

por qualquer meio de comunicação, devendo dela manterem distância mínima de 200 metros (fls. 51/53 do ID 34528759). 

Paralelamente aos autos n. 1509753-04.2020.8.26.0228 da 22ª Vara Criminal da Capital, a Polícia Civil de São Paulo distribuiu 

Medida Cautelar requerendo a prisão preventiva dos denunciados com base no Inquérito Policial n. 4079876 do 15º Distrito 

Policial, que gerou os autos n. 1510620-94.2020.8.26.0228, distribuídos em 16/05/2020 ao Plantão da Justiça Estadual de São 

Paulo. 

O pedido foi fundamentado no descumprimento das medidas cautelares impostas nos autos n. 1509753-04.2020.8.26.0228, 

imputando ainda aos denunciados as condutas delitvas descritas nos artigos 268, 287 e 330 do Código Penal. 

A d. Magistrada de plantão julgou por bem DEFERIR o pedido formulado pela autoridade policial (fls. 225/227 do ID 

34541879), decretando a prisão preventiva de ____________ e ____________ com fundamento na garantia da ordem pública. 

As prisões foram cumpridas e o Inquérito Policial relatado, conforme fls. 242/246 do ID 34541879. 

Aos 29 de junho de 2020 ambos os autos foram distribuídos à esta 4 Vara Criminal Federal, tendo sido proferido despacho 

conferindo vistas ao Minsitério Público Federal (ID 34557469). 

No ID 34644646, o MPF manifestou-se, postulando: (1) pela decretação de nulidade do recebimento da denúncia e dos atos 

decisórios que lhes são posteriores praticados pelo MM. Juiz Estadual, em razão de incompetência absoluta; (2) a ratificação 

parcial da denúncia de fls. 129/133 – ID 34528759 e o seu devido recebimento, com exceção da imputação da contravenção 

de perturbação de sossego alheio, requerendo quanto a ela o desmembramento do feito e a devolução à Justiça Estadual de São 

Paulo/SP; (3) a manutenção da prisão preventiva de ____________ e de ____________ em face do descumprimento das 

condições impostas após a concessão de liberdade provisória, mantido os fundamentos expostos na decisão que a decretou (fls. 

226/228 – ID 34541879 – autos nº 5003522-11.2020.403.6181). 

Ainda, postulou pelo apensamento definitivo dos autos n. 5003522-11.2020.403.6181 a este feito. 

Em 02 de julho de 2020, essa 4ª Vara Criminal Federal recebeu a ratificação parcial da denúncia oferecida em face de 

____________ e ____________ pelas infrações previstas nos artigos 139, 140, 141, incisos II e III, c/c artigo 147, todos do 

Código Penal. Na mesma decisão, este juízo revogou as medidas cautelares e a decretação de prisão preventiva anteriormente 

proferidas nos autos nº 1509753-04.2020.8.26.0228 (apensos), decretando as prisões domiciliares de _______ e _________ 

com fundamento nos artigos 312 e 317 do Código de Processo Penal aplicando, ainda, com fulcro no artigo 319 do Código de 

Processo Penal, a medida cautelar de ABSTENÇÃO dos réus de se manifestarem a respeito da vítima publicamente, direta ou 

indiretamente, seja através de meios físicos presenciais ou virtuais, de forma escrita ou oral, enquanto perdurar o presente 

processo, sob pena de decretação imediata de prisão preventiva (ID 34694040). 

Determinada a citação dos acusados em 02 de julho de 2020 (ID 34694040), tem-se o seguinte: 

a) no ID 36771024 o Sr. Oficial de Justiça certificou ter deixado de proceder à citação de __________ “por ter sido informado 

pelo Sr. _________, que assim se identificou,  apresentando como filho do Sr. _______ e morador do endereço, que o réu 

teria de lá se mudado. Certificou ainda que Sr. ______ indicou como endereço do pai: Praça, em frente ao portão de 

entrada da Alesp, cruzamento da Av _________ com Rua ________, local com placas de referências políticas”; 

b) no ID 36897499 o Sr. Oficial de Justiça certificou não ter encontrado o réu ____________ e que “diligenciando no local, o 

imóvel estava fechado, aparentemente desocupado. Entrei em contato com o número de telefone constante no mandado, 

(11) _______, o Sr. _______ informou que, conforme informou no Boletim de Ocorrência e Alvará de Soltura, mudou-se 

há 08 meses para Rua _______, altura do número _____, Paraíso, CEP ______, ponto de referência Praça _______ em 

frente ao prédio da Alesp”; 

c) no ID 4018431 consta certidão atestando a citação de ____________ na Rua _______, nº ____,Bairro Paraíso, nesta cidade 

de São Paulo/SP, “no local onde há indicação do número _____ da Rua _______, mais especificamente, num acampamento 

existente na PRAÇA __________, em frente ao prédio da ALESP”; 

d) em petição de ID 39492777, o advogado dos réus renunciou ao patrocínio da causa; 

e) ____________ constituiu nova defesa e juntou procuração na petição de ID 41576720, requerendoautorização para se 

deslocar até a sua zona eleitoral e votar dia 15 de novembro, o que foi deferido por este juízo na decisão de ID 41727996. 

