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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DO 

FORO CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ação Penal nº 1514756-37.2020.8.26.0228 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL APOLINÁRIO RIBEIRO, já qualificado 

às fls., por seus advogados e bastante procuradores que ao final assinam, nos autos 

da ação penal em epígrafe, em trâmite perante esse MM. Juízo e Cartório respec-

tivo vem, respeitosa e tempestivamente1, à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 55 da Lei nº 11.343/06, oferecer a presente 

 

 

DEFESA PRÉVIA 
 

 

Nos termos a seguir deduzidos: 

                                                 
1 Conforme certificado à fl. 224, Gabriel fora citado em 05/09/2020 (sábado), de sorte que, a fluência do prazo de 10 
(dez) dias inaugurou-se em 08/09/2020 (terça-feira), findando-se, portanto, na presente data, a saber, 17/09/2020 
(quinta-feira), não havendo, pois, dúvidas quanto a tempestividade da defesa;  
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1. DA ATUAÇÃO PRO BONO COMO CONSTRUÇÃO DE UMA JUS-

TIÇA PENAL INTEGRATIVA E IGUALITÁRIA. 

 
 

 

1. 

Excelência.  

Ab initio, coloque-se que o caso vertente, ao 

chegar à análise desta defensoria (Doc. 01), reacendeu inquietudes que de há 

muito pautaram discussões internas sobre a igualdade de acesso – efetivo e eficaz 

– à justiça, sobretudo em casos como o presente, cuja prova, até então produzida, 

parte de enviesada narrativa policial, naturalmente tendente à legitimar as pró-

prias ações e abordagens; 

 

2. 

Surgira, então, o estimulo necessário para que 

esta banca, rememorando os adjetivos que sempre pautaram o atuar profissional 

de seu eterno patrono2 – atuação combativa despida de seletividade em prol de 

se buscar a justiça para os que dela mais necessitam – embarcasse de vez no ca-

minho da advocacia pro bono, acreditando que o acesso à Justiça traduz direito 

humano basilar – que é justamente o de ter direitos – e que, a partir deste, é pos-

sível concretizar outros, tal qual a prestação jurisdicional efetiva3 a todos!  

 

 

 

                                                 
2 Helio Bialski; 
3 “Emergencial é avançar na concretização do acesso à Justiça, pressuposto para a realização de demais direitos 
e instrumento de distribuição de justiça e de efetiva proteção de direitos. Considerando a fixação de parâmetros 
protetivos mínimos afetos à dignidade humana, com destaque à Declaração Universal de Direitos Humanos de 
1948, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana de Direitos Humanos, o 
acesso à Justiça contempla três dimensões: (i) O direito ao livre acesso à Justiça (direito à proteção judicial); (ii) 
A garantia da independência judicial (direito de toda pessoa ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial); (iii) e O direito à pre stação 
jurisdicional efetiva, na hipótese de violação a direitos (direito a remédios efetivos).Estas três dimensões devem 
ser conjugadas, mantendo uma relação de interdependência, condicionalidade e indissociabilidade. No Estado 
Democrático de Direito há o monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário, que, enquanto poder de-
sarmado, tem a última palavra. Isto é, o direito à prestação jurisdicional efetiva requer a garantia da indepen-
dência judicial, celebrando a prevalência do primado do Direito, em detrimento do direito da força.” (PIOVESAN, 
Flávia. Advocacia de interesse público e Instituto Pro Bono. Consulex, ago. 2013).  
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3. 

Com efeito, grife-se: para que as pessoas – em 

especial os juristas – sejam capazes intelectual e eticamente de enfrentar a injus-

tiça social que de há muito assola nosso país, é preciso antes conhecê-lo até as 

raízes, seus dilemas e conflitos!   

 

3.1. 

Daí que, como nota de inspiração para selar 

este tópico introdutório, vem à mente a lição do mestre Comparato sobre a função 

social do jurista no Brasil contemporâneo:   

 

“Num mundo dominado pela técnica e seduzido pelo valor da eficiência, numa 

época em que a miséria e o atraso social se semearam, enfim, não uma fata-

lidade histórica, mas autênticos crimes contra a humanidade e, sobretudo, 

num país cuja exclusão social se decompõe a olhos vivos, seria um despropo-

sito que o juristas, tal como os estudiosos, se recusassem à luta pela transfor-

mação social, sob pretexto de que continuam muito ocupados em comentar 

as leis, ou em elaborar pareceres no interesse dos litigantes” (Comparato, F. 

K. (1991). In: “Função social do jurista no Brasil contemporâneo”. Revista Da 

Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 86, 130-143) 

 

 

4. 

Portanto, a atuação desta defensoria no caso 

vertente visa, para além do regramento contido no artigo 30, § 2º, do Código de 

Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB4, a busca por Justiça 

fundada no contraste entre os predicados de Gabriel e a verdade mal construída 

pelos policiais militares que realizaram a abordagem e efetivaram o “flagrante” 

naquele estudante, tudo amparado, até o presente momento, por incauta pres-

tação jurisdicional conferida ao caso, concessa venia. 

                                                 
4 Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado 

empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu 

patrocínio. § 1º Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em 

favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem 

de recursos para a contratação de profissional. § 2º A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas 

naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado.    
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2. EXÓRDIO  
 

 

2.1. DA PESSOA DO SUPLICANTE GABRIEL E DE SEUS FAMILIARES. 

ESTUDANTE. TRABALHADOR. SONHADOR. FAMÍLIA ESTRUTU-

RADA. A REVOLTA QUE O CASO CAUSOU NA REGIÃO ONDE RE-

SIDE O SUPLICANTE. 

 

 

5. 

E. Magistrado.   

De maneira excepcional – considerando o PA-

RADOXO entre os predicados e adjetivos do Suplicante Gabriel e aquilo que cons-

tara do auto flagrancial e da decisão que convertera o flagrante em preventiva – 

essencial que se inicie essa defesa de maneira não usual, transpondo o exórdio fá-

tico para momento posterior e trazendo, já nestas primeiras linhas, a qualificação 

pessoal e profissional do Suplicante Gabriel e de seus genitores, de maneira a PRO-

VOCAR em Vossa Excelência uma COMPARAÇÃO CRÍTICA e ANALÍTICA entre: as 

circunstâncias fáticas pelas quais se imputa gravíssimo delito ao Suplicante e o per-

fil extremamente dedicado e sonhador do estudante Gabriel, que em nada se as-

semelha àquele “pré-arquitetado” na ocorrência policial; 

 

6. 

Com efeito, de modo a tornar claro o que, no 

flagrante e nestes autos está, ainda, por demais nebuloso, inicie-se informando que 

Gabriel é filho de pais católicos praticantes, fora batizado e cresceu frequentando, 

com os irmãos, a eucaristia da Paróquia de Santo Eugênio de Mazenod em São 

Paulo, tendo lá, inclusive, ratificado a graça do batismo - Crisma (Doc. 02); 

 

7. 

