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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA 

CRIMINAL DA CAPITAL 

Autos n° 1509541-80.2020.8.26.0228 

      

 Consta do anexo inquérito policial digital 

que, no dia 30 de abril de 2020, em período de calamidade 

pública, por volta de 11h25min, na Praça Júlio Prestes com a 

Alameda Dino Bueno, Santa Cecília, nesta comarca, JULIMAR 

GOMES DOS SANTOS, qualificado às fls. 19/20, trazia 

consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias 

entorpecentes, para comércio com terceiros, apreendida, pois, em 

auto de exibição e apreensão de fls. 8/9 e submetida a laudo 

positivo de constatação provisória de fls. 11/14.  

 Apurou-se que guardas civis metropolitanos 

em atividade no projeto municipal REDENÇÃO flagraram o acusado 

em meio ao fluxo de usuários de drogas naquela região, em atitude 

suspeita, e carregando uma sacola preta. Resolveram abordá-lo e 

encontraram em seu poder no interior daquela sacola, 94,8 g de 
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crack, distribuídas em 110 pedras de crack, mais 5,4 g de cocaína, 

distribuídas em 20 porções, além de duas balanças de precisão e 

R$ 121,05 (cento e vinte e um reais e cinco centavos), em pecúnia, 

provenientes, pois, da traficância.  

Constatou-se que o agente tentou fugir para 

não ser preso, porém não obteve êxito, já que foi contido com 

força moderada e em seu poder o material entorpecente e demais 

apetrechos foram apreendidos.  

 Considerando as circunstâncias da prisão – 

em conhecido ponto de tráfico – considerando a quantidade e 

variedade de entorpecentes (cocaína e crack), considerando a 

apreensão de balanças de precisão comumente utilizada para 

pesar o entorpecente, bem como dinheiro oriundo da venda, 

infere-se, pois, que estamos em face de tráfico de entorpecentes.  

Ante ao exposto DENUNCIA-SE a Vossa 

Excelência JULIMAR GOMES DOS SANTOS como incurso nas penas 

do artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06 em combinação com o 

artigo 61, II, alínea ‘j’ do mesmo diploma penal e requer-se que R. 

A esta, se lhe forme a culpa, instaurando-se o devido processo 

penal, prosseguindo-se até final condenação, ouvindo-se, 

oportunamente, as pessoas infra-arroladas.  

ROL: 

1. Edivaldo Pereira de Souza – GCM – fls. 02.  

2. Marilene T. de Santana Lisboa – GCM –fls. 03.  
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São Paulo, 09 de maio de 2020. 

CASSIO ROBERTO CONSERINO 
106º Promotor de Justiça da Capital 

Autos n° 1509541-80.2020.8.26.0228 

6ª Vara Criminal da Capital 
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 Meritíssimo(a) Juiz(a),  

1.   Oferece-se DENÚNCIA em face de JULIMAR GOMES DOS 

SANTOS 

2.   Requer-se a remessa de exame químico toxicológico 

para fins de comprovação cabal da materialidade delituosa. 

3.   Tendo em vista a pandemia mundial de coronavírus, de 

conhecimento público e notório, e as políticas públicas 

executadas pelo Município de São Paulo e pelo Governo do 

Estado de São Paulo de tolerância zero com aglomerações 

de indivíduos objetivando-se, pois, evitar o contágio e a 

disseminação aguda do vírus com o respectivo colapso do 

sistema público e privado de saúde da cidade de São Paulo, 

inclusive, com a aplicação de medidas pontuais e 

absolutamente cerceadoras, tais como: a) monitoramento de 

celulares para controle do deslocamento da população 

(controle por GPS e georreferenciamento) ; b) determinação 1

absoluta de quarentena com várias prorrogações ; c) 2

distanciamento social e confinamento; d) determinação do 

uso de máscaras faciais e higiene irrestrita das mãos com 

álcool em gel; e) fechamento de mais de uma centenas de 

parques na cidade de São Paulo,. v.g., parque do Ibirapuera, 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-17/ministra-nega-pedido-interromper-1

monitoramento-celular-sp

 2

https://www.conjur.com.br/2020-abr-17/ministra-nega-pedido-interromper-monitoramento-celular-sp
https://www.conjur.com.br/2020-abr-17/ministra-nega-pedido-interromper-monitoramento-celular-sp
https://www.conjur.com.br/2020-abr-17/ministra-nega-pedido-interromper-monitoramento-celular-sp
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parque da Aclimação entre outros ; f) bloqueios de avenidas 3

