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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR E COMPONENTE DO CO-
LENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 
 

 
 
(ESTUDANTE PRESO) 
 
 

Os advogados DANIEL LEON BIALSKI, brasileiro, 
inscrito na OAB/SP sob o nº 125.000 e no CPF/MF sob o nº 151.546.648.-50, JOÃO 
BATISTA AUGUSTO JUNIOR, brasileiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 274.839 e no 
CPF/MF sob o nº 339.726.018-32, BRUNO GARCIA BORRAGINE, brasileiro, inscrito 
na OAB/SP sob o nº 298.533 e no CPF/MF sob o nº 339.726.038-86, todos com 
escritório na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 7º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, 
CEP 04530-001, Tel. (11) 3702-1500, vem, respeitosamente à presença de Vossa 
Excelência impetrar em favor de GABRIEL APOLINARIO RIBEIRO, brasileiro, porta-
dor da cédula de identidade nº 50.487.551-6, nascido aos 14/06/2002, filho de Ro-
drigo Ribeiro Soares e Danila Apolinario Gonçalves, atualmente preso no Centro de 
detenção I de Osasco/SP -  CDP I "ASP Ederson Vieira de Jesus"1, sob a matrícula nº 
1.215.191-6, o presente  

 
HABEAS CORPUS com pedido de MEDIDA LIMINAR 

 
fazendo-o com fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, bem como no 
artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando, desde logo, como 
Autoridade Coatora a Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, por ato emanado nos autos do Habeas Corpus nº 
2171767-77.2020.8.26.00000, requerendo os Impetrantes, data vênia, digne-se 
Vossa Excelência a receber o presente writ, ordenar o seu processamento e deferi-
mento para os fins e efeitos a seguir expostos:  

                                                 
1 Endereço: Rod. Raposo Tavares Km 20, cont. Viaduto Sylvio Ulhôa Cintra nº 550-A - Chácara Everest - CEP: 06149-
120 - Osasco – SP;  

http://www.google.com/imgres?q=carimbo+urgente&um=1&hl=en&sa=N&biw=1600&bih=663&tbm=isch&tbnid=_KZIvNbQ4DWD_M:&imgrefurl=http://cenariosbomdia.blogspot.com/2011/05/odeio-palavra-urgente.html&docid=wLJJIovvn-ScmM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-Mlp23cHc_a4/Tdqa0xNnf5I/AAAAAAAACgo/Q8EB94lUvKo/s1600/urgente.gif&w=1450&h=410&ei=Fs8rT7nKE43bggeVv93VDw&zoom=1
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PRELIMINARMENTE 
 
 
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 destes impetrantes (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 destes impetrantes na hi-

pótese vertente visa, para além do regramento contido no artigo 30, § 2º, do Có-
digo 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 mau 
construída pelos policiais militares que realizaram a abordagem e efetivaram o 
“flagrante” naquele estudante, tudo amparado, até o presente momento, por 
despicienda prestação 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. DA PESSOA DO PACIENTE GABRIEL E DE SEUS FAMILIARES. ES-
TUDANTE. TRABALHADOR. SONHADOR. FAMÍLIA ESTRUTU-
RADA. A REVOLTA QUE O CASO CAUSOU NA REGIÃO ONDE 
MORA O PACIENTE  
 

 
5. 
E. Relator(a).  
De maneira excepcional – considerando o PA-

RADOXO entre os predicados e adjetivos do Paciente Gabriel e aquilo que cons-
tara do auto flagrancial e da decisão que convertera o flagrante em preventiva – 
essencial  que se inicie este remédio heroico de maneira não usual, transpondo o 
exórdio fático para momento posterior e trazendo, já nestas primeiras linhas, a 
qualificação pessoal e profissional do Paciente Gabriel e de seus genitores, de ma-
neira a PROVOCAR em Vossa Excelência e nesse D. Colegiado uma COMPARAÇÃO 
CRÍTICA e ANALÍTICA entre: as circunstâncias fáticas pelas quais se imputa gravís-
simo delito ao Paciente e o perfil extremamente dedicado e sonhador do estudante 
Gabriel, que em nada se assemelha àquele “pré-arquitetado” na ocorrência poli-
cial; 
 

6. 
Com efeito, de modo a tornar claro o que, no 

flagrante e no feito originário está, ainda, por demais nebuloso, inicie-se infor-
mando que Gabriel é filho de pais católicos praticantes, fora batizado e cresceu 
frequentando, com os irmãos, a eucaristia da Paróquia de Santo Eugênio de Maze-
nod 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 
com os pais e a avó o poder de transformação social da educação e, não por menos, 
os primeiros frutos logo vieram;  
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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 Paciente 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 Paciente, em 2017 – ainda na qualidade de menor aprendiz 
– fora admitido pela Rede de Supermercados Mambo, com contrato de trabalho 
de maior duração e remuneração superior, ou seja, ainda menor, dera o seu pri-
meiro 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 Paciente 
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!!!!!   

