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PROCESSO

0000167-89.2019.4.03.6124

Autos com (Conclusão) ao Juiz em 29/07/2019 p/ Despacho/Decisão

*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio

Pedido de Prisão Preventiva nº 0000167-89.2019.403.6124

Requerente: Delegado da Polícia Federal em Jales - SP Requerido: Sem identificação

DECISÃO

Trata-se de requerimento de prisão preventiva de Odair Maciel de Oliveira, vulgo 

Arapainha, formulado pelo Delegado de Polícia Federal, sob o fundamento de que, no curso 

da ação eleitoral em que figura como réu Leandro Rogério de Oliveira, atual prefeito do 

município de General Salgado/SP, foi instaurado o inquérito policial nº 0000133-

17.2019.403.6124, para apurar a prática, pelo requerido, do delito previsto no artigo 343 do 

Código Penal, investigando, também, a prática apontada durante as investigações, do delito 

previsto no art. 344, do Código Penal.Segundo consta da representação, Leandro Rogério de 

Oliveira é réu em ação eleitoral em trâmite no TRE-SP, que apura a compra de votos nas 

eleições de 2016. Já Odair Maciel de Oliveira, vulto Arapainha, seria Assessor de Obras de 

Leandro. Nesse contexto, André Luiz Gonçalves, Ana Flavia Vicente, Aldo Luis de Lima 

Santos, testemunhas no processo eleitoral, foram supostamente coagidas, pelo requerido 

Odair, com ofertas de emprego e de dinheiro, a alterarem suas versões dos fatos relatados 

na ação eleitoral, tendo em vista que as declarações por eles prestadas desfavoreciam 

Leandro no referido processo. O Ministério Público Federal apresentou seu parecer às fls. 

10/17, manifestando-se pelo deferimento da representação da Autoridade policial e, 

subsidiariamente, em caso de indeferimento judicial, requereu a aplicação das medidas 

cautelares diversas da prisão, consistentes no comparecimento quinzenal em Juízo, para 

informar e justificar atividades, proibição de manter contato de qualquer natureza com as 

testemunhas e seus familiares que funcionam/funcionaram na AIJE nº 458-

10.2016.6.26.0168 e no inquérito policial em epígrafe, recolhimento domiciliar no período 

noturno e nos dias de folga e dever de comparecer a todos os atos do inquérito policial e 

eventual futura ação penal, bem como comunicar ao Juízo, com antecedência, qualquer 

alteração de endereço. O Ministério Público Federal foi instado, por este Juízo, a esclarecer 

o atual estágio da ação eleitoral em que as supostas condutas de Arapinha produziriam 

efeitos (fls. 18), o que foi cumprido às fls. 19 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido.Embora a prisão cautelar seja medida excepcional, verifico 

estarem presentes os requisitos que ensejam a decretação de prisão preventiva, conforme 

representação do Delegado da Polícia Federal (fls. 02/05) e manifestação ministerial (fls. 

10/13), consoante se verá a seguir.O fumus commissi delicti, consistente em prova da 

materialidade do delito e indícios de autoria, encontra-se presente, senão vejamos.Os 

1



indícios da prática do delito previsto no art. 344, do Código Penal (materialidade), pelo 

investigado ODAIR MACIEL DE OLIVEIRA (autoria) são evidenciados pelas declarações de fl. 

10 - ipl, quando Ana Flávia Vicente relata que Odair, vulgo Arapinha, lhe disse: "se eu não 

assinar o papel meu marido e meu filho podem perder o serviço ou pode acontecer algo 

pior com qualquer um dos dois". Além disso, à fl. 83 - ipl, verifico que Ana Flavia Vicente 

confirmou que "Arapinha também disse que algo pior poderia acontecer com um dos dois, 

mas não chegou a entrar em detalhes porque a reinquirida desligou o telefone, e por isso 

não sabe dizer o que ele queria dizer com isso". Com efeito, na análise do fato em questão, 

a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação dos acontecimentos. 

Quando ouvida nos autos do inquérito policial, a testemunha Ana Flavia Vicente 

demonstrou que se sentiu intimidada pela postura de Odair, uma vez que referido 

averiguado, com o propósito de obter declaração supostamente inverídica da vítima, usou 

da ameaça de fazer algo ruim para seu filho e seu marido, para lhe causar temor.Existem 

ainda indícios da prática de crime do art. 343, do Código Penal (materialidade), pelo 

investigado ODAIR MACIEL DE OLIVEIRA (autoria), conforme verifico da leitura dos 

depoimentos de fls. 09/10, 14/15, 41/42, 44 e 52/53, todos do inquérito policial. De fato, há 

registros, nos autos, de oferecimento de dinheiro e cargos na Prefeitura a Ana Flavia 

Vicente, André Luiz Gonçalves, Angelo José Gonçalves e Aldo Luis de Lima Santos, a fim de 

que façam afirmação falsa, neguem ou calem a verdade em depoimento. Resta analisar, se 

presente o requisito do periculum libertatis, isto é, se o caso concreto evidencia ao menos 

um dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que se encontram disposto no 

artigo 312 do CPP, transcrito a seguir: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada 

como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria.Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá 

ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, 4º).De início, observe-se que, além dos 

pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP (fumus commissi delicti e periculum 

libertatis), a decretação da prisão preventiva exige a configuração de alguma das hipóteses 

indicadas nos incisos I, II, III ou parágrafo único do art. 313 do CPP, in verbis:Art. 313 - Nos 

termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:I - nos 

crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 

anos;II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em 

julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Código Penal;III - se o crime envolver violência doméstica e familiar 

contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)No caso em epígrafe, ambos os 

delitos pelos quais o requerido Odair é investigado têm pena máxima privativa de liberdade 

de 4 (quatro) anos. Com efeito, embora nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a 

possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena 

restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de concurso de crimes, deve 

ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. Assim, no caso dos 
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autos, considerando que a soma das penas dos delitos imputados ao requerido ultrapassam 

os quatro anos, encontra-se satisfeito os requisito previsto no art. 313, I, do CPP.Nesse 

sentido:PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. IRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. 

RECORRENTE QUE PRATICOU O CRIME ESTANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES. SOMA DAS 

PENAS MÁXIMAS PARA ATENDIMENTO DO REQUISITO DO ART. 313, I, CPP. RECURSO 

IMPROVIDO.1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a 

prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser 

decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, as instâncias 

ordinárias destacaram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, 

destacando que o ora recorrente foi preso enquanto gozava de liberdade provisória, 

benefício que já lhe foi concedido diversas vezes, "voltando ele a se envolver em supostas 

práticas delitivas". Presentes, portanto, elementos concretos a justificar a imposição da 

segregação antecipada. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que 

a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo 

e emprego lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, 

quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Embora nos termos do artigo 313, 

inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos 

com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de 

concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos 

penais. Assim, no caso dos autos, considerando que os delitos imputados ao paciente, porte 

ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, possuem, cada um, pena máxima de quatro 

anos, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos previstos no art. 313 do CPP. 5. 

Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.(RHC 80167 / MG RECURSO 

ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0008407-4 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS 

(1181) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 05/04/2017). Grifo nosso. Cumpre, doravante, verificar a presença 

dos requisitos cautelares da prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo 

Penal.No caso concreto, há risco à garantia da ordem pública, que se dá pelos indícios de 

reiteração da conduta criminosa por parte do investigado. Além das denúncias que deram 

ensejo às investigações aqui mencionadas, Emerson Roberto da Cunha Silva relata, cf. 

declarações de fls. 87/88, do inquérito policial nº 0000133-17.2019.403.6124, que Odair 

teria oferecido um cargo ao ora declarante, a fim de que assinasse um papel para que se 

filiasse ao partido político de Leandro (PEN). Nesse sentido, observou o MPF em seu parecer 

de fls. 10/13, que se evidencia, assim, que "o investigado se utiliza do mesmo modus 

operandi para alcançar seus intentos irregulares, utilizando-se, possivelmente, de recursos 

públicos para tais pagamentos e, inequivocamente, de desvio de finalidade para empregar 

os colaboradores do executivo municipal". Destaca-se, além do mais, a gravidade do fato de 

o réu oferecer ameaças, como fez a Ana Flávia Vicente, insinuando a ocorrência de mal a 
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seu "marido" e seu "filho", caso não aceitasse sua proposta e não assinasse declaração 

inverídica para fazer prova em processo de âmbito eleitoral, em troca de dinheiro. Por 

certo, não há como duvidar de que, quem venha a ameaçar testemunhas no curso de 

processo, para que pratique crime em troca de vantagens, ofereça grave risco à ordem 

pública, se solto. Não menos importante, tem-se, da análise do caso, que o investigado 

utiliza-se da ascendência que tem na cidade e de dinheiro para subornar pessoas a realizar 

práticas escusas, com vistas a influenciar o conteúdo de autos que ainda se encontram 

pendentes de julgamento final na Justiça Eleitoral. A segregação cautelar do investigado, 

assim, possibilita que se resguarde a instrução do feito eleitoral ainda em trâmite. Concluo, 

relativamente ao investigado, haver risco à ordem pública capaz de ensejar a decretação da 

custódia preventiva, e, não vislumbro, por ora, qualquer outra medida cautelar trazida pela 

legislação (CPP, art. 319) que possa afastar o risco acima apontado.Diante do exposto, 

restando presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, bem como configurada 

hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, defiro o pedido formulado pelo Delegado de 

Polícia Federal, e o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ODAIR MACIEL DE 

OLIVEIRA, até o trânsito em julgado da ação eleitoral que o investigado busca influenciar 

criminosamente, como única forma de cessar a ilegalidade e evitar que se concretizem as 

ameaças e a adulteração da instrução de relevante feito eleitoral (que trata da cassação de 

um prefeito por suposta compra de votos). Efetivada a prisão, comunique-se a Justiça 

Eleitoral, com encaminhamento de cópia desta decisão aos autos em que se discute a 

cassação do prefeito Leandro. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Tendo em vista que 

este Juízo recebeu a informação de que a ordem de prisão é repassada pela Polícia Federal à 

Polícia Civil, encaminhe-se cópia desta decisão com o respectivo mandado à Polícia Federal, 

pelas vias de praxe.Ciência ao Ministério Público Federal. Publicidade restrita até o 

cumprimento da ordem.

Jales, 30 de julho de 2019. 

BRUNO VALENTIM BARBOSA

Juiz Federal

Ato Ordinatório (Registro Terminal) em : 01/08/2019
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