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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 seus advogados que esta subscrevem (Doc. 01- Procuração), vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, “caput”, inciso II e § 5º, do 

Código de Processo Penal, apresentar a presente NOTITIA CRIMINIS, requerendo a 

instauração de inquérito policial para apuração dos fatos a seguir delineados.  

 

 

1. BREVE SÍNTESE FÁTICA 

 

O peticionário, Governador do Estado de São Paulo em exercício, tomou 

conhecimento de vídeo intitulado “Obrigado e parabéns ao povo cascudo”, publicado no dia 
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18.04.2020 na plataforma “YouTube”, especificamente no canal denominado “Antonio Carlos 

Bronzeri”1 (Doc. 02 - vídeo):  

 

 

O aludido vídeo foi gravado após a realização de protestos em que pessoas 

se manifestaram contra as necessárias medidas, de quarentena e isolamento, adotadas pelo 

Governo paulista em prol à contenção da propagação da Covid-19. Dentre tais providências, 

instituiu-se que apenas as atividades consideradas como essenciais poderiam ter o seu 

funcionamento sem qualquer restrição, enquanto aquelas tidas como não essenciais 

deveriam ser restringidas, a exemplo do fechamento do comércio para o atendimento ao 

público. 

Na gravação em questão, 02 (duas) pessoas, “Antonio Carlos Bronzeri” – 

titular do referido canal do “YouTube” - e “Jurandir”, agradecem a manifestantes por terem 

comparecido aos protestos contra o Governo.  

Antonio Carlos Bronzeri, doravante denominado “noticiado”, que faz seu 

pronunciamento no início do vídeo, apela para que os comerciantes abram seus respectivos 
                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=TONgwGZXnww- acessado no dia 03.05.2020. 
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estabelecimentos, ainda que seja para a realização de atividades não consideradas como 

essenciais. Incentiva, ainda, como ato de solidariedade, que as pessoas lhe contatem, 

enquanto interlocutor do “movimento” que representa, caso tenham qualquer empecilho ao 

exercício da atividade por fiscais estatais. Afirma expressamente também que eventuais 

fiscais que possivelmente impeçam o funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

deverão ser enxotados a “pontapés”.  

É o que se extrai do seguinte excerto da degravação (cuja íntegra 

encontra-se anexa – Doc. 03), abaixo transcrita:  

 

“Bom, gente, tamo aqui de volta mais uma vez. Viemos agradecer todo mundo que 

compareceu hoje nessa grande manifestação do fora Dória e vamos voltar ao 

trabalho. A grande sacada de vocês foram vocês comparecerem, vocês estarem lá, 

vocês ajudarem esse movimento se levantar, pois São Paulo precisa de todos nós 

nesse é um momento difícil. Nós vamos com o Fora Dória e vamos para briga 

novamente com a volta ao trabalho, vamos lutar para segunda-feira todo o 

comerciante tenha o seu estabelecimento aberto e nós vamos brigar 

também e colocar isso de forma bem contundente que todo e qualquer 

comerciante que tiver algum problema ligar para nós, ter nós como o seu 

ponto de apoio para que a gente vá lá e tire o vagabundo que estiver 

entrando no estabelecimento comercial dele e vamos dar um aviso que os 

fiscais que estiverem nas ruas, quando nós estabelecermos que nós estamos 

decretando do abertura do comércio a partir de segunda-feira para que 

todos os dias úteis o comerciante consiga sobreviver, quem tiver fiscal 

vagabundo na sua loja, nós vamos arrancar o cara de lá a ponta pé, vamos 

pegar o talão de multa dele e vamos fazer ele engolir o talão de multa e 

vamos tacar fogo. O negócio é o seguinte: chegou um ponto que não dá mais 



 

     

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 
 

pra gente suportar esse tipo de canalhice, desse canastrão, desse canalha, 

desse vagabundo, desse psicopata Doria. Então nós vamos pegar o pessoal 

que está a serviço desse vagabundo, que também é outro bando de 

vagabundo, e vamos fazer correr [...].” 

 

A partir da fala retro transcrita, vislumbra-se a prática, em tese, do delitos 

de: (i) incitação ao crime de resistência (artigo 286 do Código Penal) (vide tópico “2.1”); e (ii) 

difamação (artigo 139 do Código Penal), figurando-se o peticionário como vítima deste 

último (vide tópico “2.2”). 

