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Vistos, ARLINDO AFONSO ALVES e JANIO LORENCINI, já 

qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como 

incursos nas penas do artigo 316 “caput” do Código Penal porque, 

no dia 20 de outubro de 2009, na Av. Independência, altura do nº. 

11, Centro, nesta cidade, comarca de Atibaia, exigiram, para si, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 

mas em razão dela, vantagem indevida. Os réus foram notificados 

nos termos do artigo 514 do CPP e apresentaram defesa escrita.A 

denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2011. Os réus foram 

citados e apresentaram defesa. Mantida a decisão que recebeu a 

inicial, foram ouvidas, no curso da instrução criminal, sete 

testemunhas arroladas pelas partes, após o que foram os réus 

interrogados. Finda a instrução, o Ministério Público postulou pela 

condenação dos réus nos exatos termos da inicial e as Defesas a 

improcedência da ação por insuficiência de provas. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. 

Em juízo os réus negaram o crime. Arlindo Afonso Alves afirmou que 

os policiais militares mentiram sobre os fatos descritos na denúncia. 

Declarou que na data dos fatos estava conduzindo seu carro, sendo 

que na caçamba do veículo transportava um rapaz. Foi parado pelo 

policial e informado que seu veículo seria guinchado em razão da 

irregularidade. Não concordou com a ordem e disse ao policial que 

conduziria seu próprio veículo até o depósito. O policial não 

autorizou, pois não havia outra viatura para lhe acompanhar até o 

depósito. Descontente, informou aos policiais que iria até a Delegacia 

de Polícia para fazer um boletim de ocorrência, pois não concordava 



PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 
PROCESSO Nº 150/10 

 

2 

com o fato de seu veículo ser guinchado. Permitiria a multa, mas não 

o fato de seu veículo ser guinchado. Foi administrador do bairro da 

Mooca, em São Paulo por seis anos. O policial militar entrou em 

contato com o Sargento e todos foram até a Delegacia de Polícia. Na 

Delegacia, o Sargento afirmou que na cidade de Jarinu era comum 

político tentar mandar na cidade. Ato contínuo, o Sargento 

apresentou os fatos na Delegacia e guinchou seu veículo. É assessor 

do Deputado Campos Machado há doze anos e representa o 

Deputado na cidade de Jarinu. Na época dos fatos o réu Jânio, que 

era vereador na cidade de Jarinu, foi verificar o que estava ocorrendo 

e também conversou com os policiais. Jânio Lorencini afirmou que na 

data dos fatos estava passando pelo local quando o corréu Arlindo 

lhe chamou. Afirmou que o policial militar Rodrigo o perseguia, assim 

como a seu filho Everton. O policial chegou a lhe parar no trânsito na 

época em que era Presidente da Câmara Municipal de Jarinu, mas 

nunca encontrou qualquer irregularidade. Os policiais são parentes 

da atual Prefeita Fátima Lorencini. Acredita que a acusação tem 

fundo político. Sabe que o corréu Arlindo é assessor de um 

parlamentar. Ocorre, porém, que suas versões estão isoladas do 

conjunto de provas. Fábio dos Santos Silva, policial militar, declarou 

que na data dos fatos estava em serviço quando viu um carro 

transitar pela Avenida Independência com um passageiro no 

compartimento de carga. Deu ordem de parada e solicitou a 

documentação do veículo. O réu Arlindo foi advertido acerca da 

irregularidade. Quando informou ao réu que seu veículo seria 

recolhido, ele começou a se alterar. Neste momento o réu Jânio 
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passou pelo local e informou aos policiais que o acusado Arlindo era 

assessor do Deputado Campos Machado, que por sua vez, era 

“cachorro grande” e que poderia causar problemas caso a diligência 

policial tivesse prosseguimento. Comunicou a situação ao seu 

superior hierárquico, na época dos fatos, Sargento Ezequiel. O 

Sargento orientou a autuar a infração de trânsito, lavrar o boletim de 

ocorrência e recolher o veículo. Foram até a Delegacia de Polícia por 

orientação do Comandante da Polícia Militar, pois, como o fato 

envolvia político, o desconforto entre os policiais foi grande. O réu 

Arlindo pediu para não realizarem a autuação, muito menos 

recolhessem o veículo, pois trabalhava em parceria com o Deputado 

Campos Machado. Entendeu, na ocasião, que o fato poderia lhe 

causar represálias, provocando, até mesmo, a transferência de seu 

posto de trabalho. Após os fatos pediu sua transferência para o Corpo 

de Bombeiros. Durante a ocorrência, sentiu-se intimidado pelo fato 

de o réu Jânio dizer que o acusado Arlindo era assessor de Deputado. 

