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André Luiz Pompeia Sturm, peticionário, devidamente qualificado, 

nos autos do processo epigrafado, vem, a presença de Vossa Excelência ante 

a açodada DENÚNCIA, oferecida por membro do parquet, às fls. 95, aduzir 

o que articuladamente segue: 

 

Nobre Juiz de Direito. 

 

Segundo consta da denúncia em fls. retro, o peticionário que é ex-

secretário da cultura de São Paulo teria incorrido no crime de Ameaça 

insculpido no art. 147 do Código Penal no dia 30 de maio de 2017, após ter 

se envolvido em um entrevero verbal com o ativista Gustavo Soares durante 

uma audiência promovida pela Secretaria de Cultura de São Paulo/SP em 

sua sede. 

URGENTE –URGENTÍSSIMO 
 

APRECIAÇÃO DE VOSSA 
EXCELÊNCIA ANTES DA 
AUDIÊNCIA PRELIMINAR 



  
 
   

 
 

 

O suposto fato criminoso em tela teria se consumado pelo fato do 

indigitado ter dito que “quebraria a cara” de Gustavo, pois bem.   

 

Em uma análise perfunctória, de plano enxergamos que existe nos 

autos, cabal evidência de inépcia da denúncia exarada em fls. retro por parte 

da nobre Parquet, pois a mesma sugere o processamento do feito com base 

no entendimento hipotético do crime de Ameaça insculpido no art. 147 do 

Código Penal, ou seja o digno Ministério Público NÃO goza de certeza 

sobre a materialidade dos fatos narrados, de modo que por este motivo esta 

denúncia clama urgentemente pela declaração da inépcia, e que seja 

declarada a nulidade absoluta, pois uma denúncia pautada na mera hipótese 

viola e fere de morte o princípio constitucional da presunção de inocência.     

 

Soa a defesa bastante estranho, data maxima venia, a forma simplista de 

como foi tratado o caso pela digna representante do Ministério Público 

quando da sua manifestação na cota ministerial, alegando que 

hipoteticamente o delito se amoldaria na conduta que ora se analisa. 

 

Incabível!  

 

Desta forma, no magistério de DUCLERC1 resta claro que “acima das 

exigências do princípio da obrigatoriedade, está, sem dúvida, o princípio da ampla defesa, 

                                                        
1
 DUCLERC, Elmir. Curso Básico de Direito Processual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006. V.1, 2. ed., p. 203. 



  
 
   

 
 

a impedir, segundo pensamos, que qualquer pessoa seja acusada senão por fatos certos, 

determinados e descritos de forma clara e objetiva pelo acusador”.  

  

Esquece, sobremaneira do direito penal ainda ser última raccio e de 

segunda velocidade2 , como ensina o emérito catedrático, professor, Silva 

Sanchez, não devendo ao que parece, uma discussão ideológica com vieses 

diferentes e com ânimos acirrados pelo calor do debate político, advenha 

uma ação penal injusta pautada apenas com a frase “quebraria a cara dele”, ou 

seja uma frase usada no tempo verbal no tempo futuro que mesmo 

passando-se anos após o ocorrido a cominação jamais ocorreu! 

 

Insofismavelmente, é clara a evidência que o acusado não teve o ânimo 

intimidador, pois se assim fosse, de fato o teria consumado a muito tempo antes 

da suposta vítima ter levado este infortúnio ao conhecimento da autoridade 

policial. 

 

Entretanto, a vítima não trouxe aos autos outras provas indenes de sua 

inquietação ou perturbação da tranquilidade ou um sentimento pessoal de 

insegurança, nem tampouco evidenciou-se qualquer tipo de investida do autor 

contra a vítima, corroborando mais uma vez com a tese de que no calor da 

discussão e dominado pela violenta emoção palavras fortes podem ser ditas, mas 

nem por isso todos aqueles que dizem tais palavras realmente farão o que 

disseram que fariam. 

                                                        
2
 https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/155308/o-que-se-entende-por-direito-penal-da-terceira-velocidade-luciano-vieiralves-

schiappacassa 



  
 
   

 
 

 

Como já mencionado, o debate era político apenas isso e se deu pelo motivo 

da tentativa de renovação do Contrato de Gestão Compartilhada da Casa de 

Cultura Ermelino Matarazzo. 

 

Excelência, talvez estes autos sirvam sim para ilustrar as práticas da tal “Casa 

de Cultura”, que aparentemente está há anos luz de fomentar a cultura, vejamos: 

 

 

 



  
 
   

 
 

 

 



  
 
   

 
 

 

 



  
 
   

 
 

 



  
 
   

 
 

 



  
 
   

 
 

 

 

Perceba excelência que o lugar ostenta fotos de pessoas mascaradas, 

bonecos com armas, ilustrações com doutrinação política ideológica, com 

pessoas amontoadas possivelmente assistindo a cenas de ex-presidente da 

República que neste momento se encontra recolhido na carceragem da Polícia 

Federal de Curitiba. 

 

Enfim, como se vê o local é ocupado para manifestações políticas, 

destoando totalmente do cunho cultural a que se propõe a tal Casa de Cultura. 