                                                 
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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9. 
Contudo, no campo dos predicados profissio-

nais e de renda lícita auferida pelo Paciente, 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, como 
prova pré-constituída ao presente writ, colaciona-se o extrato de operação do Pa-
ciente que comprova a sua atividade no mercado de capitais JUSTAMENTE EM 
MOMENTOS QUE ANTECEDERAM AOS FATOS TRATADOS NESTE WRIT: 
 
 
(...) 

 
(...) 
                                                 
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 Paciente 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 atingindo a maior idade recen-

temente, ainda reside com os pais (Doc. 13). E assim, no tocante a estruturada fa-
mília do Paciente8, 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 pré-constituída e co-

tejada neste tópico, assevere-se: DIFERENTEMENTE DO QUE QUIS FAZER CRER 
TANTO OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETIVARAM E NARRARAM A SUSPEITA 
ABORDAGEM POLICIAL, BEM COMO AS INFORMAÇÕES INVERIDICAS QUE CONS-
TARAM DO FLAGRANTE E ESTÃO SENDO AGORA UTILIZADAS PARA AGRAVAR A 
CONDIÇÃO DO PACIENTE (Doc. 17) Gabriel é jovem, primário (Doc. 18), universitá-
rio, trabalhador, com futuro e carreira já traçados, ou seja, de perfil que em nada 
se assemelha com as pejorativas informações constantes do feito originário, e até 
então pejorativamente analisadas seja pela acusação, seja pela autoridade coa-
tora, data venia; 

                                                 
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 Paciente Gabriel, aliado à estranha atuação policial no caso dos autos, 
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 jus-
tamente esclarecidos: 
 
¾ 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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¾ 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. 19); 

 
14.  
Portanto, em linha de fechamento deste tópico 

a respeito dos predicados do estudante Gabriel, CONCLAMA-SE à Vossa Excelên-
cia e a este D. Colegiado seja CONFERIDA DETIDA e COTEJADA análise das provas 
                                                 
10Fonte:https://ponte.org/jovem-negro-preso-trafico-pms-
inocente/?fbclid=IwAR2CKmx4JCpNN9P7FK8cfMKQJWVObWjYOIimDkCJ_pDbUcE09PNf8BpiRj4. 
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e informações ora reapresentadas, CONTRASTANDO-AS com as precárias e irreais 
informações coletadas no auto flagrancial, TUDO A CHANCELAR A DESNECESSI-
DADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NA ESPECÍFICA 
HIPÓTESE DESTE WRIT! 
 
 

3. DA SINTESE DOS FATOS NARRADOS PELO CONSÓRCIO ACUSA-
TÓRIO E DE SEU COTEJO COM A PROVA COLETADA PELA DEFESA 
QUE NÃO RELACIONA A MOCHILA E O TRÁFICO COM GABRIEL. 
DO SUSPEITO ENCONTRO DE UMA MOCHILA COM DROGAS ATRI-
BUIDO À GABRIEL. DA EXISTÊNCIA DE DO PROVAS QUE RECHA-
ÇAM A VERSÃO POLICIAL VERSADA NO FLAGRANTE.  
 

 
15. 
E. Relator(a). 
Para a melhor e mais justa narrativa dos fatos 

que ensejaram a prisão do Paciente, 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 neste writ – COMO INFELIZ PRENÚNCIO – O ORA 
PACIENTE JÁ HAVIA SIDO VÍTIMA DE TRUCULENTA ABORDAGEM POLICIAL, OCOR-
RIDA 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 conte-
údo, 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. 20 e 20-A - áudios):  

                                                 
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:  
 
¾ 06/07 às 13:12 Gabriel escreve ao amigo Thiago: QUASE FUI PRESO; 

 
¾ 06/07 às 13:12 Gabriel escreve ao amigo Thiago: ELES (OS POLICIAIS) ESTA-

VAM CHEIO DE DROGAS NO CARRO; 
 

¾ 06/07 às 13:12 Gabriel escreve ao amigo Thiago: “ELES IA FORJA”; 
 

¾ 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”; 
 

¾ 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 7 (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 (Doc. 21), por volta de 11:30 da manhã 
daquela data, policiais militares teriam recebido, via copom, denúncia - sempre 
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 (vide Doc. 21 – fls. 15); 

 
17.1. 
Momentos após a prisão de Marcelo, e sem 

qualquer justo motivo de suspeita, também abordaram o Paciente Gabriel, toda-
via, conforme colocado pelos próprios milicianos, à princípio, NADA FOI ENCON-
TRADO COM O PACIENTE. No entanto – não se sabendo de que modo – interpe-
lando-o mais incisivamente, o universitário Gabriel teria indicando ali nas proximi-
dades, num matagal, uma mochila preta com listras vermelhas, tendo no seu inte-
rior 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 
Paciente Gabriel – chama a atenção a rotineira retórica dos dois milicianos, bem 
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 
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drogas por estar desempregado e precisando de dinheiro” (vide Doc. 21 – fls. 
15/16); 

 
17.2. 
Data máxima vênia, assevera-se que a narrativa 

unilateral dos dois policiais militares responsáveis pela abordagem do Paciente 
APRESENTA-SE EM ROTA DE COLISÃO E EM NADA SE CONFIRMA COM A PROVA 
PRÉ-CONSTITUÍDA APRESENTADA NESTA IMPETRAÇÃO SOBRE O PERFIL E A CON-
DIÇÃO 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 Paciente Gabriel – parecem eles useiros e vezeiros em, após “efetiva 
técnica de persuasão”, fazerem por onde obter confissões dos abordados sobre 
esconderijo de drogas naquele bairro.  