Teve-se conhecimento, ainda, a partir de matéria jornalística veiculada no 

“UOL” 2, que o noticiado teria comparecido na manifestação realizada contra as medidas 

determinadas no sentido de conter a grave propagação da Covid-19, ocorrida no dia 

05.04.2020. Em tal oportunidade, teria afirmado que o Coronavírus seria uma “fraude”, 

revelando não apenas sua aversão ao Governo paulista, mas também sua contrariedade ao 

combate das mais sérias pandemias já vivenciadas pela humanidade. 

Neste sentido, ao se deslocar de sua residência para comparecer à 

manifestação contrária ao isolamento social e à quarentena - ato esse que não se configura 

como atividade essencial,  hipótese autorizadora de seu deslocamento - o noticiado também 

teria praticado, em tese, o crime de infração à medida sanitária preventiva, prevista no 

artigo 268 do Código Penal, necessitando-se de maiores diligências investigativas para se 

apurar a eventual autoria e materialidade de tal delito (vide tópico “3"). 

É a síntese do necessário. 

 

                                                             
https://noticias.uol.com.br/colunas/paulo-sampaio/2020/04/19/esser-virus-e-uma-fraude-diz-ativista-pelo-
impeachment-de-doria.htm- acessado no dia 03.05.2020. 
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2. DOS DELITOS PRATICADOS POR MEIO DO VÍDEO PUBLICADO NO 

“YOUTUBE” E INTITULADO “OBRIGADO E PARABÉNS AO POVO CASCUDO” 

 

Os fatos noticiados nesta oportunidade referem-se à prática de crimes, em 

tese, cometidos em 02 (duas) oportunidades pelo noticiado, quais sejam, (i) em decorrência 

de dizeres gravados por meio de vídeo veiculado no “YouTube”; e (ii) em razão de fatos que 

se teve conhecimento a partir de matéria jornalística publicada no “UOL”. Diante disso, a 

explanação afeita aos respectivos delitos será realizada de forma fracionada.  

Neste contexto, em primeiro lugar, no tópico “2.1” e subtópicos, serão 

tecidas as abordagens afeitas aos delitos praticados por meio do vídeo publicado no 

“Youtube” (vide Doc. 02 e Doc. 03). 

Ato contínuo, no tópico “3”, serão aclaradas as considerações ao suposto 

crime em tese praticado pelo noticiado, em decorrência dos fatos expostos na matéria 

jornalística veiculada no “UOL” no dia 19.04.2020 e intitulada “Esse vírus é uma fraude!” diz 

ativista pelo impeachment de Doria em SP”. 

 

2.1.    DO DELITO DE INCITAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA 

 

No vídeo em testilha o noticiado aduz: 

 

“Vamos para a briga novamente com a volta ao trabalho. Vamos lutar para que 

segunda feira todo comerciante tenha o seu estabelecimento aberto e nós vamos 

brigar também, e vamos colocar isso de forma bem contundente, que todo e 

qualquer comerciante que tiver algum problema ligar para nós, ter nós como seu 

ponto de apoio, pra que a gente vai lá e tire o vagabundo que estiver entrando no 

estabelecimento comercial dele. E vamos dar um aviso para os fiscais que 
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estiverem na rua, quando nós estabelecemos, que nós estamos decretando a 

abertura do comércio toda segunda-feira, a partir de segunda-feira, para 

que todos os dias úteis o comerciante consiga sobreviver; quem tiver fiscal 

vagabundo na sua loja, nós vamos arrancar o cara de lá a pontapé, vamos 

pegar o talão de multa dele e vamos fazer ele engolir o talão de multa e 

vamos tacar fogo”. 

 

O delito que possivelmente se vislumbra a partir de tais dizeres é o de 

incitação ao crime, 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”. 

O noticiado aduz expressamente que irá “arrancar” a “pontapés”, em claro 

ato de violência, todo e qualquer “fiscal” que comparecer a estabelecimentos comerciais no 

exercício de sua função, qual seja, a de fiscalizar se os proprietários de tais locais estão 

cumprindo com a determinação da quarentena de restringir suas atividades. 

O contexto da afirmação é o fato de o noticiado propor uma abertura 

forçada desses estabelecimentos, na contramão de todas as medidas restritivas decretadas 

pelo Governo paulista em atenção ao combate do Coronavírus (Covid-19). Incita-se que 

pessoas se oponham à execução de ato legal, qual seja, a fiscalização do cumprimento pelos 

estabelecimentos comerciais da medida de quarentena, mediante violência a funcionário 

competente para executá-lo, no caso, o fiscal que comparecer ao estabelecimento. 

Inegável que a partir da fala empregada depreende-se a incitação à adoção 

de conduta que se amolda ao crime de resistência, disposto no artigo 329 do Código Penal: 
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“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 

funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:  

Pena - detenção, de dois meses a dois anos. 