e ruas ; g) possibilidade de contundente rodízio de veículos  ( 4 5

placas pares só andam nos dias pares e placas ímpares só nos 

dias ímpares, independentemente de sua localidade de 

licenciamento) etc..., tudo para estimular que as pessoas 

permaneçam em suas casas entende-se que, na mesma linha 

de intelecção e perspectiva destas políticas públicas, mas 

principalmente, DENTRO DA SEARA DE ATRIBUIÇÕES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – de defesa da ordem jurídica - com o 

desiderato de PREVENIR e REPRIMIR novos crimes de 

tráfico de entorpecentes naquelas local idades, 

especificamente Praça Júlio Prestes com a alameda Dino 

Bueno, Santa Cecília, apresenta-se MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA para com supedâneo no poder geral de cautela  

que o Poder Judiciário com fundamento também no artigo 5º, 

da Lei de Introdução ao Código Civil (na aplicação da lei, o 

juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum) determine a RETIRADA IMEDIATA  

DE DROGADITOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS QUE ENVOLVAM O 

TAL PROJETO MUNICIPAL REDENÇÃO, NOTADAMENTE 

AQUELE DESCRITO NA DENÚNCIA QUE SE CONSUBSTANCIAM 

EM VERDADEIRAS CRACOLÂNDIAS, em que todo tipo de 

crime de uso e tráfico de entorpecentes se dá sob as barbas 

 https://exame.abril.com.br/brasil/ibirapuera-e-mais-106-parques-de-sp-serao-3

fechados-neste-sabado-21/

 https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/sao-paulo-tera-bloqueio-total-de-4

carros-em-ruas-e-avenidas-nesta-terca.shtml

 https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/sp-tera-rodizio-mais-rigido-para-restringir-5

uso-de-carro-na-quarentena/

https://exame.abril.com.br/brasil/ibirapuera-e-mais-106-parques-de-sp-serao-fechados-neste-sabado-21/
https://exame.abril.com.br/brasil/ibirapuera-e-mais-106-parques-de-sp-serao-fechados-neste-sabado-21/
https://exame.abril.com.br/brasil/ibirapuera-e-mais-106-parques-de-sp-serao-fechados-neste-sabado-21/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/sp-tera-rodizio-mais-rigido-para-restringir-uso-de-carro-na-quarentena/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/sp-tera-rodizio-mais-rigido-para-restringir-uso-de-carro-na-quarentena/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/sp-tera-rodizio-mais-rigido-para-restringir-uso-de-carro-na-quarentena/
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/sao-paulo-tera-bloqueio-total-de-carros-em-ruas-e-avenidas-nesta-terca.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/sao-paulo-tera-bloqueio-total-de-carros-em-ruas-e-avenidas-nesta-terca.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/sao-paulo-tera-bloqueio-total-de-carros-em-ruas-e-avenidas-nesta-terca.shtml
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do Município e do Estado de São Paulo, sem qualquer 

providência CONCRETA e ÚTIL para debelá-los. 

  Isto porque, não nos parece razoável limitar o direito 

de ir e vir, limitar o exercício comercial, limitar a intimidade 

com devassa em aparelhos celulares de apenas uma parcela 

dos cidadãos de bem sob o pretexto de tutelar a vida e a 

saúde pública e IGNORAR que nestes espaços públicos  6

acontecem toda sorte de crimes contra a saúde pública e, 

sobretudo, IGNORAR que as pessoas que ali frequentam em 

condições de irrestrito agrupamento também são vetores de 

contágio e profusão da doença.  

  Nesse diapasão vislumbra-se, ainda, fumus boni juris - 

probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público 

quanto à prevenção e repressão de crimes contra a saúde 

pública aliada a possibilidade do poder geral de cautela do 

Judiciário de aplicar a lei visando o bem comum do povo; 

além do periculum in mora caracterizado pelo prejuízo 

decorrente à saúde pública, tanto no aspecto do crime 

contra a saúde pública – tráfico de entorpecentes - quanto no 

aspecto da fomentação da pandemia COVID19, por conta da 

manutenção da permanência de indevido ajuntamento de 

pessoas que se acotovelam naquelas circunscrições 

territoriais com vistas ao consumo e comércio de 

entorpecentes, sem quaisquer regras de higiene e 

distanciamento social, de modo que a evacuação das pessoas 

 http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-divulga-principais-diretrizes-do-6

projeto-redencao 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-divulga-principais-diretrizes-do-projeto-redencao
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-divulga-principais-diretrizes-do-projeto-redencao
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-divulga-principais-diretrizes-do-projeto-redencao
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destes locais públicos é medida que se impõe. É cediço que o 

novo coronavírus se vale destas aglomerações para a 

progressão fulminante de sua propagação e, atualmente, já 

contamos com mais de 10.600 desde meados de março de 

2020  ocupando o sexto no ranking dos países mais afetados 7

pela pandemia. Confira:  