Assim se alega porque estes impetrantes tive-
ram acesso à outra ocorrência policial encabeçada dias antes, no mesmo local, pe-
los mesmos dois policiais militares12 que efetivaram a abordagem e prisão do Pa-
ciente13 e, ao analisar a dinâmica deste outro caso, identificou-se SEMELHANTES 
SUSPEITAS entre as ocorrências. Isso porque: tal como ocorrido com o Paciente, 
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. 
22);  
 

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 estes 
impetrantes que sugerem ser a versão dos fatos narrada pelos dois milicianos ini-
dônea, sem qualquer credibilidade e que não se harmoniza com o contexto ora 
apresentado como prova pré-constituída a esta impetração15;  

 
18.1. 
Dessa maneira, cotejando os fatos versados no 

flagrante com o coletivo de provas pré-constituídas ora colacionadas, inicie-se re-
lembrando que os policiais militares narraram ter recebido a denúncia via COPOM 
e efetivado a abordagem policial por volta DE 11:30 DA MANHÃ, daquela se-
gunda 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: 
 
¾ 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; 
 

¾ 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. 
Como prova pré-constituída, comprova-se 

(Doc. 23):  
 
 
 

  
 

 
 

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 Paciente, 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. 24):   
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21. 
Neste exato contexto, agravando ainda mais as 

suspeitas sobre a ação policial que resultou na prisão do Paciente Gabriel, essencial 
que se apresente neste writ prova obtida através de testemunha que presenciara 
o estudante Gabriel, minutos antes de ser abordado, avisando a sua avó que es-
tava indo correr. A Testemunha Edna Perreira Viana PRESENCIOU GABRIEL SEM 
QUALQUER MOCHILA, E RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O OCORRIDO 
(Doc. 25);  

 
22. 
Ora. E. Relator(a)?! 
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 
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milicianos e até o presente momento utilizada como se verdade absoluta fosse – 
colocando em descredito a versão apresentada pelos policiais no flagrante e, jus-
tamente por isso, merecia maior sensibilidade e cautela seja por parte do Parquet 
oficiante, seja por parte do MM. Juízo que, primeiro, apreciara os fatos. 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; 

 
22.1. 
Isso porque, como abaixo será demonstrado, 

extrai-se da decisão judicial que primeiro analisou o feito argumentos e afirmações 
que NÃO se relacionam com os predicados do Paciente Gabriel, deixando transpa-
recer a impressão de que a r. decisão judicial já estava pronta – sendo ela padroni-
zada – daquelas que se adequam a todo tipo de caso que envolve jovem, de peri-
feria, desempregado, abordado por policiais militares sob a alegação de tráfico de 
entorpecentes, decisão verdadeiramente prêt-à-porter, Excelência (Doc. 26); 
 

23. 
Irresignados, os pretéritos defensores do ora 

Paciente Gabriel impetraram Habeas Corpus perante a E. Corte ora apontada como 
coatora - TJSP (Doc. 27), sendo, contudo, denegada a ordem pelo E. TJSP (Doc. 28);  
 

 
24. 
E, em paralelo – através de narrativa despida 

de fidelidade com a prova colhida no flagrante – o Ministério Público ofereceu 
denúncia em desfavor do ora Paciente 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 designios estivessem (Doc.29), sendo a exordial recebida pelo MM. 
Juízo de piso, ignorando-se, inclusive, o rito procedimental específico previsto no 
artigo 55 da Lei 11.343/2006 (basta ver Doc.30);  

                                                 
16 A Exemplo do erro no endereço do local de residência do Paciente 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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25. 
Neste pensar, para sumariar o que será de-

monstrado no mérito desta impetração, vem à mente sensível lição do Juiz Luis 
Carlos Valois, cuja narrativa, infelizmente, em muito se adequa à hipótese vertente: 

 
“...Quando o Judiciário passa a pensar que uma de suas funções é o combate 
à criminalidade ele se afasta da posição de garantidor de direitos e liberdade 
para agir como mais uma arma apontada para a população. O RÉU, NOS PRO-
CESSOS DE TRÁFICO, ACABA SENDO VISTO COMO O CULPADO POR TODAS AS 
MAZELAS DA SOCIEDADE E O DIREITO PENAL, QUE ERA PARA SER DE FATO 
ESTRITO, RETORNA AO DIREITO DO AUTOR E DA VINGANÇA PÚBLICA. ” (In 
artigo escrito na obra “Drogas Uma Nova Perspectiva”, coordenada pelo Prof. 
Sergio Salomão Shecaria, publicada em 2014 pelo IBCCRIM, p. 124/127) 

 
26. 
Este é o resumo fático necessário ao conheci-

mento e concessão da ordem aqui pretendida. 
 

