
 

     

FERNANDO    J O S É    D A    C O S T A        
                

 

A    D    V    O    G     A     D     O     S 

 

Al.  Gabriel Monteiro da Silva, 911 – CEP 01441-000  –  S. PAULO  –  Brasil  Tel: +55(11) 3087-5000   
 E-mail: fernando@jcosta.adv.br  Site: www.jcosta.adv.br 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO GERAL DE POLÍCIA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, DR. RUY FERRAZ FONTES  

   

   

   

  

  

  

  

  

JOÃO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR, brasileiro, casado, 

Governador do Estado de São Paulo em exercício, portador da cédula de identidade RG nº 

5.785.800-7-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 940.628.978-49, 

residente e domiciliado à Rua Itália, nº 414, Jardim Europa, São Paulo/SP (CEP 01449-020), por 

seu advogado que esta subscreve (Doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 5º, “caput”, inciso II do Código de Processo Penal, 

apresentar a presente NOTITIA CRIMINIS, requerendo a instauração de inquérito policial para 

apuração dos fatos a seguir delineados.   

  

   

1. SÍNTESE DOS FATOS  

   

 

Na data de 11.04.2020 o noticiante, Governador em exercício do Estado de São 

Paulo, tomou conhecimento da divulgação de postagem realizada na rede social “Twitter” pelo 

usuário “@GustaAB” (Doc. 02 - vídeo):  
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No vídeo, publicado na rede social, constam os seguintes dizeres:  

  

"Cê vai morrer, filha da puta! É isso que vai acontecer: a gente vai lá na tua casa e vamos 

quebrar sua casa inteira, seu "pau no cu"! É isso que o pessoal quer falar pra você, seu 

filho de uma puta!".  
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Importante salientar, que o aludido vídeo foi gravado na Avenida 

Paulista, considerado um dos logradouros mais importantes do município de São Paulo, além 

de ser um dos principais centros econômicos da cidade.   

Portanto, não restam dúvidas que o noticiado ao proferir os dizeres a inúmeras 

pessoas ali presentes e uma câmera que registrava o vídeo supramencionado tinha como escopo 

que inúmeras pessoas presenciassem tal episódio. Deve-se ressaltar que os dizeres foram ainda 

propagados a partir da utilização de "microfone" vinculado em uma caixa de som, 

demonstrando a intenção de que um grande número de pessoas tivesse conhecimento do teor 

das graves menções.  

Ademais, após a publicação do vídeo em rede social, em curto espaço de tempo 

a postagem foi acessada por diversos internautas, propagando-se a incitação aos crimes de 

homicídio, violação de domicílio e dano, bem como crimes de ameaça, conforme será explanado 

nos tópicos abaixo.  

Esses são, em breve síntese, os fatos.  

  

 

2. DA AUTORIA DELITIVA  

  

 

Diante da grande repercussão dos fatos ora noticiados, em curto lapso temporal 

foi possível identificar o autor de tais dizeres. A pessoa em questão se chama Marcelo Pegoraro, 

que é advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 136.661.   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Logradouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
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Ademais, teve-se conhecimento que o Sr. Marcelo é militante do partido político 

em processo de fundação denominado "Aliança pelo Brasil", liderado pelo Presidente da 

República em exercício, Jair Bolsonaro. Vejamos.  
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Além de militante do "Aliança pelo Brasil", o Sr. Marcelo é notório apoiador do 

atual Presidente da República, conforme resta comprovado a partir de inúmeras fotografias em 
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que aparecem juntos. Tal fato não deve ser ignorado no presente caso. Pelo contrário, conforme 

será pontuado no decorrer desta petição, tal circunstância corrobora a existência do "dolo" em sua 

conduta, consistente na "consciência" e "vontade" de ameaçar o noticiante, incitar à população a 

praticar crimes e descumprir as medidas de contenção à propagação do Covid-19.  

Isso porque, a atuação do noticiante no atual cenário de combate à pandemia, 

enquanto Governador do Estado de São Paulo, tem sido pautada na adoção de medidas essenciais 

ao enfrentamento da proliferação do vírus, como a determinação de quarentena. Tais medidas 

(embora vigentes e consonantes com a Legislação Federal que trata sobre o assunto e com as 

orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde) motivaram o Presidente 

da República a tecer diversas críticas a tal postura.  