No campo educacional, como diziam os profes-

sores a seus pais: “Gabriel é um garoto fora da curva”. Desde pequeno aprendeu 
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com os pais e a avó o poder de transformação social da educação e, não por menos, 

os primeiros frutos logo vieram;  

 

7.1. 

Ainda jovem, conseguira completar o ensino 

fundamental e médio (Doc. 03) alçando, através do Exame Nacional do Ensino Mé-

dio-ENEM (Doc. 04), o ensino superior em Universidade Privada de referência e 

capilaridade nacional (Doc. 05). O Curso de nível superior por ele escolhido foi o de 

Marketing5 (vide Doc. 05); 

 

7.2. 

Gabriel – como não é de ficar parado vendo a 

vida acontecer sob seus olhos – mesmo já aprovado na faculdade, enquanto o ano 

letivo não iniciava, tratou de se matricular em curso profissionalizante de admi-

nistração com foco em tecnologia (Doc. 06), isso tudo, Excelência, entre 2019 e o 

corrente ano; 

 

8. 

E mais, em concomitância com a vida escolar e 

início da vida acadêmica, comprova-se que Gabriel, desde muito cedo, ingressara 

no mercado de trabalho formal. Ainda com 16 (dezesseis anos), o Suplicante tirara 

a sua Carteira de Trabalho (Doc. 07) e, logo em seguida, agarrara a sua primeira 

admissão profissional remunerada, atuando como aprendiz de atividades clubis-

tas no Esporte Clube Pinheiros de São Paulo (Doc. 08). Como natural consequência 

de quem é obstinado, o Suplicante, em 2017 – ainda na qualidade de menor apren-

diz – fora admitido pela Rede de Supermercados Mambo, com contrato de traba-

lho de maior duração e remuneração superior, ou seja, ainda menor, dera o seu 

primeiro salto profissional de remuneração (Doc. 09);    

 

8.1.  

Neste distinto contexto de crescimento educa-

cional e ascensão profissional, não é demais lembrar, Excelência, que o Suplicante 

                                                 
5Que se iniciaria em meados do primeiro semestre de 2020 não fosse a pandemia do novo Coronavirús. Seus pais, 
com muito custo, estavam animados para lhe proporcionar mais esta conquista; 
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ostenta apenas 18 (dezoito) anos, tendo atingido a maior idade no último dia 

14/06/2020, isto é, cerca de 30 (trinta) dias antes do PESADELO em sua vida se 

iniciar!!!!!   

 

9. 

Contudo, no campo dos predicados profissio-

nais e de renda lícita auferida pelo Suplicante, ainda há mais Excelência! 

Isto porque, desde que a crise instalada pelo 

novo Coronavírus se agravou6, Gabriel, que já era aficionado por tecnologia (vide 

Doc. 06) resolveu, através de cadastro feito em nome de seu genitor7 (Doc. 10), 

operar as poucas economias que amealhou no mercado de capitais, via aplicativo 

de acesso gratuito à bolsa denominado IQ OPTION (Doc.11). Com efeito, colaciona-

se o extrato de operação do Suplicante que comprova a sua atividade no mercado 

de capitais JUSTAMENTE EM MOMENTOS (MINUTOS) QUE ANTECEDERAM AOS 

FATOS AQUI TRATADOS:  

(...) 

 

                                                 
6Com o período de quarentena instalado em todo o Brasil cuja consequência fora, de um lado, a diminuição de postos 
de trabalho externos e, de outro, o início desenvolvimento do trabalho Home Office. 
7Justamente porque Gabriel somente atingiu a maior idade no último dia 14/06/2020 e, para cadastro e habilitação 
de conta para operação no mercado de capitais, é regra inicial a pessoa qualificada no cadastro ser maior de idade. 
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10. 

Ainda no campo das atividades formais, remu-

neradas e condição financeira, menciona-se que o Suplicante Gabriel – mais uma 

vez contrariando positivamente as tristes estatísticas dos jovens de periferia – 

para poder receber os salários que auferira já no início de sua carreira profissional, 

assim como para viabilizar seus ganhos operando no mercado de capitais, possui 

conta bancária e crédito nos bancos Bradesco e Itaú (Doc. 12);   

 

11. 

Gabriel, por ter atingido a maior idade recente-

mente, ainda reside com os pais (Doc. 13). E assim, no tocante a estruturada família 

do Suplicante8, consigne-se que o seu genitor, Rodrigo Ribeiro Soares, mesmo com 

a atual crise que nosso país se encontra – em razão da pandemia – conseguiu se 

readaptar e está trabalhando como motorista de aplicativo na empresa UBER 

(Doc.14). 

Já a genitora de Gabriel, Danila Apolinario Gon-

çalves, continua trabalhando como assistente administrativa de uma rede de aca-

demias em São Paulo (Doc. 15);  

 

12. 

Portanto, diante da prova apresentada neste 

tópico, assevere-se: DIFERENTEMENTE DO QUE QUIS FAZER CRER TANTO OS PO-

LICIAIS MILITARES QUE EFETIVARAM E NARRARAM A SUSPEITA ABORDAGEM PO-

LICIAL, BEM COMO AS INFORMAÇÕES INVERIDICAS QUE CONSTARAM DO FLA-

GRANTE E ESTÃO SENDO AGORA UTILIZADAS PARA AGRAVAR A CONDIÇÃO DO 

SUPLICANTE, Gabriel é jovem, primário (fl. 34), universitário, trabalhador, com fu-

turo e carreira já traçados, ou seja, de perfil que em nada se assemelha com as 

pejorativas informações constantes nos autos, e até então inadequadamente ana-

lisadas pelo consórcio acusatório, data venia. Para comprovar o erro, demonastra-

se trecho do auto de qualificação do Suplicante (fl. 09):  

                                                 
8 Gabriel tem três irmãs que, igualmente, se encontram matriculadas na educação infantil e fundamental em período 
integral, fato este que também demonstra a preocupação e responsabilidade de seus genitores com o futuro de seus 
filhos (Doc.16). 
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13.  

Excelência. 

Assevera-se, frente aos predicados e adjetivos 

de vida do Suplicante Gabriel, aliado à estranha atuação policial no caso dos au-

tos, a comunidade do bairro do Jardim São Luis, onde Gabriel nasceu e vive até 

hoje, se mobilizou por JUSTIÇA e para que os fatos, sobretudo à atuação policial, 

sejam justamente esclarecidos: 

 

 A mãe de Gabriel de maneira corajosa foi às ruas por Justiça9: 

 

 

 

                                                 
9 Fonte: https://ponte.org/favela-protesta-por-liberdade-de-jovem-negro-meu-filho-foi-forjado/. 
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 Amigos, vizinhos e moradores do bairro também se mobilizaram por Justiça 

e para cobrar esclarecimentos sobre a atuação dos policiais militares na-

quela região10: 

 

 
 

13.1. 

Neste cenário, em especial diante da CONTRO-

VERTIDA abordagem policial que redundou no flagrante recheado de informa-

ções DEFICITÁRIAS e INVERÍDICAS, coloque-se que a imprensa investigativa vem 

acompanhando o caso com vistas à descortinar o que realmente ocorrera no curso 

daquela abordagem policial (Doc. 17);  

 

14.  