MÉRITO DA IMPETRAÇÃO  
 

4. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CON-
VERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO PADRONI-
ZADA QUE NÃO IMPRIME A REALIDADE DO ESTUDANTE GA-
BRIEL. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EFICAZ DO V. ACÓR-
DÃO COATOR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO 
CAUTELAR ALICERÇADA PELOS PRÓPRIOS PREDICADOS DO PACI-
ENTE. 
 
 

27. 
Culto e Preclaro Ministro(a) Relator(a).  
Como premissa central da presente impetra-

ção, inicie-se trazendo à colação as palavras do E. Ministro Sebastião Reis Júnior as 
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quais, EM UM SÓ TEMPO, rechaçam a ilegalidade cometida pela decisão de piso, 
que de maneira padronizada, através de referências equivocadas que não se re-
ferem a pessoa do estudante Gabriel, sem qualquer fundamentação válida e efi-
caz, converteu o flagrante em preventiva, servindo de efetiva motivação para, a 
esta altura, se reconhecer a ilegalidade do V. Acórdão ora combatido:   

 
 

“...“No caso, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE FUNDAMENTADO EM 
CONSIDERAÇÕES DE ORDEM GENÉRICA, NÃO APONTANDO NENHUMA CIR-
CUNSTÂNCIA CONCRETA, RELATIVA AO PACIENTE, QUE LEVASSE À NECESSI-
DADE DE SUA SEGREGAÇÃO, A NÃO SER A GRAVIDADE ABSTRATA DA ACUSA-
ÇÃO SOBRE ELE RECAÍDA. A simples referência a expressões como "preservação 
da ordem pública" e "repercussão social", ou ainda menção ao risco de reitera-
ção, desvinculadas de dados concretos, não legitimam a decretação da custódia 
cautelar”.   INCUMBE AO MAGISTRADO SINGULAR O DEVER DE BEM FUNDA-
MENTAR SUAS DECISÕES, NÃO CABENDO AO TRIBUNAL ESTADUAL, NOTADA-
MENTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE VISA TU-
TELAR EXCLUSIVAMENTE OS DIREITOS DO RÉU, INOVAR NA FUNDAMENTA-
ÇÃO, SANANDO EVENTUAL VÍCIO COMETIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM 
DE JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ” (STJ – 6ª Turma – Re-
lator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – HC. 260.803-MG) 

 
28. 
Com efeito, indo direto ao tema central desta 

impetração, assevere-se que a custódia preventiva do Paciente foi decretada des-
pida de mínima fundamentação eficaz. O MM. Juízo de Piso, ao apreciar o fla-
grante, decidiu convertê-lo em prisão preventiva ao arrepio da melhor técnica con-
templada no artigo 315, § 2º, do CPP17, produzindo decisão chapada – padroni-
zada – que, data venia, muito fala mas nada justifica!  
 

28.1. 
E pior, fazendo-se equivocada menção a predi-

cados negativos que NÃO guardam qualquer relação com a pessoa do Paciente 
Gabriel (parece que sua Excelência fora retirando trechos de decisões outras, co-
piando e colando no r. decisum de prisão preventiva do Paciente), o MM. Juízo de 

                                                 
17 Com nova redação da Lei 13964/25019; 
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piso utilizou-se de motivação equivocada para não relaxar aquele duvidoso fla-
grante. Nota-se (Vide Doc. 26):  

 
(...) 

 
(...) 

 
28.2. 
Concessa venia Excelência, frente ao que se vê 

da decisão supra e COTEJANDO com o coletivo de prova pré-constituída acostado 
neste writ, em especial comprovando a conduta social, trabalho, estudo, e perfil 
do ora Paciente Gabriel, dúvida NÃO resta de que o caso não fora analisado pela 
instância de piso com a atenção e sensibilidade necessária!   

 
28.3. 
Aliás, abram-se para parêntesis para denunciar 

que, do mesmo caso no qual se apontou informações e versões quase que repeti-
das prestadas pelos mesmos policiais que efetivaram o flagrante no Paciente (vide 
Doc. 22), também se identificou que a decisão que convertera o flagrante em pre-
ventiva naquele outro caso18 é quase que uma “irmã gêmea siamesa” da decisão 
que convertera o flagrante no caso vertente do Paciente Gabriel19. Explica-se: a 
identidade de conteúdo na presente comparação entre as duas decisões judiciais 