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 

Pena - reclusão, de um a três anos”. 

 

A incitação ao referido crime pelo noticiado fica ainda mais evidente 

quando aduz que os manifestantes irão "[...] pegar o talão de multa dele [do fiscal] e vamos 

fazer ele engolir o talão de multa e vamos tacar fogo”, sinalizando mais um ato de violência 

que será empregado aos fiscais que averiguam a observância das normativas estatais 

editadas.   

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

Verifica-se que o noticiado se apresenta exaltado enquanto profere seus dizeres, valendo-se 

de um vídeo postado na plataforma “YouTube” para difundir seu conteúdo. Seu objetivo é, 

portanto, que muitas pessoas possam acessá-lo, não havendo dúvidas quanto à seriedade de 

suas alegações no contexto delineado.  

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

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, proferiu os dizeres ora noticiados, divulgando-os por meio de um 

vídeo veiculado no “YouTube” para que um número maior de pessoas pudesse tomar 

conhecimento das alegações e aderir aos atos mencionados.    

 

2.2.   DO CRIME DE DIFAMAÇÃO 
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A presente notitia criminis também está fundada na existência de crimes de 

difamação, espécie delitiva atentatória contra a honra objetiva. 

Sobre a “honra”, dispõem Paulo José da Costa Junior e Fernando José da 

Costa, subscritor da presente petição, como o “conjunto dos predicados da pessoa, que lhe dão 

reputação social e estima própria”3. Os mesmos autores aduzem que, por ser verdadeira 

expressão da essência humana, a “honra” ocupa há muito posição de bem jurídico, cuja 

tutela se mostra necessária também na esfera penal.  

Em sua conceituação se encontram abrangidas “[...] a honra objetiva 

(reputação e respeito que se desfruta no meio social) e a subjetiva (estima que cada qual tem de si 

próprio, sentimento pessoal da própria dignidade)4. A primeira diz respeito à reputação social de 

que goza o indivíduo; já seu aspecto subjetivo manifesta-se pelo sentimento ou concepção 

que o indivíduo tem a respeito de si. Partindo-se de ambas as acepções, a tutela da honra 

demonstra-se especialmente cara à própria manutenção da dignidade humana. 

A “honra”, enquanto direito fundamental exposto no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, é tutelada pelo Direito Penal por meio dos delitos de calúnia (artigo 

138 do Código Penal), difamação (artigo 139 do Código Penal) e injúria (artigo 140 do 

Código Penal). Os dois primeiros tutelam a “honra objetiva”, enquanto o terceiro a “honra 

subjetiva”.  

Nesse contexto, o delito de difamação é constituído pela palavra, gesto ou 

dizeres direcionados a ofender a reputação de alguém.  

Feitas tais considerações à espécie delitiva em questão, é inegável que um 

dos indivíduos que aparece no vídeo intitulado “obrigado ao povo cascudo”, vinculado à 

plataforma online “YouTube”, é o Antonio Carlos Bronzeri. Ressalte-se, inclusive, que a 

                                                             
3 COSTA JR., Paulo José da; COSTA, Fernando José da. Curso de Direito Penal. Ed. Saraiva: 12ª edição, 2010, p. 403. 
4 Id. Ibid. 
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publicação foi veiculada em seu próprio canal pessoal, denominado “Antonio Carlos 

Bronzeri”, tendo na oportunidade proferido dizeres que, em tese, se amoldam à prática do 

delito de difamação, por ofender a honra objetiva objetiva do noticiante, como chefe do 

Poder Executivo do Estado de São Paulo, figurando-se como vítima o peticionário. 

Oportuno, de antemão, pontuar que o teor do vídeo extrapola a garantia 

constitucional à liberdade de expressão, descrita no artigo 5º, inciso IV da Constituição 

Federal. Isso porque nenhum direito fundamental é absoluto, sendo certo que as alegações 

tecidas pelo noticiado, aviltaram de maneira patente a honra objetiva, reputação, bom nome 

e imagem do noticiante como governador, igualmente garantida no inciso X do referido 

artigo 5º. 

É certo que o debate de ideias faz parte de um regime democrático, bem 

como a formulação de críticas a agentes políticos. Ocorre que, neste caso o noticiado não 

teceu críticas ao noticiante, pois lhe ofendeu com dizeres absolutamente inapropriados e 

raivosos. 