Portanto, em linha de fechamento deste tópico 

a respeito dos predicados do estudante Gabriel, CONCLAMA-SE à Vossa Excelên-

cia, seja CONFERIDA DETIDA e COTEJADA análise das provas e informações ora 

                                                 
10Fonte:https://ponte.org/jovem-negro-preso-trafico-pms-
inocente/?fbclid=IwAR2CKmx4JCpNN9P7FK8cfMKQJWVObWjYOIimDkCJ_pDbUcE09PNf8BpiRj4. 
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reapresentadas, CONTRASTANDO-AS com as precárias e irreais informações cole-

tadas no auto flagrancial, TUDO A CHANCELAR A INOCÊNCIA DO SUPLICANTE! 

 

 

2.2. DA SÍNTESE DOS FATOS NARRADOS PELO CONSÓRCIO ACU-

SATÓRIO E DE SEU COTEJO COM A PROVA COLETADA PELA DE-

FESA QUE NÃO RELACIONA A MOCHILA E O TRÁFICO COM GA-

BRIEL. DO SUSPEITO ENCONTRO DE UMA MOCHILA COM DRO-

GAS ATRIBUIDO À GABRIEL. DA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE RE-

CHAÇAM A VERSÃO POLICIAL VERSADA NO FLAGRANTE.  

 

 

15. 

Excelência.  

Para a melhor e mais justa narrativa dos fatos 

que ensejaram a formação da ação penal em desfavor do Suplicante, necessário 

volver os acontecimentos em uma semana. Com efeito, diga-se que no último dia 

06 de julho11, ou seja, uma semana antes do triste evento tratado nos autos – 

COMO INFELIZ PRENÚNCIO – O ORA SUPLICANTE JÁ HAVIA SIDO VÍTIMA DE TRU-

CULENTA ABORDAGEM POLICIAL, OCORRIDA NO MESMO LOCAL DOS FATOS 

AQUI TRATADOS. De sorte que o ano é 2020 e a era é digital, onde, como natural 

movimento de evolução tecnológica, provas, antes de difícil reconstrução, hoje são 

reproduzidas com maior precisão de conteúdo, qualidade e tempo;   

 

15.1. 

E foi exatamente o que ocorreu na hipótese ver-

tente com o conteúdo daquela primeira abordagem sendo revelado – inocente-

mente – por Gabriel ao amigo Thiago, em diálogo escrito e falado através do apli-

cativo whatsapp (Docs. 18 e 18-A):  

                                                 
11 Entre 13:11/13:15 da tarde; 
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15.2. 

Com efeito, DE MANEIRA CHOCANTE, colhe-se 

de alguns trechos da conversa e dos áudios o que ocorreu naquela primeira abor-

dagem dos policiais militares em Gabriel:  

 

 06/07 às 13:12 Gabriel escreve ao amigo Thiago: QUASE FUI PRESO; 

 

 06/07 às 13:12 Gabriel escreve ao amigo Thiago: ELES (OS POLICIAIS) ESTA-

VAM CHEIO DE DROGAS NO CARRO; 

 

 06/07 às 13:12 Gabriel escreve ao amigo Thiago: “ELES IA FORJA”; 

 

 06/07 às 13:14 Gabriel envia áudio ao amigo Thiago explicando que: NA 

ABORDAGEM OS POLICIAIS AFIRMARAM QUE IAM FORJAR E PRENDER GA-

BRIEL PARA, NAS PALVRAS DE GABRIEL, “SUBIREM DE PATENTE”; 

 

 06/07 às 13:15 Gabriel escreve ao amigo Thiago falando que os policiais lhe 

disseram: “TO COM UMAS 20 PARAGUINHAS NO CARRO”; 
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16. 

Pois bem.  

Como um déjà-vu, passados apenas 07 (sete) 

dias daquela primeira abordagem policial, precisamente no dia 13/07/2020, o que 

parecia um recado – um prenúncio – se concretizara: OS SONHOS DE GABRIEL E O 

INÍCIO DE SUA VIDA ACADÊMICA FORAM ABRUPTAMENTE INTERROMPIDOS POR 

NOVA ABORDAGEM POLICIAL QUE GEROU O MALFADADO FLAGRANTE!! 

 

17.    

Com efeito, conforme consta do boletim de 

ocorrência e do auto de prisão em flagrante (fls. 01/32), por volta de 11:30 da ma-

nhã daquela data, policiais militares teriam recebido, via COPOM, denúncia – sem-

pre apócrifa – da prática de tráfico de drogas na Rua Nova do Tuparoquera, nº 300, 

Jd. São Luis, São Paulo/SP.  

Ao chegarem no local detiveram o corréu Mar-

celo dos Santos, sendo encontrado em sua posse papelotes de droga. Segundo 

consta do depoimento dos dois milicianos que efetivaram o flagrante, o corréu 

Marcelo teria negado o tráfico e dito que seria apenas usuário, estando desempre-

gado, sem fonte lícita de renda (fl. 15); 

 

17.1. 

Momentos após a prisão de Marcelo, e sem 

qualquer justo motivo de suspeita, também abordaram o Suplicante Gabriel, to-

davia, conforme colocado pelos próprios milicianos, à princípio, NADA FOI ENCON-

TRADO COM O SUPLICANTE. No entanto – não se sabendo de que modo – inter-

pelando-o mais incisivamente, o universitário Gabriel teria indicando ali nas proxi-

midades, num matagal, uma mochila preta com listras vermelhas, tendo no seu 

interior 208 (duzentos e oito) papelotes com cocaína, 487 (quatrocentos e oitenta 

e sete) supositórios igualmente com cocaína, 20 (vinte) invólucros plásticos con-

tendo maconha.  

Contudo, Excelência – aprofundando no campo 

das provas que tornam questionável a dinâmica e o deslinde da abordagem do 

Suplicante Gabriel – chama a atenção a rotineira retórica dos dois milicianos, bem 
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como o poder de persuasão por eles exercido, dando conta de que “Gabriel, à prin-

cípio, teria negado a traficância, mas, logo em seguida, afirmou que traficava 

drogas por estar desempregado e precisando de dinheiro” (fls. 15/16); 

 

17.2. 

Data máxima vênia, assevera-se que a narrativa 

unilateral dos dois policiais militares responsáveis pela abordagem do Suplicante 

APRESENTA-SE EM ROTA DE COLISÃO E EM NADA SE CONFIRMA COM A PROVA 

APRESENTADA NESTES AUTOS SOBRE O PERFIL E A CONDIÇÃO EDUCACIONAL E 

ATÉ FINANCEIRA DO ESTUDANTE DE GABRIEL! 

 

17.2.1. 

Aliás, aprofundando no específico tocante aos 

depoimentos dos dois milicianos – tal como por eles estruturada a versão dos fatos 

em relação ao Suplicante Gabriel – parecem eles useiros e vezeiros em, após “efe-

tiva técnica de persuasão”, fazerem por onde obter confissões dos abordados so-

bre esconderijo de drogas naquele bairro.  

