
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 

 
  
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 0600069-50.2020.6.26.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
PAULO SP 
REQUERENTE: #-JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP 
  
REQUERIDO: JOSE SERRA, JOSE SERIPIERI FILHO, MINO MATTOS MAZZAMATI, ARTHUR AZEVEDO FILHO,
ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA, FERNANDA COUTINHO NOGUEIRA, ROSA MARIA GARCIA, ULTRA PRINT
IMPRESSORA - EIRELI, JHS F PARTICIPACOES S.A., MEAD JOHNSON DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO
DE PRODUTOS DE NUTRICAO LTDA., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., OV3G -
EMPRESA DE PARTICIPACAO EM NEGOCIOS LTDA, LRC EVENTOS E PROMOCOES LTDA 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Vistos.

 
Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal, Dr. MILTON

FORNAZARI JUNIOR, lotado na Delegacia de Defesa Institucional – DELINST/DRCOR/SR/PF/SP, e pelos
Promotores de Justiça, Dr. FABIO RAMAZZINI BECHARA, Dr. RODRIGO DE ANDRADE FIGARO CALDEIRA,
Dr. JOÃO SANTA TERRA JUNIOR e Dr. EVERTON LUIZ ZANELLA,  com fundamento no art. 240, § 1º, do
Código de Processo Penal, pela expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço residencial
do investigado JOSÉ SERRA CHIRICO, situado na SP-270, km 104 - 5, Vila Rica, Sorocaba/SP, tratando-se
do Spa Sorocaba, a fim de apreender o celular do investigado e outros eventuais objetos e anotações que
estejam em seu poder.

 
É a síntese.

 
FUNDAMENTO e DECIDO.

 
A representação pela busca e apreensão domiciliar, por ora, não comporta deferimento.

 
No caso, o pedido formulado pela d. Autoridade Policial e pela d. Promotoria de Justiça Eleitoral

tem como escopo a busca e apreensão do celular do investigado JOSÉ SERRA CHIRICO, atualmente no
exercício do cargo de Senador da República, bem como de outros eventuais objetos e anotações que estejam
em seu poder,

 
Nesse diapasão, na data de hoje, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Dias Toffoli,

suspendeu a busca e apreensão autorizada por este Juízo no gabinete do Senador, conforme decisão
monocrática proferida na Medida Cautelar na Reclamação nº 42.335/SP, sob o argumento, em síntese, de “(...)
risco potencial de sejam apreendidos documentos relacionados ao desempenho da atual atividade do
congressista, o que, neste primeiro exame, pode implicar na competência constitucional da Corte para analisar
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a medida.”

 
Entretanto, em que pese a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº

42.335/SP versar exclusivamente acerca da suspensão da ordem judicial de busca e apreensão nas
dependências do Senado Federal, mais especificamente no Gabinete do Senador JOSÉ SERRA CHIRICO,
mostra-se mais prudente, por ora, interpretar novos pedidos relacionados ao referido investigado, que,
eventualmente, pode fazer uso do aparelho celular em sua posse para tratativa de assuntos relacionados ao
desempenho de sua atividade parlamentar, conforme a ratio da decisão monocrática supramencionada, ao
menos, até a prolação do julgamento do mérito da Reclamação, de modo a evitar nova suspensão pela
Suprema Corte nesse momento.

 
Outrossim, saliento que a busca e apreensão é medida extremamente gravosa, haja vista que

implica na violação do domicílio e, por conseguinte, da intimidade do investigado, devendo ser deferida
somente quando não houver meios menos gravosos de obtenção do objeto de prova pretendido.

 
Não obstante a busca e apreensão seja uma medida adequada para a apreensão do celular do

investigado, vislumbro que não resta presente a necessidade para o deferimento da medida, uma vez que há
meio menos invasivo para obtenção do elemento de prova, consistente na intimação da defesa do representado
para entrega do aparelho, causando menor constrangimento ao investigado que aparentemente está com
problemas de saúde.

 
Destaco que investigação e a existência de medida cautelar de busca e apreensão já são de

conhecimento do investigado, não havendo, portanto, premente urgência na obtenção do objeto da busca,
ainda, o ingresso de força policial em local, ao que consta, destinado ao repouso do investigado, que estaria em
tratamento de saúde e de terceiros, mesmo que adotadas todas as cautelas, não se mostra razoável, sobretudo
quando possível a obtenção do celular por outra via.

 
Todavia, a obtenção de dados contidos no celular do representado ainda se mostra pertinente

para a investigação, razão pela qual determino à douta Defesa de JOSÉ SERRA CHIRICO a apresentação do
celular do investigado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso entenda não haver qualquer tipo de
ingerência ao desempenho de sua atividade como congressista e, ainda, deixando consignado o direito
constitucional à não autoincriminação (artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal).

 
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão no imóvel situado na

SP-270, km 104 - 5, Vila Rica, Sorocaba/SP, tratando-se do Spa Sorocaba, relacionado ao investigado
JOSÉ SERRA CHIRICO.

 
Todavia, determino à douta Defesa de JOSÉ SERRA CHIRICO a apresentação do celular

do investigado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, entendendo não haver qualquer tipo de ingerência
ao desempenho de sua atividade como congressista e, ainda, deixando consignado o direito
constitucional à não autoincriminação (artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal).

 
Comunique-se à d. Autoridade Policial. Ciência ao Ministério Público. Intime-se.

 
 

São Paulo, 21 de julho de 2020.

 
 

Marco Antonio Martin Vargas
Juiz Eleitoral
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