Por ocasião da autorização de _______ para exercer seus direitos políticos ativos, consignou-se que tanto em relação a 

__________ quanto a _________ foi concedida prisão DOMICILIAR como alternativa à privação de liberdade em presídios 
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comuns. Isso significa, nos termos da decisão de ID 34694040, que os réus deveriam se encontrar EM TODO O TEMPO em 

seus domicílios, nos endereços da Rua ______, n. _______, Osasco/SP e Rua ________, n. _____, São Paulo/SP, conforme 

por estes declarado desde o início à autoridade policial (ID 34528759). Conforme já se frisou, o argumento de que os réus 

possuem residência foi inclusive utilizado por este Juízo para que a prisão preventiva não fosse decretada, ou não haveria 

qualquer lógica em se decretar prisão domiciliar. 

Ocorre que, decorridos mais de quatro meses e inúmeras diligências para se efetivar a mera citação dos acusados, isso NÃO 

ocorreu até o presente momento em relação a ________, conforme certidões de IDs 36771024, 36596535 e 37596539, razão 

pela qual conferiu-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para se manifestar a respeito (ID 41727996). 

No ID 41780965 foi expedido novo mandado de citação para _________, nos termos da Portaria SP-CR-04V nº 24, de 28 de 

agosto de 2020, que autoriza a citação por correio eletrônico ou WhatsApp, para os números (11) _________ e (11) _________. 

Entretanto, a diligência foi novamente negativa. A secretaria deste juízo certificouo seguinte: “entrei em contato com o acusado 

__________ por meio do número de telefone celular (11) _______, no dia 13/11/2020, para o cumprimento do mandado de 

citação id 41780965, tendo o mesmo concordado em receber o mandado de citação, assim como a cópia da denúncia e do 

termo de solicitação ou renúncia de assistência judiciária gratuita  por meio do aplicativo eletrônico "whatsapp". No entanto, 

após o encaminhamento dos documentos acima mencionados, o acusado não mais respondeu ao contato”  (ID 42020852). 

Grifos nossos. 

No ID 41881133 o Ministério Público Federal manifestou-se pela decretação da prisão preventiva dos acusados. Consignou 

que _______ e ________ violaram as regras da prisão domiciliar, ausentando-se sem autorização judicial de suas residências, 

onde deveriam permanecer todo o tempo, a teor do art. 317 do Código de Processo Penal. Ainda aduziu que, não bastasse isso, 

há evidências de que têm frequentado acampamento de cunho político nas proximidades da Assembleia Legislativa, 

possivelmente também deixando de dar cumprimento à determinação de se absterem de manifestação pública a respeito da 

vítima, direta ou indiretamente. 

Outrossim, frisou o MPF que a aplicação de medidas cautelares e mesmo a decretação da prisão domiciliar não foram 

suficientes para afastar os réus de aglomerações e locais públicos propícios à reiteração de suas condutas delitivas, tampouco 

para tornar certa suas localizações, a fim de que venham a responder pelos delitos já praticados. 

Era o necessário a relatar. 

Fundamento e DECIDO. 

A prisão em flagrante dos réus se deu em 02 de maio de 2020 (fls. 02/03 do ID 34528759), tendo havido liberdade decorrente 

do pagamento de fiança na mesma data (fls. 113/114), homologação do flagrante pelo Juízo (fl. 43) e aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão em 03/05/2020 (fls. 50/52, todas do mesmo ID, relativo aos autos n. 1509753-04.2020.8.26.0228). 

Todavia, conforme narram os autos n. 5003522-11.2020.4.03.6181, em 16 de maio de 2020 foi cautelarmente decretada a 

prisão preventiva de ____________ e ____________ com fundamento na garantia da ordem pública, diante do noticiado 

reiterado descumprimento das medidas impostas (fls. 225/227 do ID 34541879). 

Referida prisão, tal como as medidas cautelares foram reavaliadas por este juízo quando do declínio de competência do feito 

à Justiça Federal, oportunidade em que foram revogadas a prisão preventiva e as medidas cautelares determinadas nos autos 

nº 1509753-04.2020.8.26.0228 (apensos), decretando-se as prisões domiciliares de _______ e _________ com fundamento 

nos artigos 312 e 317 do Código de Processo Penal. Aplicou-se, ainda, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal, 

a medida cautelar de abstenção dos réus de se manifestarem a respeito da vítima publicamente, direta ou indiretamente, seja 

através de meios físicos presenciais ou virtuais, de forma escrita ou oral, enquanto perdurar o presente processo, sob pena de 

decretação imediata de prisão preventiva (ID 34694040). 