O réu Jânio chegou a ordenar que o policial Rodrigo parasse a 

diligência, pois, caso contrário, os policiais seriam transferidos. O 

policial Rodrigo realmente foi transferido para a cidade de Jundiaí, 

apesar de continuar residindo na cidade de Jarinu. Rodrigo Cesar 

Arcifa Lejins, também policial militar, declarou que na data dos fatos 

estava em serviço, na companhia do policial Fábio, na praça central 

da cidade de Jarinu. Avistou um veículo utilitário com a caçamba 

aberta, sendo que na caçamba havia uma pessoa sendo 

transportada. O condutor do veículo era o réu Arlindo. Efetuada a 

ordem de parada, foi o condutor do veículo advertido da 
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irregularidade. De imediato o réu Arlindo se identificou como assessor 

do Deputado Estadual Campos Machado e falou que, caso a diligência 

policial prosseguisse, iria providenciar o necessário à transferência de 

seu posto de trabalho. Após os fatos foi transferido para outra cidade, 

apesar de continuar residindo na cidade de Jarinu. Na ocasião chegou 

a ligar para o Sargento Ezequiel, que lhe recomendou que 

prosseguisse com as providências legais. Recolheu o veículo e levou 

todos até a Delegacia de Polícia. Na oportunidade, o réu Jânio chegou 

ao local e lhe chamou de “louco”, pois caso continuasse cumprindo 

seu dever, seria transferido da cidade de Jarinu, fato que realmente 

ocorreu. Na data desta audiência, o réu Jânio lhe abordou no interior 

do Fórum e falou “para deixar tudo quieto”. O réu Jânio Lorencini 

era, na época dos fatos, Presidente da Câmara de Vereadores de 

Jarinu, irmão do ex-prefeito Antonio Lorencini e cunhado da atual 

Prefeita Fátima Lorencini. Paulo Henrique Ezequiel Silva, policial 

militar, afirmou que, na data dos fatos, recebeu uma ligação dos 

policiais militares que estavam em serviço na praça central da cidade. 

Os policiais lhe informaram que o condutor de um veículo que estava 

em situação irregular dizia que ninguém poderia multá-lo, pois era 

assessor do Deputado Estadual Campos Machado. Orientou os 

policiais a lavrarem a multa e recolher o veículo. Minutos após 

recebeu outra ligação dos policiais, informando que o réu Jânio tinha 

aparecido no local e estava os ameaçando, dizendo que seriam 

transferidos da cidade caso prosseguissem com a diligência policial. 

O depoente e o policial Rodrigo, após os fatos, realmente foram 

transferidos para outra cidade. Tem certeza que a transferência foi 
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em razão da conduta dos policiais na data dos fatos. Enquanto 