O verdadeiro limite entre o direito à liberdade de expressão e o direito à 

honra e à imagem se relaciona, justamente, à respeitabilidade dos comentários e sua 

pertinência com eventual contexto de crítica. Ademais, quanto a este último aspecto, é 

imprescindível que na formulação de um juízo crítico seu autor aduza pontualmente os 

motivos e fundamentos pelos quais o realiza.  

Não há que se falar, portanto, em críticas que derivam da exposição 

desmensurada, indiscriminada e genérica de comentários negativos desfavoráveis a outrem, 

conforme se verifica das condutas do noticiado, Antonio Carlos Bronzeri. 

Nestes termos, é possível exercer o direito à liberdade de expressão sem 

ofender a honra de outrem. Por outro lado, quando há excesso e as alegações constituem 

ofensas, resta imperioso que haja apuração da responsabilidade jurídico-penal de seu autor. 
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Portanto, a irretocável trajetória profissional e pessoal dedicada à vida 

pública de João Agripino da Costa Doria Junior, bacharel em jornalismo e publicidade, 

empresário, ex-Prefeito eleito da capital paulista e atual Governador do Estado de São Paulo 

em nada diz respeito aos insultos praticados pelo noticiado. 

Notável, neste contexto, a prática do delito de difamação, caracterizado a 

partir dos seguintes dizeres infamantes extraídos da fala do noticiado, cuja transcrição se 

colaciona novamente abaixo: 

 

“O negócio é o seguinte, chegou um ponto que não dá mais pra gente 

suportar esse tipo de canalhice, desse canastrão, desse canalha, desse 

vagabundo, desse psicopata Doria. Então nós vamos pegar o pessoal que 

está a serviço desse vagabundo, que também é outro bando de vagabundo, 

e vamos fazer correr [...]” 

 

Observa-se que o noticiado se refere às medidas adotadas pelo Governo 

como atos de “canalhice”, tendo expressamente qualificado o peticionário, enquanto 

Governador de São Paulo, como “canastrão”, “vagabundo” e “psicopata”. O dicionário da 

Língua Portuguesa traz as seguintes definições para as palavras empregadas por Antonio 

Carlos Bronzeri no contexto pelo qual a fala foi proferida: 

 

(i) CANASTRÃO: "Péssimo ator; canastra"5; 
 

(ii) VAGABUNDO: "Desprovido de honestidade, que se comporta de modo 

desonesto; malandro, canalha";6 e 

                                                             
5 https://www.dicio.com.br/canastrao/. Acesso dia 03.05.2020. 
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(iii) PSICOPATA: “Designação genérica para quem expressa qualquer tipo de 

patologia mental”. Adicionalmente, tem-se que o termo “psicopata” também 

é usualmente associado, no imaginário popular, a indivíduos que, 

enquanto detentores de doenças mentais, praticam crimes sem qualquer 

espécie de remorso.7 

 

É certo que tais palavras são manifestamente atentatórias à honra objetiva 

do peticionário, denegrindo a sua reputação. Ainda, ao difamar o peticionário, o noticiado 

não ofendeu apenas a João Agripino da Costa Doria Junior enquanto indivíduo, mas 

também sua reputação enquanto atual Governador, ex-Prefeito, gestor e empresário, esposo 

e pai de família, desprezando e descreditando toda sua trajetória pessoal e profissional. 

Quanto ao dolo, o teor das ofensas faladas ao longo do vídeo deixa 

inequívoca a intenção do noticiado de macular a honra objetiva do peticionário, restando 

configurado o elemento subjetivo especial do tipo, animus difamandi. 

Portanto, considerando a gravidade dos insultos e o dolo específico 

verificado nos dizeres proferidos pelo noticiado, tem-se que suas atitudes se amoldariam 

perfeitamente à conduta descrita no tipo penal descrito no artigo 139 do Código Penal.  

Além do mais, convém desde já ressaltar que os delitos foram veiculados 

na "internet", por meio da plataforma "YouTube", de modo que diversas pessoas 

efetivamente tiveram acesso ao teor do vídeo, ensejando, neste caso, a causa de aumento de 

pena disposta no artigo 141, inciso III, do Código Penal. 

 

                                                                                                                                                                                              
6 https://www.dicio.com.br/vagabundo/. Acesso dia 03.05.2020. 
7 https://www.dicio.com.br/psicopata/. Acesso dia 03.05.2020. 
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3. DOS FATOS NOTICIADOS PELA UOL: POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE 

INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA DETERMINADA PELO 

PODER PÚBLICO 

 

Convém destacar que estamos diante de uma das maiores crises 

pandêmicas da história da humanidade, ocasionada pela Covid-19. Nesse sentido, com o fim 

de evitar a proliferação do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem recomendado 

a adoção de inúmeras medidas profiláticas.  