Assim se alega porque esta defensoria teve 

acesso à outra ocorrência policial encabeçada dias antes, no mesmo local, pelos 

mesmos dois policiais militares12 que efetivaram a abordagem e prisão do Supli-

cante13 e, ao analisar a dinâmica deste outro caso, identificou-se SEMELHANTES 

SUSPEITAS entre as ocorrências. Isso porque: tal como ocorrido com o Suplicante, 

os mesmos dois milicianos, neste outro caso, alegaram que encontraram a droga 

“em uma espécie de jardim”, sempre após a confissão do jovem abordado (Doc. 

19);  

 

17.3. 

Não por menos que a mais abalizada doutrina14 

orienta que o  depoimento de policiais militares – quando não ratificado por demais 

testemunhas presenciais do fato – deve ser recebido com ressalvas, não que eles 

                                                 
12 São eles os Policiais Militares Hermes Vicente Ferreira Neto e Alex Bezerra da Silva. 
13 Trata-se do Boletim de Ocorrência nº 1808/2020, registrado no dia 25/06/2020. 
14“Também se discute o valor do testemunho de policiais, quando são os únicos apresentados pela acusação. Já se 
tem argumentado, principalmente nos crimes referentes a tráfico de entorpecentes, que a condenação não se pode 
basear apenas no depoimento dos policiais, que têm interesse em dizer legítimas e legais as providências tomadas 
por eles na fase de Inquérito.” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 306). 
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sejam naturalmente suspeitos, mas tendem, no mais das vezes, a conferir legitimi-

dade para a ação que praticaram;  

 

18. 

E não é só Excelência, aprofundando no campo 

das provas que agravam a suspeita sobre a legitimidade da atuação policial no 

caso dos autos, afora a primeira abordagem em Gabriel e o prenúncio que dela se 

revelou, ainda há mais – muito mais – elementos e documentos colhidos por esta 

defensoria que sugerem ser a versão dos fatos narrada pelos dois milicianos inidô-

nea, sem qualquer credibilidade e que não se harmoniza com o contexto ora apre-

sentado15;  

 

18.1. 

Dessa maneira, cotejando os fatos versados no 

flagrante com o coletivo de provas ora colacionadas, inicie-se relembrando que os 

policiais militares narraram ter recebido a denúncia via COPOM e efetivado a 

abordagem policial por volta de 11:30 DA MANHÃ, daquela segunda feira, 

13/07/2020 (vide registro da ocorrência);  

 

19.  

Contudo, no mesmo dia e horário, ocorrera 

uma sucessão de fatos e atividades em relação ao estudante Gabriel que enfraque-

cem – para dizer o mínimo – a versão apresentada pelos milicianos no flagrante.  

Isso Porque: 

 

 Por volta das 06:34 da manhã daquele dia 13 (treze), Gabriel recebe de seu 

amigo Lucas uma mensagem, via rede social “Instagram”, contendo o 

“print” da tela do aplicativo/site que eles utilizavam para operar no mer-

cado de capitais com mensagem indagando-o se já estaria operando; 

 

 No entanto, Gabriel só o respondeu às 08:14 daquela manhã, informando 

que iria começar a operar naquele momento, bem como que, ÀS 10:00 IRIA 

PARAR PARA PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA (CORRER);  

                                                 
15 Passível, inclusive, de apuração pela casa censora da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
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19.1. 

Comprova-se (Doc. 20):  

 

 

 

  
 

 

 

19.2. 

Em reforço, como prova irrefutável, registre-se 

que o extrato do aplicativo IQ OPTIOM, que Gabriel utiliza para operar no mercado 

de capitais, não deixa qualquer dúvida e comprova que seu último acesso de ope-

ração fora, JUSTAMENTE, ÀS 10:06 (DEZ HORAS E SEIS MINUTOS) DAQUELA MA-

NHÃ DE 13/07. Nota-se (Vide. Doc.11):  
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20. 

Prosseguindo na reconstrução dos fatos que co-

locam em xeque a atuação policial, assevera-se que o ora Suplicante, conforme dito 

ao amigo, para de operar ÀS 10:06 (DEZ HORAS E SEIS MINUTOS) DAQUELA MA-

NHÃ e, logo em seguida, em horário que coincide com o da abordagem policial, 

FORA FLAGRADO POR CÂMERAS DO RESIDENCIAL – COM VESTIMENTAS ESPOR-

TIVAS – PRATICANDO ESPORTE (CORRENDO), tal como havia relatado a seu 

amigo minutos antes;  

 

20.1. 

E tudo Excelência, é lógico, SEM NENHUMA 

MOCHILA EM PODER DO ESTUDANTE GABRIEL. Demonstra-se (Doc. 21):   
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21. 

Neste exato contexto, agravando ainda mais as 

suspeitas sobre a ação policial que resultou na prisão do Suplicante Gabriel, essen-

cial que se apresente prova obtida através de testemunha que presenciara o estu-

dante Gabriel, minutos antes de ser abordado, avisando a sua avó que estava 

indo correr. A Testemunha Edna Perreira Viana PRESENCIOU GABRIEL SEM QUAL-

QUER MOCHILA, E RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O OCORRIDO (Doc. 22);  

 

22. 

Ora. Excelência.  

Grife-se: os diálogos, as imagens e a coletânea 

de prova documental e testemunhal apresentada acima remontam fatos que de-

safiam a dinâmica da abordagem policial – tal como unilateralmente narrada pelos 

milicianos e até o presente momento utilizada como se verdade absoluta fosse – 
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colocando em descredito a versão apresentada pelos policiais no flagrante e, jus-

tamente por isso, merecia maior sensibilidade e cautela na sua análise. Todavia, 

encaminhado à delegacia, o que se viu foi uma sucessão de erros de qualificação 

no registro daquele flagrante16, contaminando, por derivação, a apreciação judi-

cial da conversão do flagrante em preventiva (fls. 79/82); 

  

23. 

E, em paralelo – através de narrativa despida 

de fidelidade com a prova colhida no flagrante – o Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor do ora Suplicante e do corréu Marcelo Julio dos Santos, 

como incursos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. os artigos 29, caput, 61, 

II, “j”, ambos do Código Penal, indevidamente como se juntos, em concurso de 

pessoas e unidade de desígnios estivessem (fls. 124/126), sendo a exordial rece-

bida por Vossa Excelência, data venia, ignorando-se, inclusive, o rito procedimental 

específico previsto no artigo 55 da Lei 11.343/2006 (fls. 127/129);  

  

24. 

Este é o resumo fático necessário;  

 

 

3. PRELIMINARMENTE  
 

 

3.1. DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AR-

TIGO 55 DA LEI Nº 11.343/2006.  
 

 

25. 

Excelência.  

Como primeira premissa preliminar, assevere-

se que a exordial não poderia ter sido RECEBIDA, sem que antes fosse ofertada a 

                                                 
16 A Exemplo do erro no endereço do local de residência do Suplicante que constara como sendo o mesmo do corréu; 
do erro na anotação de seu grau educacional que constara como sendo 1º Grau incompleto; e do erro na sua quali-
ficação profissional que constou estar desempregado. 
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possibilidade de apresentação de defesa preliminar, na forma do artigo 55 da Lei 

Especial que abriga o presente caso; 

 

 25.1. 