Feitos os aclaramentos necessários acerca da autoria, passar-se-á a analisar a 

materialidade delitiva dos crimes praticados.    

 

  

3. DA MATERIALIDADE DELITIVA  

  

3.1.   AMEAÇA E INCITAÇÃO AO CRIME   

 

  

De plano, vislumbra-se a prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 

do Código Penal:   

  

"Artigo 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 

simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:  

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa".  

  



 

     

FERNANDO    J O S É    D A    C O S T A        
                

 

A    D    V    O    G     A     D     O     S 

 

Al.  Gabriel Monteiro da Silva, 911 – CEP 01441-000  –  S. PAULO  –  Brasil  Tel: +55(11) 3087-5000   
 E-mail: fernando@jcosta.adv.br  Site: www.jcosta.adv.br 

 

O noticiado, enquanto na referida avenida Paulista se protestava contra o 

noticiante, ao proferir a locução “Cê vai morrer, filha da puta! É isso que vai acontecer”, incita a 

prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal1, implicando na ameaça futura de lhe 

causar um mal injusto e grave. A gravidade de tais dizeres é notável e fator de grande 

preocupação, haja vista o risco à vida do peticionário.   

Como se não bastasse, também aduz peremptoriamente e de maneira clara que 

pessoas irão à morada do Governador para depredá-la: "a gente vai lá na tua casa e vamos 

quebrar sua casa inteira".  

O noticiante não é o único morador em sua residência; sua esposa e filhos 

também residem no mesmo recinto. Nestes termos, a gravidade dos dizeres extrapola a própria 

figura do Governador. É certo que a ameaça a eventual "depredação" incorre na probabilidade 

de ocorrência de tumultos e confrontos, que é absolutamente plausível, gerando também 

preocupação à própria segurança do peticionário e de seus familiares.  

Ao que parece, as ameaças foram proferidas em um contexto de discordância 

das decisões e medidas adotadas pela atual administração do Governo de São Paulo. Tal fato só 

evidencia a configuração do elemento normativo "injusto" descrito no tipo do artigo 147 do 

Código Penal, pois a utilização de violência como resposta a eventuais divergências políticas é 

absolutamente transgressora em um contexto democrático.  

Tanto é fato que, conforme demonstrado no tópico “2”, o noticiado está 

associado ao partido político em fundação liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, hoje sobre a 

pandemia com posicionamento diverso ao do peticionário, o que, além de se constituir como o 

elemento normativo do “injusto” do crime do artigo 147 do Código Penal, também reforça o seu 

dolo quando da conduta de “ameaçar”, na qual a intenção do agente em assim agir possui uma 

motivação específica.  

 
1 “Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos.” 
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Ademais, além das ameaças ao peticionário, também se verifica a prática de 

incitação ao crime, delito previsto no 286 do Código Penal, in verbis:   

  

"Artigo 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:  

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa”.  

  

É importante salientar o tom em que os referidos dizeres foram proferidos. 

Verifica-se um indivíduo, diga-se advogado, raivoso, exaltado e que fala em um megafone em 

uma das principais vias públicas da cidade de São Paulo, almejando, assim, que muitas pessoas 

pudessem ouvi-lo, não havendo dúvidas quanto à seriedade de suas alegações no contexto 

delineado.  

É inegável seu intento de incentivar por meio de seu discurso inflamado que 

outras pessoas assim procedessem. Os vocábulos “a gente” e “o pessoal” são aqui utilizados para 

reforçar a ideia de coletividade quanto à prática de eventuais crimes, bem como, para estimular 

demais pessoas a aderirem a conduta.  

Quanto aos dizeres “vamos quebrar sua casa inteira”, os crimes incitados 

seriam:  

(i) O de violação de domicílio, previsto no artigo 1502 do Código Penal, pois 

o termo “inteira” denota a ideia de que mesmo em seu interior a morada do 

noticiante depredada, o que só se faria possível com uma eventual invasão; e  

 

 
2 “Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em 
casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.” 
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(ii) O de dano, previsto no 1633  do Código Penal, pois o termo “quebrar” se 

amolda perfeitamente aos verbos previstos pelo referido tipo penal: “destruir”, 

“inutilizar” ou “deteriorar”.  

 

Além disso, ao afirmar “Cê vai morrer, filha da puta”, referindo-se ao 

noticiante, o indivíduo que aparece no vídeo incitou que terceiros atentem contra a vida do 

Governador do Estado de São Paulo, prática prevista no artigo 121 do Código Penal 

(homicídio doloso).  