trabalhava na cidade de Jarinu, já passou por situações em que, após 

lavrar multas, era procurado pelos políticos da cidade para 

“quebrarem o galho”. Rodrigo é um bom policial, sempre educado e 

nunca recebeu qualquer reclamação a seu respeito. Não sofreu 

qualquer tipo de procedimento dentro da Corregedoria da Polícia 

Militar. Na ocasião, orientou os policiais a cumprirem a lei. Um 

sentimento de retaliação permaneceu na Corporação após a 

transferência dos policiais. O réu Jânio Lorencini era Presidente da 

Câmara de Vereadores da cidade de Jarinu, irmão do ex-prefeito 

Municipal e cunhado da atual Prefeita Municipal, senhora Fátima 

Lorencini. Wagner Kempter afirmou que é amigo do réu Jânio, 

costuma sair em pescaria com ele, sendo que, na data dos fatos 

estava em sua companhia. O réu Jânio é irmão do Prefeito e também 

exerce cargo político na cidade de Jarinu. Não presenciou qualquer 

ameaça dos policiais em relação aos réus, sendo que o acusado Jânio 

parou no local para ver se o corréu Arlindo precisava de alguma 

ajuda. Amarildo de Assis Cardoso confirmou que, na data dos fatos 

era transportado na caçamba do veículo de propriedade do réu 

Arlindo. Magno Ferrara Cardoso declarou que na data dos fatos 

estava na companhia do réu Arlindo, sendo que ouviu o réu dizer aos 

policiais que ele mesmo iria levar seu veículo até a Delegacia, pois 

não queria utilizar o serviço de guincho. A confusão ocorreu, segundo 

o depoente, porque o réu Arlindo queria, ele próprio, levar seu 

veículo até a Delegacia de Polícia.  Durante a discussão ficou próximo 

de seu genitor, a testemunha Amarildo e não prestou atenção na 
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conversa entre as partes envolvidas. Por fim, Osni Zambotto declarou 

que esteve no local na data dos fatos, sendo que o réu Arlindo 

transportava uma pessoa na caçamba de seu veículo. Ouviu o réu 

Jânio dizer aos policiais para “deixar quieto” as coisas. O acusado 

Jânio é um cidadão conhecido e queria resolver a situação da melhor 

forma possível, evitando tumulto. Como se extrai, dos elementos de 

prova, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, os réus, agindo 

em concurso e identidade de desígnios, exigiram, para eles ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Os réus 

exigiram que a diligência policial, que prosseguia dentro dos limites 

legais (artigo 230, II da Lei nº. 9.503/97) não fosse efetivada, ou 

seja, que não houvesse aplicação de multa, apreensão do veículo e 

sua remoção. Ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, os réus 

exigiram que o procedimento policial não prosseguisse, sob pena de 

imediata transferência do posto de trabalho dos policiais militares, 

fato que, infelizmente, acabou ocorrendo. Os policiais, em 

depoimentos uníssonos, afirmaram que ficaram intimidados com a 

conduta dos réus que, valendo-se do prestígio político na cidade, 

exigiram privilégio ou benefício ilícito. Nada há nos autos que afete a 

credibilidade ou idoneidade dos depoimentos das vítimas. Anoto que, 

mesmo dentro das dependências deste Foro Distrital de Jarinu, 

Comarca de Atibaia, o réu Jânio Lorencini, procurou a testemunha 

Rodrigo Cesar Arcifa Lejins, “pedindo” para “para deixar tudo quieto”, 

demostrando, mais uma vez, sua vontade livre e consciente de 

praticar o crime, ciente de sua antijuridicidade. No mais, tratando-se 
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de crime formal, a consumação ocorreu no momento em que os réus 

exigiram a abstenção da atividade policial, sendo irrelevante o 

resultado. Passo, pois, a dosagem das penas em relação a ambos os 

réus. Atenta às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, 

fixo a pena base no patamar mínimo. Sem agravantes ou atenuantes 

genéricas a considerar, bem como ausentes outras causas de 

aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em dois anos de 

reclusão, no regime inicial aberto e pagamento de dez dias multa, 

fixados no valor mínimo legal. Presentes os requisitos previstos no 

artigo 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade 

por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena inicialmente 

imposta e prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de 

um salário mínimo, à entidade pública ou privada, de destinação 

social, a ser especificada em execução. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação e 

CONDENO os réus JÂNIO LORENCINI, R.G. nº. 8.581.527-5, 

filho de Orestes Lorencini e Aparecida Censi Lorencini e ARLINDO 

AFONSO ALVES, R.G. nº. 7.988.900, filho de Arlindo Afonso Alves 

e Sebastiana Lopes Alves as penas privativas de liberdade de dois 

anos de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de dez 

dias multa, fixados no valor mínimo legal, pela prática do crime 

previsto no artigo 316 “caput” do Código Penal. Presentes os 

requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo as penas 

privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais 

sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da 
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pena inicialmente imposta e prestação pecuniária, correspondente ao 

pagamento de um salário mínimo, à entidade pública ou privada, de 

destinação social, a ser especificada em execução. Ausentes os 

requisitos da custódia cautelar, concedo aos réus o direito de 

apelarem em liberdade. Após transitar em julgado esta decisão, 

lancem seus nomes no Rol dos Culpados. P.R.I.  