 In casu, o írrito recebimento da acusação antes 

da defesa é causa de nulidade fatal, absoluta, viciando TODO e qualquer ato e 

termo praticado; 

 

 25.2. 

 Como é cediço: 

 

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEIS Nos 10.409/02 E 11.343/06. RITO 
PROCEDIMENTAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. RECEBI-
MENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CA-
RACTERIZADO. 1. Com a ressalva do ponto de vista do Relator, a orientação fir-
mada pela Sexta Turma do Superior Tribunal é no sentido de que configura nu-
lidade absoluta a ausência de notificação para defesa preliminar prevista no 
art. 38 da Lei nº 10.409/02. 2. De ressaltar que a atual legislação antidrogas - 
Lei nº 11.343/06 - revogou as Leis nos 6.368/76 e 10.409/02, mas manteve, em 
seu art.55, A REGRA DA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, ANTES DO RECEBI-
MENTO DA DENÚNCIA, PARA O OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA.   3. No 
caso dos autos, conforme se extrai das informações prestadas pelo Tribunal de 
origem, o procedimento previsto pela Lei nº 10.409/02 não foi observado, razão 
pela qual se deve anular a ação penal instaurada contra o paciente ainda que 
não tenha sido demonstrado prejuízo efetivamente experimentado pela defesa. 
4. ORDEM CONCEDIDA PARA, DE UM LADO, ANULAR A AÇÃO PENAL Nº 
1.810/02 - 16ª VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO -, DESDE O RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA, INCLUSIVE, IMPONDO-SE AO JUÍZO PROCESSANTE OBSERVAR O 
RITO DA LEI N.º 11.343/06; DE OUTRO LADO, ASSEGURAR POSSA O PACIENTE 
AGUARDAR EM LIBERDADE O DESFECHO DO PROCESSO.”. 
(HC 120.669/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA).  

 

25.3.  

Sendo pacífica a posição de nossa Corte de Jus-

tiça17, da Excelsa Casa Suprema18, bem como do Colendo Superior Tribunal de Jus-

tiça19, impondo naturalmente a anulação ab initio da presente ação penal;   

                                                 
17 TJSP – Rel.Des.Luiz Pantaleão - N° 869.862-3/1-00; TJSP – Rel.Des.Tristão Ribeiro - Habeas corpus n° 990 08 076386-
5; TJSP – Rel.Des.Subs.João Henrique Rodrigues Torres – apelação N° 01122396.3/9-0000-000;  
18 STF – HC nº 93581, relator(a):  Min. Celso De Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2008, dje-059 divulg 26-
03-2009 public 27-03-2009;  
19 HC 103.121/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, Julgado em 03/03/2009, DJE 23/03/2009;  
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26. 

Desta maneira, como consequência lógica, de-

verá ser ANULADO o processo a partir do despacho de fls. 127/129, deferindo-se 

NOVO PRAZO E NOVA VISTA para complementação e ou implementação das dili-

gências e defesa preliminar apresentada para exame do recebimento ou não da 

acusação; 

 

26.1. 

 E como  natural consequência processual, todos 

os demais documentos encartados e produzidos posteriormente à decisão menci-

onada, hão de ser desentranhados dos autos, em obediência do chamado princípio 

dos frutos da árvore envenenada (concretizado no sistema processual pátrio a par-

tir do artigo 157 do Código de Processo Penal); 

 

27. 

A saber: 

 

“RHC – Processual Penal – Prova ilícita. A prova ilícita contamina o processo, 

o inquérito policial, o processo administrativo e a sindicância. A legalidade 

pode e deve ser analisada a qualquer momento”.  

(STJ – REL.MIN.LUIZ VICENTE CERNICCHIARO  – RHC 6008/SC) 

 

 

27.1. 

 Sendo importante relembrar, neste passo, o 

magistério de já citada Ada Pellegrini Grinover20 “no sentido de que: “A inadmissi-

bilidade processual da prova ilícita torna-se absoluta, sempre que a ilicitude con-

sista na violação de uma norma constitucional, em prejuízo das partes ou de tercei-

ros.(…) toda vez que uma prova for colhida em desrespeito aos princípios consti-

tucionais, expressos ou implícitos, no que concerne à tutela do direito à intimi-

dade e de seus desdobramentos, a referida prova não poderá ser admitida no 

processo, por subsumir-se no conceito de inconstitucionalidade”; 

 

 
                                                 
20 in Liberdade Públicas e Processo Penal”, p. 151 e 166, 2.ª ed., 1982, RT”; 
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27.2. 

 Como já disse Ayrault21: “Justiça não é, propri-

amente, outra coisa que não a formalidade”. E em complemento João Mendes 

Júnior22 ainda sublinhava: “As leis do processo são complemento necessário das 

leis constitucionais e as formalidades do processo, de outra sorte, as atualidades 

das garantias constitucionais”; 

 

27.3. 

 Daí porque a redação do art. 5º, inciso LVI, de 

nossa Carta Magna, prevê que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 

por meios ilícitos”. Encontrando-se no Código de Processo Penal, após a reforma 

trazida pela Lei 11.690/2008, menção igualmente disciplinadora: “Art. 157.  São 

inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 

entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. § 1o São 

também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas (...)”; 

 

28. 

Finalmente, apenas por apego ao debate e 

amor à defesa, nem se cogite ponderar que, para arguição da referida nulidade, é 

necessário a demonstração de prejuízo ocasionado;  

 

28.1 

Ora Excelência.  

A própria supressão procedimental23 havida nos 

autos com o recebimento da denúncia e consequente instalação da relação jurí-

dico-processual, lançou o acusado à figura de réu em processo-crime. Natural-

mente isso, por si só, já é a mais cristalina tradução de prejuízo e constrangimento 

ocasionado a ele; 

 

 

 

 

                                                 
21 Citado por ROGÉRIO LAURIA TUCCI “in Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, pag.5; 
22 “in Processo Criminal Brasileiro”, Vol.I, pag.8”;  
23 Artigo 55 da Lei nº 11.343/2006;  
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28.2. 

Ademais, como sabemos, o ato de recebimento 

da denúncia constitui verdadeiro marco interruptivo da prescrição da pretensão 

punitiva, segundo inteligência do artigo 117, inciso I, do Código Penal Brasileiro; 

 

28.3. 

Note-se: 
 

 

“TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE 

ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. A supressão de fase procedimental legal-

mente estabelecida para os crimes de drogas, atualmente insculpida na Lei nº 

11.343/2006, onde cada ato processual tem deliberação definida e regular, 

acarreta a nulidade absoluta do feito, devendo ser declarada de ofício, e em 

qualquer fase do processo, por ser matéria de ordem pública, independente-

mente da demonstração de prejuízo, consoante jurisprudência majoritária dos 

Tribunais. Mormente porque, o recebimento da peça inicial acusatória trata-

se de providência relevante, pois constitui marco interruptivo da prescrição 

da pretensão punitiva, segundo inteligência do artigo 117, inciso I, do Código 

Penal”. (APL Nº 34.276-1/213 - TJGO REL. DES. LEANDRO CRISPIM).  