Em suma, é inegável que o objetivo dos aludidos dizeres é o de estimular, 

instigar que terceiros ajam futuramente de maneira criminosa, conforme exposto acima.   

Ademais, não restam dúvidas quanto ao dolo em sua conduta: de forma 

consciente e intencional, sendo gravado, proferiu os dizeres ora noticiados em um dos 

logradouros mais conhecidos do município de São Paulo, tendo feito uso de megafone para que 

um número maior de pessoas pudesse tomar conhecimento das alegações e aderir aos atos 

mencionados.    

  

 

3.2.   INJÚRIA  

  

 

Conforme o artigo 140 do Código Penal, o crime de injúria consiste em atribuir 

a alguém qualidade negativa que ofenda sua dignidade e decoro.   

Sobre o assunto, dispõem Paulo José da Costa Jr. e seu filho, Fernando José da 

Costa, subscritor desta notitia criminis:  

 
3 “Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.” 
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“É a palavra ou gesto ultrajante, mediante o qual se ofende o sentimento de dignidade 

alheio (honra subjetiva). Não se trata mais, como na difamação, de atingir a honra 

exterior da vítima, a reputação e o conceito de que goza na comunidade. Trata-se, sim, 

de ofender a dignidade e o decoro (honra subjetiva)”4 

  

Assim, trata-se da opinião ou conceito do sujeito ativo, traduzindo sempre um 

desprezo ou menoscabo pelo injuriado5.  

Para a configuração do crime de injúria, faz-se necessária a presença das 

seguintes elementares do tipo incriminador: i) emissão de conceitos ofensivos à honra subjetiva 

da vítima e ii) “animus injuriandi”, ou seja, o elemento subjetivo especial consistente na vontade 

consciente de macular a honra subjetiva do ofendido por meio das atribuições negativas.  

No caso em comento, o indivíduo que aparece no vídeo qualificou o noticiante, 

igualmente em tom raivoso, como: “filha da puta”. A expressão “filha da puta” 

significa: i) expressa ofensa a alguém, afetando a sua finada mãe, como se fosse uma meretriz; 

e ii) expressa raiva a algo ou alguém de sexo ou gênero masculino.6 

É evidente a ofensa à dignidade do noticiante, revelando nitidamente no 

excesso cometido pelo noticiado no exercício de sua liberdade de manifestação de pensamento.  

O segundo delito de injúria se consumou quando o noticiado qualificou o 

peticionário como “pau no cu”. Ao proferir tal expressão o noticiado intentou contra o decoro e a 

dignidade do noticiante, aduzindo a ideia de ser este um “babaca”, alguém que gosta de prejudicar 

as outras pessoas ou gosta de ver os outros em dificuldade. 7 

 
4 COSTA JUNIOR, Paulo José da e COSTA, Fernando José da. Curso de Direito Penal. 12ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 410. 
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte especial – dos crimes contra a pessoa. 8. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 312. 
6 Dicionário online https://pt.wiktionary.org/wiki/filho_da_puta- acessado no dia 12.04.2020 
7 Dicionário online https://www.dicionarioinformal.com.br/pau-no-cu/- acessado no dia 12.04.2020 

https://pt.wiktionary.org/wiki/ofensa
https://pt.wiktionary.org/wiki/m%C3%A3e
https://pt.wiktionary.org/wiki/meretriz
https://pt.wiktionary.org/wiki/filho_da_puta-
https://www.dicionarioinformal.com.br/pau-no-cu/-
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Resta evidente que a intenção do noticiado ao utilizar palavras chulas e de baixo 

calão foi violar a honra subjetiva do noticiante, tendo infringido a sua dignidade moral, 

demonstrando desrespeito e desprezo, sendo latente o animus injuriandi.  

Por fim, a título de contextualização, é de conhecimento do noticiante que o 

crime de injúria apenas é processado mediante ajuizamento de queixa-crime (ação penal privada). 

No entanto, o intuito da menção a tal delito na presente notícia-crime é demonstrar que o 

noticiado tinha como o único fim de atingir o noticiante.  