 

 E é consabido que o epicentro é a cidade de São Paulo 

que detém 3608 mortos em razão da COVID19. Confira:  

 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/coronavirus-7

covid19-casos-mortes-brasil-9-maio.htm

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-9-maio.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-9-maio.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/09/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-9-maio.htm
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  Justifica-se o pleito no artigo 26, VII, da Lei Orgânica do 

Ministério Público (Lei 8625/93) e artigo 104, VI, da Lei Orgânica 

do Ministério Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar 

734/93), a saber: “sugerir ao Poder competente a edição de normas e a 

alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas 

propostas, destinadas à prevenção e controle da criminalidade”, bem 

como artigo 127, da CF (O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis) e artigo 103, I, da Lei 

Orgânica do Ministério Público de São Paulo: “São funções 

institucionais do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável: 
I - promover a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis.  

  Enfatize-se, ademais, que o rol do artigo 319 do CPP é 

exemplificativo e a nova sistemática processual penal autorizou 

medidas cautelares nominadas e inominadas permitindo, pois, que 

o juiz utilize seu poder geral de cautela para ao identificar dano à 

ordem jurídica – no caso específico saúde pública - proceda a 
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realização de medidas de urgências tudo com o propósito de 

atendimento ao interesse social, razão precípua da jurisdição.   

   Importante dizer que o poder geral de cautela no processo 

penal seria inviável quando estipulasse direitos restritivos, sem 

previsão legal, em prejuízo de determinada pessoa, o que, 

definitivamente, não é o caso. Não se pretende impor nenhuma 

restrição ao direito de quem quer que seja, ao contrário, 

pretende-se evitar que o vírus seja propagado em áreas onde o 

Município e o Estado de São Paulo não mantém o controle há muito 

tempo, pretende-se com o exercício do poder geral de cautela 

extraído, pois, de um caso concreto com denúncia já oferecida é o 

aperfeiçoamento à prevenção e repressão de novos crimes que 

acontecem naqueles sítios de ilegalidades e inviabilizar a difusão 

de novos focos de contaminados, tudo em consonância com as 

políticas públicas do próprio Município e do Estado Bandeirante.  

   Faz-se imprescindível dar concretude ao comando 

jurisdicional e aplicar a lei de acordo com os anseios sociais e 

interesse público. Não é adequado se manter nichos de uso e 

mercancia de entorpecentes em plena pandemia e, justamente, na 

cidade brasileira em que há mais casos de mortes. E o método 

consentâneo com a juridicidade para dar efeito concreto a 

jurisdição é a aplicabilidade do poder geral de cautela que pode 

ser aplicado ao processo penal também por força do artigo 3º, do 

CPP, que admitiu interpretação extensiva ou aplicação analógica.    

  Mas, evidentemente, não se objetiva que as pessoas sejam 

retiradas e largadas ao bel prazer. Entende-se, pois, caso deferida 

a medida que o Poder Executivo, aí, sim, com base em seu critério 
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de discricionariedade administrativa, proceda a retirada 

responsável destas pessoas garantindo cuidados sanitários, 

higiênicos, alimentares, acompanhamento médico, psicológico, 

psiquiátrico e até mesmo em casos mais agressivos internação 

compulsória tudo a critério do administrador público visando, 

sobretudo, a ressocialização. Não é crível que o Poder Executivo 

Paulista seja tão eficiente para suprimir direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos paulistanos, em período de calamidade 

pública, conforme supracitado; sem, até mesmo, a decretação de 

estado de sítio ou defesa e não tenha condições de sacramentar a 

finalização definitiva destes lugares sombrios em que pululam 

crimes contra a saúde pública e também não tenha condições de 

proceder ao tratamento destes usuários.  

 Diante de todo o exposto requer-se as providências 

supracitadas na Praça Júlio Prestes com a Alameda Dino Bueno, 

Santa Cecília, objeto da presente denúncia, assinalando-se o prazo 

de 10 dias para que a Prefeitura Municipal de São Paulo, 

responsável pelo programa municipal Redenção, tome as medidas 

cabíveis e retire definitivamente toxicômanos daquela região e 

os insira em programas de reabilitação compatíveis com o 

momento em que vivemos, com a observância de regras sanitárias 

e médicas. Requer-se, igualmente, que a Prefeitura Municipal de 

São Paulo informe ao Poder Judiciário quais são os pontos servidos 

pelo referido projeto REDENÇÃO e que geram aglomerações de 

pessoas e substanciam hipóteses de “Cracolândias”.     

São Paulo, 09 de maio de 2020.  
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CASSIO ROBERTO CONSERINO 
106º Promotor de Justiça da Capital 
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