 

29. 

 Portanto, AGUARDA-SE o reconhecimento da 

eiva fatal do quanto até aqui processado, desentranhando-se o despacho de fls. 

127/129 e os demais documentos produzidos a partir desta decisão dos autos, e 

cumprindo-se em tempo e modo o quanto dispõe o artigo 55 da Lei de 

11.343/2006, abrindo-se novo prazo para que a defesa possa ratificar e comple-

mentar a peça agora formulada; 

 

 

3.2. DA INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓ-

RIA QUE NÃO GUARDA FIDELIDADE DE CORRELAÇÃO COM OS 

FATOS E A DINÂMICA CONSTANTES NO FLAGRANTE.  
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30. 

Excelência.  

Ainda em campo preliminar, assevere-se que, in 

casu, a denúncia apresenta-se nitidamente inepta já que, NÃO DESCREVE e NÃO 

INDICA qualquer mínima evidência sobre os necessários elementos configuradores 

do concurso de agentes, previstos nos artigos 29 e 31 do Código Penal.  

A Denúncia, outrossim, não guarda fidelidade 

com os fatos evidenciados nos flagrante já que, colhe-se do auto flagrancial que o 

Suplicante e o corréu Marcel NÃO estavam juntos sequer no momento de ambas 

as abordagens, falecendo, dai, qualquer mínimo indicativo dos elementos configu-

radores do concurso de pessoas. Note-se (fl. 125):  

 

(...) 

 

 
 

(...)  

 

30.1. 

Desta feita, conforme será demonstrado a se-

guir, a exordial acusatória não guarda fidelidade de correlação com os fatos e a 

dinâmica constantes no auto de prisão em flagrante;  

 

31. 

Pois bem.  

Primeiramente, ressalta-se que, no termo de 

depoimento do policial militar Alex Bezerra da Silva, fora afirmado que (fl. 15):  

 

(...) 
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(...)  

 

31.1. 

De seu turno, o policial militar Hermes Vicente 

Ferreira, no mesmo rumo esclareceu que (fl. 16):  

 

(...) 

 
(...) 

 

 

32. 

Com efeito, Excelência, dos depoimentos acima 

colacionados, tem-se claro e demonstrado que Marcelo e Gabriel NÃO foram abor-

dados no MESMO MOMENTO e NEM NO MESMO LOCAL;  
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32.1. 

Logo, de leitura comparativa entre os fatos 

constantes do flagrante; os fatos repaginados na denúncia;  não há como se afir-

mar, in casu, a ocorrência dos pressupostos necessários para configuração de co-

autoria - plano delitivo comum e, tampouco, uma contribuição relevante de cada 

qual – razão pela qual, não se pode falar em imputação recíproca, falecendo, pois, 

a denúncia de aptidão material para afirmar coautoria no presente caso;  

 

33. 

Neste exato sentido, leciona Guilherme de 

Souza Nucci:  

 

 

“Requisitos do concurso de agentes: são cinco: (a) existência de dois ou mais 
agentes, (b) relação de causalidade material entre as condutas desenvolvidas 
e o resultado; (c) o vínculo de natureza psicológica (...); (d) reconhecimento da 
prática da mesma infração para todos; (e) existência de fato punível”. (Código 
Penal Comentado, 7a. edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 278). 

 

 

33.1. 

Em reforço é o entendimento da Colenda Corte 

Superior que se amolda perfeitamente à hipótese vertente, vejamos:  

 

 

“(...) o Parquet lançou mão do art. 29 do CPB, que, como norma de extensão, 

permite seja incriminado aquele que, embora não primeiro destinatário da pro-

ibição penal, CONTRIBUI, DE QUALQUER FORMA, PARA A OFENSA AO BEM 

JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA. E o fez associando suas condutas – dos 

pacientes - a daqueles que traziam consigo todos os elementos típicos, de ma-

neira a permitir o perfeito enquadramento na norma em questão, (...). 7. ESSA 

ASSOCIAÇÃO - O CONCURSO DE AGENTES -, PORÉM, NÃO FOI CORRETA-

MENTE APRESENTADA NA INICIAL ACUSATÓRIA. (...) FALTOU, PORÉM, A ELU-

CIDAÇÃO SOBRE O VÍNCULO SUBJETIVO entre os prováveis agentes gestores e 

auditores. NESSE PONTO, A DENÚNCIA MUITO LACONICAMENTE INDICOU 

QUE (...) FORAM, NO MÍNIMO CONIVENTES (...). ESSE APONTAMENTO NÃO SA-

TISFAZ A EXIGÊNCIA DOUTRINÁRIA DE QUE É NECESSÁRIO DEMONSTRAÇÃO 
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DO LIAME INTERPESSOAL PARA QUE, A UM, POSSA SER ESTENDIDA A CULPA-

BILIDADE QUE ORIGINARIAMENTE CABERIA A OUTRO. 12. ADEMAIS, NECES-

SÁRIO RECONHECER QUE A CONIVÊNCIA, TAL QUAL INDICADA NA DESCRIÇÃO 

DENUNCIATÓRIA, NÃO É NADA ALÉM DE UMA SUPOSIÇÃO, UMA CONJEC-

TURA NÃO FUNDADA EM QUALQUER INDICATIVO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA E 

VIABILIDADE, O QUE, DEVERAS, NÃO É HÁBIL A AUTORIZAR A ABERTURA DA 

VIA PROCESSUAL PENAL EM DESFAVOr dos auditores independentes externos, 

ora pacientes. (...) A NORMA CONTIDA NO ART. 29 DO CPB, QUE PREVÊ A AM-

PLIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PROIBITIVO PENAL, FOI UTILIZADA FORA DAS HI-

PÓTESES EM QUE AUTORIZADA A SUA APLICAÇÃO, O QUE, POR SI SÓ IMPEDI-

RIA A APENAÇÃO DOS PACIENTES POR ESTE FATO. 14. Ainda que assim não 

fosse, há outra impropriedade na acusação. (...)”.  (STJ – HC nº 125853/SP – 5ª 

Turma – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – julgado em 02/02/2010).  

 

 

34. 

De tal sorte, com base na doutrina e no prece-

dente supraindicados, em se tratando de denúncia que não descreve e nem indica 

– ainda que minimamente – o vínculo subjetivo entre os agentes necessário para 

a demonstração do liame interpessoal entre os acusados, INEPTA a exordial acu-

satória, atraindo, daí, a regra descrita no artigo 395, inciso I, do Código de Pro-

cesso Penal;  

  

35. 

Portanto, nos termos do artigo 395, inciso I, do 

Código de Processo Penal, estando demonstrado que a inicial acusatória, na hi-

pótese, NÃO descreve e NÃO detalha, sequer minimamente, como se deu o con-

curso de agentes para justificá-lo, REQUER-SE a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA;   

 
 
 

3.3. DAS DILIGÊNCIAS A SEREM ENCETADAS ANTES DO EVEN-
TUAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.  
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“O princípio da busca da verdade real que existe no sistema de nosso Código de 
Processo Penal, como acentua sua Exposição de Motivos, permite que, ainda 
quando em revisão criminal,  se promovam diligencias  para a apuração da ver-
dade ou não do que alega  o  requerente a seu favor". 
(STF - REL.MIN.MOREIRA ALVES - RT 666/386) 

 

 

36. 