Em consonância a tais recomendações, fora 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”, estabelecendo-se que o 

descumprimento das referidas medidas (“isolamento” e “quarentena”) poderá ensejar a 

responsabilidade penal do indivíduo, especificamente pela prática do disposto nos artigos 

268 e 330 do Código Penal.  

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 e evitar mortes. No âmbito de 
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suas atribuições, por meio do Decreto Estadual nº 64.881/2020, instituiu, no dia 22.02.2020, 

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. “ 

 

A definição de "quarentena", por sua vez, encontra-se prevista no inciso II, 

do artigo 2º 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.” 

 

 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. 
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A partir da matéria jornalística veiculada no portal "UOL"8, teve-se 

conhecimento de que o noticiado teria comparecido, no dia 05.04.2020, um domingo, a 

protesto realizado na Avenida Paulista, um dos logradouros mais importantes do município 

de São Paulo, além de ser um dos principais centros econômicos da cidade.  

Referida reportagem veicula uma fotografia do noticiado, demonstrando-

se que seu deslocamento ao referido logradouro não teria se dado para o exercício de 

atividade elencada como essencial, bem como não teria ocorrido para a compra de insumos 

relativos à saúde ou à alimentação: 

 

 

Portanto, requer-se a esta Autoridade Policial que investigue a possível 

prática do crime 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.”, no sentido de se apurar a autoria e a 

                                                             
8https://noticias.uol.com.br/colunas/paulo-sampaio/2020/04/19/esser-virus-e-uma-fraude-diz-ativista-pelo-
impeachment-de-doria.htm.)- acesso no dia 03.05.2020. No mesmo sentido, segue a matéria veiculada no site: 
http://www.rogeriocorreia.com.br/noticia/assim-funciona-um-protesto-bolsonarista/. Acesso dia 03.05.2020. 
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materialidade de descumprimento de medida sanitária preventiva instituída pelo Governo 

paulista.  

 

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 os delitos praticados por 

Antonio Carlos Bronzeri, que, a partir de dizeres gravados por meio do vídeo publicado no 

dia 18.04.2020 na plataforma do “YouTube”, teria, em tese, cometido os delitos de: (i) 

incitação à prática do crime (vide tópico “2.1”); e (ii) difamação (vide tópico “2.2”). 

Sem prejuízo, pugna-se para que a instauração do caderno investigativo 

também se dê para apurar a eventual prática do delito disposto no artigo 268 do Código 

Penal, em razão dos fatos que se teve conhecimento a partir de matéria jornalística veiculada 

no “UOL” (vide tópico “3”). 

Dentre as diligências investigativas, mostra-se imprescindível a oitiva de 

Antonio Carlos Bronzeri, para que, inclusive, informe se existem pessoas diversas 

relacionadas aos fatos ora narrados, notadamente o indivíduo que aparece no vídeo ao lado 

do noticiado (já mencionado – Doc. 02). 

Com o intuito de auxiliar a Autoridade Policial na localização e 

identificação do noticiado, apresenta-se as suas qualificações, que foram apuradas a partir 

de pesquisa nominal na rede mundial de computadores: 

 

ANTONIO CARLOS BRONZERI 

CPF 935.372.478-34 
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RG 8.026.175 SSP/SP 

ENDEREÇO Rua Rio Grande do Sul, nº 163, Rochdalle, Osasco/SP, CEP: 06.220-
160 

 

 

Ato contínuo, requer-se que a Autoridade Policial realize diligências 

investigativas em caráter de urgência, representando ao juízo que determine ao “YouTube” 

que apresente os registros de acesso que possibilitem a identificação do endereço de IP 

utilizado pelo usuário da conta do “Antonio Carlos Bronzeri”, para veiculação do vídeo em 

questão.  

Ademais, pugna-se pela adoção de medidas afeitas à preservação do vídeo, 

disponível a partir do link: https://www.youtube.com/watch?v=TONgwGZXnww,  visto à 

possibilidade da aludida gravação ser excluída pela pessoa responsável pela publicação. 

 
Termos em que, 

Pede deferimento. 
 

São Paulo, 03 de maio de 2020. 
 

Fernando José da Costa 

OAB/SP nº 155.943 

 

Alexandre Imbriani 
OAB/SP nº 404.313 

Felipe Pessoa Fontana          
OAB/SP nº 373.386         
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Gabriel Domingues 
OAB/SP nº 366.056 

Carla Ripoli Bedone 
OAB/SP nº 430.635 

 
 

 
Lucie Antabi 

OAB/SP nº 428.786 