 

Isto é facilmente visualizado em sua rede social, interessante que não se 

visualiza nenhuma foto demonstrando um trabalho cultural de fato, sendo assim, 



  
 
   

 
 

não pode de forma alguma um debate político ser criminalizado, pois se assim o 

for, a ostentação de bonecos com armas e pessoas encapuzadas, 

hipoteticamente deve ser encarado como crime, pois fomentam o ódio as ideias 

contrárias, o fanatismo político, a doutrinação partidária o que de modo algum 

seria salutar para a Democracia e o Estado de Direito, em outras palavras seria o 

mesmo que dizer que ninguém pode se valer da própria torpeza. 

 

Noutro giro, mesmo que a denúncia não carecesse de vícios o que não é 

caso, teria o judiciário assuntos mais relevantes a tratar, a dar tamanha 

importância a uma frase sem sentido e infelizmente mal colocada, pensemos 

excelência, imaginemos se a cada briga de trânsito, a cada furada de fila qualquer 

que seja, cantos ameaçadores de torcida organizada de futebol, ou em palanques 

políticos, as pessoas que se ameaçam reciprocamente, o judiciário fosse tomar 

partido, teríamos então que abrir incontável numerário de varas nos fóruns, 

especializadas em picuinhas do cotidiano, que talvez não seja o caso da nossa tão 

combalida e abarrotada justiça. 

 

No pensamento e nas palavras do saudoso mestre MALATESTA 3 , 

irretocável são os seus dizeres, “Todos comprehendem, que a indole criminosa se revela 

melhor pelos delitos precedentes; tanto melhor, quanto maior é o seu numero, e ainda melhor, se 

são da mesma espécie do delicto imputado. Todos comprehendem, que a indole criminosa se revela 

peor nas acções perversas e 

”, (grifo nosso).  

 

                                                        
3
 MALATESTA, Nicola Framarino Dei, A Lógica das Provas em Matéria Criminal, 1911, p. 285., ed. LISBOA  



  
 
   

 
 

De mais a mais, a indicação da inépcia da denúncia pelo ilustre Parquet deve 

prosperar, pois tal previsão está totalmente balizada com o preceito normativo do 

Enunciado 73 do Portal do CNJ, vejamos:  

 

No caso sub judice, resta claro como a luz solar que a denúncia foi pautada 

em hipótese, ou seja, numa patente falta de justa causa para esta ação penal, como 

vemos abaixo: 

 

  

 



  
 
   

 
 

Argumenta-se ainda no sentido de que o Ministério Público teve em toda a 

sua disposição o instrumento inquisitorial, ou seja, do apoio do lnquérito policial 

para realizar todas as diligências e atos investigatórios necessários para sanar as 

suas dúvidas, portanto, de forma alguma é possível este D. juízo compactuar com 

uma denúncia pautada em hipótese, sem definir a materialidade, nem tampouco 

pode admitir no caso em tela a possibilidade da arguição de erro material da 

denúncia. 

 

Neste mesmo diapasão, Maria Thereza Rocha de Assis4 aduz, “A denúncia 

deve ser analisada do ponto de vista formal e material. O segundo aspecto, embora pouco 

construído, ganha importância cada vez maior. Não basta a descrição do fato definido como 

infração penal. Impõe-se mais. Necessário se faz estar a imputação amparada em elementos 

fáticos de convicção”. 

 

Portanto, e. Julgador, este artifício o da hipótese, jamais poderá ser 

utilizada sobremaneira, como forma de pretensão punitiva estatal, não 

atualmente no século XXI, sob o manto do Estado Democrático de Direito. 

 

Caso a justiça compactue com o descalabro que ora se observa, é 

também na verdade compactuar e robustecer a odiosa insegurança jurídica 

até mesmo porque sabemos que apenas por se ter uma ação penal em curso, 

a vida social e a dignidade humana do envolvido no processo  se transforma 

de forma relevante no sentido de lhe trazer agruras tanto no campo pessoal, 

familiar e também profissional como é caso do acusado. 

                                                        
4
 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para ação penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 276 



  
 
   

 
 

 

Neste sentido caminha a jurisprudência pátria, vejamos: 

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL 

DO JÚRI. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. REJEIÇÃO DE 

DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

DECISÃO MANTIDA. Ausência de indícios mínimos de autoria. Hipótese 

acusatória baseada em meras suposições que não permitem o recebimento da 

denúncia. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 

70079820858, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 20/03/2019). 

 

(TJ-RS - RSE: 70079820858 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/04/2019) 

 

Ou seja, até mesmo num caso de extrema importância como um caso 

de homicídio qualificado não pode em hipótese alguma prescindir da certeza 

dos fatos imputados ao acusado, ou seja, o Estado jamais poderá gozar da 

prerrogativa da (hipótese) para macular a vida dos jurisdicionados. 

 

Ademais, repise-se, este caso é deveras insignificante para tomar tanto 

tempo do judiciário apenas pela pronúncia de uma frase em tese ameaçadora 

da qual jamais foi concretizada nem mesmo chegou próximo disto. 

   



  
 
   

 
 

Portanto, nenhuma credibilidade merecem as acusações assacadas, 

sendo certa a reconsideração deste juízo para que declare a rejeição desta 

denúncia, nos moldes do artigo 395, do Código de Processo Penal. 

 

  

Termos em que, com o devido acatamento 

Pede deferimento. 

São Paulo, 26 de setembro de 2019. 

 

Rodrigo Carneiro Maia Bandieri                       Marcos Aurélio dos 

Santos 

           OAB/SP 253.517                                             OAB/SP 434.768 

 