                                                 
18 Trata-se do Boletim de Ocorrência nº 1808/2020, registrado no dia 25/06/2020, judicializado através dos autos nº 
1515329-75.2020.8.26.0228 – decisão judicial proferida pela Vara de Plantão – CJ Capital - Criminal; 
19 Também apreciada e proferida pela Vara de Plantão – CJ Capital  Criminal – do Foro Criminal (v. Doc. 24); 
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se nota, entre outros, justamente no trecho onde se apontou equivocada funda-
mentação em relação à questão de emprego e residência da pessoa do estudante 
Gabriel: 
 

Decisão Outro Caso  
autos nº 1515329-75.2020.8.26.0228 

(Doc. 31) 

Decisão Caso PACIENTE GABRIEL  
(vide Doc.26) 

“(...) E não se pode cogitar, nesta análise 
preliminar, da aplicação do benefício pre-
visto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 
11.343/06 – os requisitos necessários 
para o seu reconhecimento devem ser 
aferidos durante a instrução processual, 
pelo Juiz Natural, desde que comprovada 
a não dedicação a atividades criminosas 
(requisito cumulativo e que não se con-
funde com os bons antecedentes). Neste 
aspecto, veja-se que NÃO há indicação 
precisa de atividade laboral remunerada, 
de modo que as atividades ilícitas, a toda 
evidência, são fonte (ao menos alterna-
tiva) de renda (modelo de vida, com dedi-
cação) – sem contar que a recolocação 
em liberdade neste momento (de maneira 
precoce) geraria presumível retorno às 
vias delitivas, meio de sustento”;  

“(...) Nem se pode cogitar, nesta análise 
preliminar, da aplicação do benefício pre-
visto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 
11.343/06 – os requisitos necessários 
para o seu reconhecimento devem ser 
aferidos durante a instrução processual, 
pelo Juiz Natural, desde que comprovada 
a não dedicação a atividades criminosas 
(requisito cumulativo e que não se con-
funde com os bons antecedentes). Neste 
aspecto, veja-se que NÃO há comprova-
ção de atividade laboral 
remunerada, de modo que as atividades 
ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao 
menos alternativa) de renda (modelo de 
vida, com dedicação) – sem contar que a 
recolocação em liberdade neste momento 
(de maneira precoce) geraria presumível 
retorno às vias delitivas, meio de sus-
tento. NÃO há ainda comprovação de en-
dereço fixo que garanta a vinculação ao 
distrito da culpa, 
denotando que a cautela é necessária 
para a conveniência da instrução criminal 
e de eventual aplicação da lei penal”;  

“(...) Ressalto também que a arguição de 
que as circunstâncias judiciais são favo-
ráveis não é o bastante para impor o res-
tabelecimento imediato da liberdade. É 
que “o Superior Tribunal de Justiça, em 
orientação uníssona, entende que persis-
tindo os requisitos autorizadores da se-
gregação cautelar (art. 312, CPP), é despi-
ciendo o paciente possuir condições pes-
soais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, 

“(...) Ressalto também que a arguição de 
que as circunstâncias judiciais são favo-
ráveis não é o bastante para impor o res-
tabelecimento imediato da liberdade. É 
que “o Superior Tribunal de Justiça, em 
orientação uníssona, entende que persis-
tindo os requisitos autorizadores da se-
gregação cautelar (art. 312, CPP), é despi-
ciendo o paciente possuir condições pes-
soais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, 
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Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 
11/12/2013). “A circunstância de o paci-
ente possuir condições pessoais favorá-
veis como primariedade e excelente repu-
tação não é suficiente, tampouco garanti-
dora de eventual direito de liberdade pro-
visória, quando o encarceramento pre-
ventivo decorre de outros elementos 
constantes nos autos que recomendam, 
efetivamente, a custódia cautelar. A pri-
são cautelar, desde que devidamente fun-
damentada, não viola o princípio da pre-
sunção de inocência” (STJ. HC nº 
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 
14/02/2000)”;  

Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 
11/12/2013). “A circunstância de o paci-
ente possuir condições pessoais favorá-
veis como primariedade e excelente repu-
tação não é suficiente, tampouco garanti-
dora de eventual direito de liberdade pro-
visória, 
quando o encarceramento preventivo de-
corre de outros elementos constantes nos 
autos que recomendam, efetivamente, a 
custódia cautelar. A prisão cautelar, 
desde que devidamente 
fundamentada, não viola o princípio da 
presunção de inocência” (STJ. HC nº 
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 
14/02/2000)”;  

“(...) Por essas razões, tenho que a segre-
gação cautelar é de rigor. Deixo de con-
verter o flagrante em prisão domiciliar 
porque ausentes os requisitos previstos 
no artigo 318 do Código de Processo Pe-
nal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das 
medidas previstas no artigo 319 do Có-
digo de Processo Penal, conforme toda a 
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 
6º). E não se trata aqui de decretação da 
prisão preventiva com a finalidade de an-
tecipação de cumprimento de pena (CPP, 
art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas 
referidas não têm o efeito de afastar o 
acusado do convívio social, razão pela 
qual seriam, na hipótese, absolutamente 
ineficazes para a garantia da ordem pú-
blica”;  