 E. Julgador.  

Recorde-se que no artigo 55, § 1º da Lei nº 

11.343/06 encontra-se expresso que pode e deve a defesa arguir preliminares e 

suscitar questões atinentes à defesa de seu constituído. Neste cenário, o parágrafo 

5º do mesmo artigo ampara a realização de diligências imprescindíveis à busca 

da verdade e ao respeito à amplitude de defesa. É justamente com base neste 

ordenamento, somado àquele inserido na Carta Magna, que se pretende a realiza-

ção de diligências visando amparar à tese de defesa desenvolvida; 

 

 37. 

 Deste modo, até pela singularidade e particula-

ridade dos fatos desta ação policial – da qual resultou a prisão do ora Suplicante – 

que inúmeras providências devem ser viabilizadas neste momento, até porque, 

com a vinda das informações esperadas, terá Vossa Excelência maiores informa-

ções que auxiliarão na formação de Vosso convencimento; 

 

37.1. 

Assim, esclareça-se que os policiais militares 

narraram ter recebido a denúncia via COPOM e efetivado a abordagem policial por 

volta de 11:30 da manhã, daquela segunda-feira, 13/07/2020. 

Contudo, como detalhado no exórdio fático 

acima, no mesmo dia e horário, ocorrera uma sucessão de fatos e atividades em 

relação ao estudante Gabriel que enfraquecem – para dizer o mínimo – a versão 

apresentada pelos milicianos no flagrante:  
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 37.2. 

 Com efeito, dada a estranheza da dinâmica da 

ação policial, aliada ao coletivo de provas já existentes e ora apresentadas e deta-

lhadas com esta defesa escrita – que trazem uma verdade bem diferente daquela 

constante no flagrante – justifica-se o presente pedido de diligências com intuito 

de contrastar, através de provas de fácil produção, as unilaterais palavras dos poli-

ciais militares que traduziram a dinâmica daquele suposto flagrante, de modo a 

ratificar a negativa de autoria do Suplicante. Portanto, requer-se:  

 

 

 Seja oficiado o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo – COPOM – para que informe o registro e encaminhe cópia áudio 

gravado da apontada chamada recebida via rádio no dia 13/07/2020, por 

volta das 11h30min, onde fora denunciada a prática do tráfico de drogas 

(vide depoimentos dos policiais);  

 

 

Por volta das 06:34 DA MANHÃ, Gabriel RECEBE DE SEU AMIGO
LUCAS UMA MENSAGEM, via rede social “Instagram”, contendo
o “print” da tela do aplicativo/site que eles utilizavam para
operar no mercado de capitais com mensagem INDAGANDO-O
SE JÁ ESTARIA OPERANDO (v. Doc. 20);

No entanto, GABRIEL SÓ O RESPONDEU ÀS 08:14 daquela manhã,
informando que iria começar a operar naquele momento, bem como
que, ÀS 10:00 IRIA PARAR PARA PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA
(CORRER) – v. Doc. 20;

O extrato do aplicativo IQ OPTION, que Gabriel utiliza para operar
no mercado de capitais, não deixa qualquer dúvida e comprova que
SEU ÚLTIMO ACESSO DE OPERAÇÃO FORA, JUSTAMENTE, ÀS 10:06
DAQUELA MANHÃ (v. Doc. 11);

Logo em seguida, EM HORÁRIO QUE COINCIDE COM O DA
ABORDAGEM POLICIAL fora flagrado por câmeras do residencial –
com vestimentas esportivas – PRATICANDO ESPORTE (CORRENDO),
tal como havia relatado a seu amigo minutos antes, e lógico, SEM
NENHUMA MOCHILA EM SEU PODER (v. Doc. 21);
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 Seja oficiado o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo – COPOM – para que forneça cópia das comunicações via rádio entre 

os policiais e aquele Centro durante a incursão policial no sitio dos fatos e 

no curso daquela abordagem (com a finalidade de se comparar a dinâmica 

e veracidade dos fatos que constam do flagrante);   

 

 Seja oficiado ao Comando da Polícia Militar e/ou ao Batalhão da Polícia 

Militar da área do fato para que informe se e quais outras guarnições par-

ticiparam daquela diligência policial e da abordagem do Suplicante. Se 

houve o concurso de Força Tática; da ROCAM; e do patrulhamento de 

Bairro (com a finalidade de se identificar, através dessas outras equipes 

policiais, detalhes fáticos outros que rechaçam a versão dos milicianos); 

 

 Seja oficiado o Comando da Polícia Militar e/ou Batalhão da Polícia Militar 

da área do fato para que informe onde os policiais militares HERMES VI-

CENTE FERREIRA e ALEX BEZERRA DA SILVA estavam lotados na data do 

fato;  

 
 Seja oficiado o Comando da Polícia Militar e/ou Batalhão da Polícia Militar 

da área do fato para que informe quais as viaturas que os policiais militares 

HERMES VICENTE FERREIRA e ALEX BEZERRA DA SILVA estavam ocupando 

para a diligência que redundou nos presentes fatos, informando-se o pre-

fixo desta; 

 
 Seja oficiado o Comando da Polícia Militar e/ou Batalhão da Polícia Militar 

da área do fato para que informe se as viaturas que os policiais militares 

HERMES VICENTE FERREIRA e ALEX BEZERRA DA SILVA estavam ocupando 

para a diligência possuem aparelhagem de GPS que permita confrontar o 

percurso efetivado no curso daquela diligência e abordagem policial em 

Gabriel (já que o numeral constante do BO como sendo aquele no qual Ga-

briel fora abordado sequer existe naquela rua); 

 
  Seja oficiado o Comando da Polícia Militar e/ou Batalhão da Polícia Militar 

da área do fato para que informe se os policiais militares HERMES VICENTE 
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FERREIRA e ALEX BEZERRA DA SILVA estavam utilizando, nos coletes/capa-

cetes, câmeras que permitissem gravar a ocorrência que redundou nos pre-

sentes fatos; 

 
 Seja oficiado ao Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo – COPOM –  e/ou o Batalhão da Polícia Militar da área do fato para 

que informe se foram abertos registros e/ou talões das viaturas que cons-

taram da ocorrência informando nome do responsável, horário de abertura 

e encerramento, bem como nome dos componentes da guarnição; 

 

 Seja oficiado o Batalhão da Polícia Militar da área dos fatos para que for-

neça cópia do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar – BOPM;  

 

 Seja oficiado ao Comando da Polícia Militar e ao Comandante do Batalhão 

referente aos policiais da área para que informem o nome e o RE de todos 

os policiais que participaram da diligência realizada no dia dos fatos, inclu-

sive daqueles que não foram relacionados no Boletim de Ocorrência;  

 

 Seja oficiado à Secretaria de Segurança Pública para que, tal como revelado 

pela reportagem do SBT24, remeta aos autos cópia integral do expediente 

da Corregedoria da PM instaurado para apuração dos fatos25;  

 

 38. 