   

3.3    DA INCITAÇÃO E DO CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA 

PREVENTIVA DETERMINADA PELO PODER PÚBLICO  

 

  

Importante salientar que estamos diante de uma das maiores crises pandêmicas 

vivenciadas pela humanidade, ocasionada pela Covid-19. Sendo assim, com o fim de evitar a 

rápida propagação do vírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem recomendado a adoção 

de diversas medidas sanitárias preventivas.   

Em consonância a tais recomendações, foi sancionada a Lei Federal nº 

13.979/2020 (“Lei Coronavírus”), a qual prevê medidas de enfrentamento emergencial no âmbito 

da saúde pública, citando-se dentre elas o “isolamento” e a “quarentena”.  

Sobre a compulsoriedade das medidas dispostas na citada Lei Federal, foi 

publicada no dia 17.03.2020, no “Diário Oficial da União”, a Portaria Interministerial nº 5 do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Saúde.   

Restou estabelecido a partir da referida Portaria que o descumprimento das 

medidas compulsórias dispostas no artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/2020, incluindo-se o 

“isolamento” e “quarentena”, poderá ensejar a responsabilidade penal do indivíduo, 

especificamente pela prática dos delitos dispostos nos artigos 268 e 330, ambos do Código Penal.   
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A Portaria nº 356 de 11.03.2020, do Ministério da Saúde, estabeleceu, por sua 

vez, que as medidas de “quarentena” serão editadas por Secretário de Saúde do Estado, do 

Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de 

gestão, as quais serão publicadas no Diário Oficial e amplamente divulgadas pelos meios de 

comunicação.  

O noticiante, na sua condição de chefe do Poder Executivo estadual e fazendo 

jus à responsabilidade do cargo que ocupa, adotou as providências necessárias e recomendadas 

em nível mundial para combater a pandemia. No âmbito de suas atribuições, por meio do Decreto 

Estadual nº 64.881/2020, decretou “quarentena” em todo o território estadual, nos seguintes 

termos:  

   

“Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente 

em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação 

do coronavírus, nos termos deste decreto.  

Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de março 

a 7 de abril de 2020.”  

   

A definição de "quarentena", por sua vez, encontra-se prevista no artigo 2º, 

inciso II, da Lei Federal nº 13.979/2020:  

 

“II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a 

evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.” 
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Em âmbito estadual, igualmente reforçou a previsão disposta em Lei Federal, 

tendo também estabelecido que a medida de “quarentena” não se aplicaria às pessoas que exercem 

determinadas atividades, consideradas como “serviços essenciais”, nos termos do artigo 2º do 

aludido Decreto.   

Como consequência da medida decretada, recomendou-se que a circulação de 

pessoas no Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de 

saúde e exercícios de atividades essenciais, conforme preconiza o artigo 4º.  

Nesta toada, é notável que o noticiado estava fora de sua residência, mais 

precisamente na Avenida Paulista e não estava exercendo qualquer atividade essencial, 

tampouco teria saído de sua residência para atender necessidades emergenciais. Inequívoco, 

portanto, o descumprimento de medida sanitária preventiva, conduta esta que se amolda à 

prática do delito previsto no artigo 268 do Código Penal, in verbis: “Artigo 268 - Infringir 

determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena 

- detenção, de um mês a um ano, e multa.”.  

  

 

4.       DO PEDIDO  

  

 

Ante o exposto, requer-se à Vossa Excelência que adote as medidas pertinentes, 

nos termos do artigo 28 do Decreto Estadual nº 52.213/69, com a determinação de instauração do 

competente inquérito policial para apurar a prática dos delitos de i) ameaça, conduta essa prevista 

no artigo 147 do Código Penal, ii) do crime de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do 

referido códex, iii) do crime de injúria, previsto no artigo 140 do mesmo Código Penal, bem como 

do iv) delito descrito no artigo 268, disposto no mesmo diploma legal. 
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Tendo em vista que o delito de ameaça é crime de ação penal pública 

condicionada à representação, nesta oportunidade o noticiante, João Agripino da Costa Doria 

Júnior, manifesta, por meio de seu patrono que a presente subscreve, o seu inequívoco interesse 

na apuração do delito de ameaça, servindo a presente petição para fins de “representação”.  

Ademais, considerando que o noticiado é advogado, pugna-se, ainda, pela 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para adoção de eventuais medidas 

administrativas que entender cabíveis.  

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 13 de abril de 2020. 

 

Fernando José da Costa 

OAB/SP nº 155.943 
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