“(...) Por essas razões, tenho que a segre-
gação cautelar é de rigor. Deixo de con-
verter o flagrante em prisão domiciliar 
porque ausentes os requisitos previstos 
no artigo 318 do Código de Processo Pe-
nal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das 
medidas previstas no artigo 319 do Có-
digo de Processo Penal, conforme toda a 
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 
6º). E não se trata aqui de decretação da 
prisão preventiva com a finalidade de an-
tecipação de cumprimento de pena (CPP, 
art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas 
referidas não têm efeito de afastar o acu-
sado do convívio social, razão pela qual 
seriam, na hipótese, absolutamente inefi-
cazes para a garantia da ordem pública”;  

 
28.4. 
Aliás, afirma-se: nem mesmo correlação entre 

as informações pinçadas por sua Excelência no decreto prisional, o caso concreto 
do Paciente Gabriel e os pressupostos legais ali invocados existe!!!!!  
 

29. 
Avançando, comprovado que a prisão preven-

tiva fora decretada à mingua de fundamentação correta e eficaz, infelizmente, o 
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E. Tribunal de Justiça de São Paulo, denegou a ordem do remédio heroico impe-
trado pelos pretéritos advogados, INOVANDO INDEVIDAMENTE NA ARGUMENTA-
ÇÃO E TRAZENDO PRESSUPOSTO QUE NEM MESMO A DECISÃO PRIMÁRIA CON-
TEMPLARA. Observa-se os únicos argumentos invocados (v. Doc.28):  

 
9 “Não se vislumbram quaisquer nulidades nas r. decisões que decretou a prisão pre-

ventiva e a manteve eis que se encontram devidamente fundamentadas e respal-
dadas em elementos concretos, mormente pela natureza do delito, permanecendo 
inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Portanto, acertada-
mente a custódia cautelar do paciente foi decretada, posto que a segregação ba-
seia-se na necessidade, especialmente se de garantir a ordem pública, vez que se 
trata de delito grave”;  

 
9 “(...) presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 e art. 313, inciso I, ambos 

do Código de Processo Penal, o que faz com que a aplicação de medida cautelar 
diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão pre-
ventiva, mormente quando se tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa 
superior a 04 (quatro) anos;  
 

9 Anote-se ainda que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são 
garantidoras de eventual direito de liberdade quando os elementos constantes dos 
autos recomendam a mantença da custódia cautelar, presentes os requisitos da 
prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal”;  

 
29.1.  
Eminente Ministro(a). 
Da análise do v. Acórdão ora combatido, data 

maxima venia, infere-se indevida inovação, pautada na utilização do vetor ordem 
pública – utilizado de maneira genérica – de maneira que o Acórdão ora combatido 
se apresenta em fatal rota de colisão com o artigo 93, inciso IX da CF, bem assim 
com a nova redação do artigo 315 da Lei Processual Penal de Regência; 
 

29.2. 
E pior, para denegar a ordem, a Autoridade Co-

atora se pautou na gravidade abstrata do delito, invocando de maneira genérica e 
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infundada a garantia da ordem pública como vetor que denotaria o acerto do de-
creto prisional. Absurdo para se dizer o mínimo Excelência!?! 

 
30. 
Portanto, mais não é necessário para se com-

provar o desacerto do decreto prisional e do V. acórdão que o manteve. Aliás, na 
linha da mais recente e autorizada jurisprudência sobre o tema, são os precedentes 
da 5ª (quinta) e 6ª (sexta) Turmas dessa E. Corte Superior de Justiça, que se ade-
quam perfeitamente à hipótese aqui narrada, justificando, pois, a concessão da 
pretendida ordem:  
 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO 
GRAU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SEN-
TIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁ-
RIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Para a de-
cretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência 
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da 
autoria. Exige-se, mesmo que decisão esteja pautada em lastro probatório, 
que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do 
CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do 
STF e STJ. 3. Caso em que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, 
mas a prisão foi novamente decretada pelo Tribunal sem apontar elementos 
concretos ou excepcionais, além de aspectos inerente à materialidade autoria. 
Ademais, a própria Corte revisora reconheceu que o paciente é primário e as 
quantidades drogas apreendidas (62,2g de cocaína e 10,3g de crack e 4,5g de 
maconha), somente, não podem ser consideradas relevantes para justificar o 
total cerceamento da liberdade do réu. Constrangimento ilegal evidenciado.  
Precedentes. 4. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de pri-
meiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente. (STJ - HC 554940, 
QUINTA TURMA, Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJE 09/03/2020).  