 Como se pode notar, tais diligências apresentam 

indiscutível relevância e pertinência com o que se apura no presente feito. Trata-

se de Direito legítimo da parte26, em especial considerando o incremento trazido 

pelas provas ora apresentadas e cotejadas pela defesa – que circundam os fatos e 

colocam em “xeque” a legitimidade daquela ação policial; 

 

                                                 
24 https://youtu.be/HgSmovUFbHQ;  
25 [02:29] reportagem: “A Polícia Militar esclarece que ao tomar conhecimento do caso, a Corregedoria solicitou ao 
batalhão responsável pela área dos fatos que apure o ocorrido”;   
26“No processo penal, mais do que em qualquer outra seara, tendo em vista que está em jogo a liberdade do 
acusado ou até o estigma causado por condenação, exige-se um rigor adicional na observância do princípio da 
ampla defesa. Mais do que simplesmente se abrir ao acusado a chance de se defender, é preciso que a defesa seja 
realmente exercida” (STJ – REL.MIN.FÉLIX FISCHER – HC 18693); 

https://youtu.be/HgSmovUFbHQ
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 38.1. 

 Ademais, não se trata de pedido teratológico 

e/ou procrastinatório. Diziam como dizem respeito à descoberta da verdade dos 

fatos e a evidenciar a ausência completa de indícios a demonstrar qualquer envol-

vimento do Suplicante27 com o tráfico de drogas;  

 

38.2. 

 A respaldar o que se pretende, mostra-se viável 

a lição do Mestre Carrara: “é melhor arriscar algum desperdício de tempo do que 

colocar em risco a sorte de um acusado por cerceamento de defesa. Além disso, o 

despacho do magistrado que rejeita a produção de provas da defesa, ao mesmo 

tempo que soa chocantemente (pois, em substância, equivale a dizer: não quero 

que vos defendais a vosso modo). É uma extemporânea antecipação de voto, e, 

muitas vezes, uma adivinhação, sem suficiente conhecimento da causa, já que as 

razões da admissão ou rejeição decorrem da previsão conjectural da sua atitude  

futura no processo oral28";   

 

39. 

 Portanto, antes de se examinar sobre a viabili-

dade ou não do recebimento da exordial, POSTULA-SE sejam realizadas as dili-

gências requeridas e, com o resultado, aguarda-se nova vista à defesa para com-

plementação da peça ora apresentada. E tal pedido visa, em antecipada escala, 

que se dê prevalência o que o artigo 395, inciso II e ou III29 impõe, sobremaneira, 

evitando a instauração de um processo indevido e inócuo; 

 

 

 

                                                 
27 Bem a propósito o Magistério de Ada Pelegrini Grinover, Scarance Fernandes e Gomes Filho “in Nulidades do Pro-
cesso Penal, pag.107” neste ponto específico, avaliando o Direito à prova, concluem: “Nos Estados Unidos da América 
fala-se de um verdadeiro right to evidence em favor de quem age e se defende em juízo, garantido pela cláusula do 
due process of law. Na Itália, a Corte Constitucional afirmou que a garantia constitucional fica prejudicada quando 
se limita o direito à prova. Na então Alemanha Federal sempre se reconheceu o direito à prova, que não se esgota 
na faculdade de produzi-la, mas compreende uma verdadeira pretensão a vê-la admitida. Entre nós, a doutrina não 
se afasta dessas posições. A jurisprudência brasileira é tranquila nesse sentido, falando da imprescindibilidade de 
se conferirem à ambas as partes todos os recursos para oferecimento da matéria probatória. E, se tal não ocorrer, 
fala a jurisprudência, genericamente, em cerceamento de defesa ou de acusação”. 
28 "in Diritto Criminalle, Vol.I , pag.493/394"; 
29 Modificação introduzida pela Lei 11719/08;  
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4. MÉRITO 
 

40. 

No tocante ao mérito em si da acusação formu-

lada em desfavor do ora Suplicante, pautando-se na ampla defesa, no contraditório 

e até por uma questão de paridade de armas, reserva-se a defesa a rebatê-lo so-

mente após a reabertura de prazo para manifestação complementar diante das 

diligências suprarequeridas, que revelarão a incontestável inocência do Supli-

cante, indicando, em cognição sumária não exauriente, que Gabriel Apolinário 

Ribeiro não incorreu no delito de tráfico de drogas;  

 

 

5. DOS PEDIDOS  
 

 

“Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando; pois esta é a 

licença e liberdade de quem não pede favor senão justiça”. 

(VIEIRA, Sermões, T.XIV, pág.302 

 

41. 

Ex positis, diante do coletivo de argumentos 

supra deduzidos, aliado à coletânea de documentos e jurisprudência, REQUERER:  

 

 Considerando que a exordial não poderia ter sido recebida, sem que antes 

fosse ofertada a possibilidade de defesa preliminar a que aduz o artigo 55 

da Lei Especial, SEJA reconhecida a eiva fatal do processado, desentra-

nhando-se o despacho de fls. 127/129 e os demais documentos produzidos 

a partir desta decisão, abrindo-se novo prazo para que a defesa possa rati-

ficar e complementar a peça formulada;  

 

 Considerando que a exordial acusatória não descreve e não detalha, sequer 

minimamente, como se deu o concurso de agentes para justificá-lo; consi-

derando a nítida falta de fidelidade entre os fatos apurados no flagrante e 
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sua descrição na denúncia, REQUER SEJA rejeitada a denúncia nos termos 

do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal;  

 

 Considerando a presença de diligências pertinentes e necessárias, ou seja, 

não procrastinatórias, REQUER SEJAM realizadas, UMA A UMA, as diligên-

cias requeridas, dando-se nova vista à defesa para complementação da de-

fesa prévia ora apresentada;  

 

Contudo, acaso superado o pretendido, em 

sendo recebida em definitivo a exordial e iniciada a instrução, ROGA-SE a produ-

ção de prova por todos os meios legalmente admitidos, inclusive perícias que se 

façam necessárias ao esclarecimento da verdade no curso da instrução e outras 

modalidades de obtenção de prova que sejam pertinentes à hipótese vertente.  

E, cumprindo o momento processual, apre-

senta-se o rol de testemunhas, as quais devem ser pessoalmente intimadas, em 

caráter de extrema importância e imprescindibilidade, para que possam ser ouvi-

das e inquiridas sob o crivo do contraditório, contribuindo, por conseguinte, com 

o alcance da verdade e, ainda mais, reforçar a plena demonstração de inocência 

do Suplicante. 

 

Em assim fazendo, estará Vossa Excelência, 

mais uma vez, incidindo na lídima, real, necessária e verdadeira 

 

JUSTIÇA! 
 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

  São Paulo/SP, 17 de setembro de 2020.  

 

        
P.p. DANIEL LEON BIALSKI 

OAB/SP 125.000 
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