Ocorre que, do cotejo dos autos, verifica-se o descumprimento das decisões judiciais por parte dos acusados, os quais 

inviabilizaram o andamento do processo por quase quatro meses exatamente em razão do fato de não se encontrarem em suas 

casas- QUANDO CUMPRINDO PRISÕES DOMICILIARES. 

Com efeito, o decreto de prisão preventiva requer a presença de pressupostos e requisitos, quais sejam: indícios de 

materialidade e autoria (fumus comissi delicti), assim como o risco trazido pela liberdade do investigado (periculum libertatis 

). Além disso, necessária a presença de alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do art. 313 do Código de 

Processo Penal. 

No caso presente, os três crimes imputados possuem penas privativas de liberdade máxima inferiores a 04 (quatro) anos (artigo 

139- pena máxima detenção de um ano; artigo 140- pena máxima detenção de seis meses aumentada de um terço e artigo 147, 

pena máxima detenção de seis meses), restando não configurada a hipótese autorizativa do art. 313, I do CPP. 
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Ocorre que a prisão preventiva para crimes com pena máxima inferior a quatro anos de reclusão não é vedada em nosso 

ordenamento. Nesses casos, presentes também as situações do art. 312, a prisão é possível se o acusado for reincidente (art. 

64, I, CP) ou tiver descumprido medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta (STJ, HC 216.132). 

Pois bem. Na espécie, há prova da materialidade delitiva (que se revela por meio dos documentos anexados aos autos), assim 

como indícios suficientes de autoria (decorrentes da própria prisão em flagrante, além de diversos documentos também 

acostados aos autos). 

Quanto ao periculum libertatis, nos termos do disposto no art. 312 do CPP, a presença de quatro circunstâncias pode autorizar 

em princípio a segregação cautelar de um cidadão, quais sejam: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, 

a conveniência da instrução criminal e, por fim, a garantia de aplicação da lei penal. 

Na espécie, neste momento, presentes os pressupostos relativos às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal. 

Embora os acusados não ostentem antecedentes criminais (fls. 139/149 do ID 34528759), há fundada controvérsia acerca da 

residência fixa destes, o que inviabiliza a prisão domiciliar anteriormente decretada. 

Como já arrazoado, por ocasião do flagrante em 02/05/2020 e da condução à Delegacia em 09/05/2020, _______ declarou 

residir na Rua _____, n. ____, Osasco/SP, enquanto ______ disse residir na Rua ________, n. _____, nesta Capital. 

Todavia, conforme se observa pelas tentativas frustradas de citação demonstradas no presente feito, os acusados não residem 

nos endereços informados nos autos. Pelo contrário. Ao que se denota, os acusados, sem autorização judicial, se instalaram na 

Rua _____, em acampamento próximo à Assembleia Legislativa do Estado, contrariando, por completo, a decretação de sua 

prisão domiciliar. _______, de sua vez, sequer nesse local foi encontrado, estando atualmente em lugar incerto e não sabido. 

Destarte, o risco à aplicação da lei penal se configura pelo descumprimento das obrigações impostas, uma vez que aos réus 

fora imposta prisão domiciliar e estes, imotivadamente, não se encontram recolhidos em seus endereços residenciais. 

Note-se que a prisão preventiva tem natureza cautelar e, portanto, é eminentemente baseada no risco. Dizer inexistir risco no 

presente momento é, no mínimo, temerário. 

É certo inexistir definição exata da expressão "ordem pública", tendo a jurisprudência construído diversas interpretações ao 

termo, tais como: 1) reiteração da prática criminosa; 2) periculosidade do agente; 3) gravidade do delito; 4) caráter hediondo 

do crime; 5) repercussão social do fato; 6) credibilidade da justiça e, finalmente, 7) clamor social. 

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ): "a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a 

reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do 

modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade", HC 106.675/SP, rel. Min. Jane 

Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, j. 28.08.2008, DJ 15.09.2008. 

Na espécie, há diversas ocorrências que caracterizam o risco à ordem pública, sendo que o modus operandi dos acusados, 

apesar de não demonstrar periculosidade, expressa direta desconsideração à determinação judicial imposta. 

O descumprimento expresso e reiterado de medidas cautelares diversas à prisão fixadas judicialmente revelam a ineficiência 

de medidas alternativas ao encarceramento para fazer cessar a atividade delitiva, evitar reiteração e assegurar a ordem pública. 

Nesse contexto, o periculum libertatis narrado para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva também sustenta 

a inaplicabilidade das medidas cautelares. 

Diante do exposto, revogo as medidas cautelares anteriormente fixadas e decreto as PRISÕES PREVENTIVAS de 

____________ e ____________, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Expeça-se os respectivos mandados de prisão. 

Ciência ao Ministério Público Federal. 

Intime-se. Publique-se. 

São Paulo/SP, data da assinatura digital. 

  

  

  