 
30.1. 
No mesmo rumo, da C. 6ª (Sexta) Turma dessa 

C. Superior:  
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO 
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO 
INSUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é 
compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não 
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assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da 
natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos con-
cretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair 
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios 
ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar con-
cretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º do CPP, que, presentes os 
motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a 
sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liber-
dade. 3. O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACI-
ENTE, APONTOU GENERICAMENTE A PRESENÇA DOS VETORES CONTIDOS NO 
ART. 312 DO CPP, SEM INDICAR MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA DECRETAR A 
PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE SE LIMITOU A AFIRMAR QUE "O CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS É DELITO EQUIPARADO AOS HEDIONDOS (ART. 5º, 
XLIII, DA CF), CUJO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, POR FORÇA DO AR-
TIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, DEVE SER NO REGIME FECHADO", NÃO SE RE-
FERINDO AO PACIENTE. (...). 4. Habeas corpus parcialmente concedido, para, 
confirmada a liminar, tornar sem efeito apenas o decreto de prisão proferido 
em desfavor do primeiro paciente (...)”.  
 (STJ – SEXA TURMA - HC 565290 / SP - MIN. REL. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - DJE 
13/05/2020 

 
31. 
Por fim Excelência, outro fator que enfraquece 

a necessidade de encarceramento do Paciente é a prova pré-constituída ora apre-
sentada, extraindo-se, sem qualquer sombra de dúvida, que o Suplicante não é um 
delinquente perigoso – um traficante – ressaltando que o estudante Gabriel, con-
forme comprovado acima, é pessoa esforçada, universitário, estava laborando mi-
nutos antes dos fatos, possui endereço fixo, além de família constituída; 

 
 
31.1.  
Para além destes concretos fatores – que per si 

já enfraqueceriam o irreal perfil do Paciente traçado no flagrante e equivocada-
mente ratificado pelo MM. Juízo de piso – reafirme-se que Gabriel conta com es-
truturado suporte familiar de seus genitores, que, com muito custo, lhes propor-
cionam o melhor da educação;        
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32. 
Neste norte, sobre a necessária valoração dos 

predicados favoráveis do Paciente, vem à mente as palavras do E. Min. Gilson Dipp, 
tiradas do Habeas nº 244.778/ES, que fazem coro à hipótese da presente impetra-
ção, sobretudo diante da ausência de demonstração dos requisitos legais que jus-
tificariam o cárcere: “AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIE-
DADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA DEFINIDA, MESMO NÃO SENDO GA-
RANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA, DEVEM SER DE-
VIDAMENTE VALORADAS QUANDO NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS RE-
QUISITOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL (grifamos)”. 
 

33. 
Em linha de conclusão, alerte-se: no atual cená-

rio do sistema de Justiça Penal pátrio, a prisão é modalidade facultativa no âmbito 
do processo penal20, somente podendo ser adotada em casos excepcionalíssimos, 
já que vige, ainda, a regra da liberdade; 

 
34.  
Diante do exposto, em especial considerando 

positivamente o coletivo de predicados do Paciente, que se sobressaem frente a 
falta de fundamentos idôneos e os equívocos de justificativa extraídos da decisão 

                                                 
20 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 
NA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA, QUE SE REPORTOU À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a prisão decorrente 
da pronúncia não convalida, quando sem motivação autônoma, a inidoneidade da prisão preventiva decretada sem 
fundamentação. Também tranqüila a orientação de que não constitui fundamentação idônea a simples referência 
aos pressupostos legais do art. 312 do CPP, sem menção a fatos concretos capazes de atestar sua ocorrência. As 
adjetivações de hediondo ou, como preferiu o magistrado, "crime mercenário", também não são suficientes, por si 
sós, para justificar a custódia, até porque a "promessa de recompensa" constitui uma das qualificadoras do 
homicídio, prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CP. Já a alegação de "sempre haver a possibilidade de nova 
tentativa", além de despida de qualquer elemento objetivo que evidencie a acentuada propensão do acusado à 
prática delituosa -- atente-se para a primariedade e bons antecedentes do paciente --, equivaleria a criação da prisão 
obrigatória nos casos de tentativa de homicídio, do que, por certo, nem cogitou o legislador ordinário. Nos processos 
de competência do Júri, como há previsão no Código de Processo Penal de atos instrutórios também na fase do 
judicium causae, não é de ter-se por encerrada a instrução criminal com a pronúncia, havendo, por isso, em tese, a 
possibilidade de subsistência do fundamento da preventiva atinente à garantia da referida instrução. Caso, contudo, 
em que o decreto impugnado não mencionou nenhum fato relacionado direta ou indiretamente à sobredita instrução 
criminal, fazendo, apenas, simples alusão à sua conveniência. Hipótese em que não há falar-se em fundamentação 
insuficiente, mas em ausência de motivação. Recurso ordinário provido” (STF – Rel.Min.Carlos Britto – Habeas Corpus 
83465);  
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que decretou a prisão preventiva e do V. Acórdão que a manteve, em fatal rota 
de colisão com o novo artigo 315 § 2º do CPP, e estando ausentes os requisitos do 
artigo 312 do mesmo Códex, CLAMA-SE seja CONCEDIDA A ORDEM para REVO-
GAR a custódia cautelar do Paciente, ou para a substituí-la por medidas difusas, 
permitindo que solto, mediante compromisso, possa Gabriel Apolinário aguardar 
o deslinde da ação penal na origem; 

 
 

PEDIDO LIMINAR. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DE-
MORA EVIDENCIADOS. EXISTÊNCIA DE RECENTÍSSIMA DECISÃO 
DA E. MINA. LAURITA VAZ QUE CONCEDERA LIMINAR EM CASO 
IDÊNTICO, TIRADO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, É PRATI-
CAMENTE IDENTICA ÀQUELA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVEN-
TIVA DO PACIENTE. SEMELHANÇA DEMONSTRADA NESTE WRIT 
QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE LIMINAR AO ORA PACIENTE  
 
 

35. 
 E. Julgador(a). 
 Considerando a plausibilidade jurídica dos argu-
mentos e da prova cotejada neste writ e, sobretudo, considerando a existência de 
recentíssima liminar concedida pela E. Ministra Laurita Vaz em caso cuja dinâ-
mica dos fatos no flagrante e na decisão judicial que convertera o flagrante em 
preventiva (Doc. 32 - HC nº604.136-SP), são semelhantes à hipótese deste writ, 
REQUER-SE o pront exame e a consequente concessão da tutela emergencial, o 
que não importará em indevida antecipação do mérito do writ, data venia; 
 

36. 
Com efeito, no que tange ao fumus boni juris, 

este reside na coletânea de provas e documentos colacionados nesta impetração, 
fundamentados através de argumentação que encontra amparo e justificativa no 
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acervo jurisprudencial extraído tanto da 5ª (quinta) como da 6ª (sexta) turma dessa 
E. Superior Corte, e apresentado no bojo deste writ.  

Mas não é só Excelência. Como dito e compro-
vado acima, o caso concreto tratado nesta impetração relativo ao Paciente Gabriel 
guarda – desde a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva até o v. 
Acórdão do TJSP – estreita similitude fática e de conteúdo de decisões com outro 
caso que, nesse E. STJ, é de relatoria da E. Ministra Laurita Vaz (HC nº604.136-SP), 
sendo lá deferida a medida liminar para determinar a soltura daquele outro Paci-
ente (vide Doc. 32 – basta comparar a decisão que converteu o flagrante no caso 
do Paciente Gabriel e no caso do HC nº604.136-SP);  
 

36.1. 
Portanto, sem maiores delongas, invoca-se a 

decisão liminar de sua Excelência a Ministra Laurita Vaz, deferida no HC nº604.136-
SP, como principal argumento que justifica, neste writ, o deferimento do pedido 
liminar em relação ao Paciente Gabriel, em especial considerando o acerto de seus 
argumentos e fundamentos que se adequam em gênero, número e grau à hipó-
tese vertente. Observe-se: 
 

“(...) além disso, de acordo com a micro reforma processual procedida pela Lei 
n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte 
final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade 
(arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva 
há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que 
serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais me-
nos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mos-
trem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da socie-
dade. NO QUE DIZ RESPEITO ESPECIFICAMENTE AO TRÁFICO DE DROGAS, NÃO 
OBSTANTE SEJA LEGÍTIMA, EM TERMOS DE POLÍTICA CRIMINAL, A PREOCU-
PAÇÃO COM O SEU ALASTRAMENTO NA SOCIEDADE, A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA-SE NO SENTIDO DE QUE FUNDA-
MENTOS VAGOS, APROVEITÁVEIS EM QUALQUER OUTRO PROCESSO, COMO 
O DE QUE SE TRATA DE DELITO LIGADO À DESESTABILIZAÇÃO DE RELAÇÕES 
FAMILIARES OU O DE QUE SE TRATA DE CRIME QUE CAUSA TEMOR, INSEGU-
RANÇA E REPÚDIO SOCIAL, NÃO SÃO IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A DECRETA-
ÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, PORQUE NADA DIZEM ACERCA DA REAL PERI-
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CULOSIDADE DO AGENTE, QUE SÓ PODE SER DECIFRADA À LUZ DE ELEMEN-
TOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS”.  O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 84.078/MG, Rel. Ministro EROS 
GRAU, decidiu que a custódia cautelar só pode ser implementada se devida-
mente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A 
referida orientação deve ser adotada por todos os Tribunais Pátrios, como 
forma de se tornar mais substancial o princípio constitucional da presunção 
de inocência. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMI-
NAR, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO WRIT, A SOLTURA DOS PACIENTES, SE 
POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS, advertindo-os da necessidade 
de permanecerem no distrito da culpa e atenderem aos chamamentos judici-
ais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveni-
ente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cau-
telares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de 
forma fundamentada. (STJ - HABEAS CORPUS Nº 604136 – DECISÃO LIMINAR 
DE 17/08/2020 -  REL. MINISTRA LAURITA VAZ).  

  
37. 

 Por fim, no tocante ao periculum in mora, a con-
turbada fotografia atual dos autos na origem – não houve ainda, sequer, a citação 
do Paciente Gabriel – permite concluir, Excelência, que, para além de não haver 
previsão para o início da instrução criminal, tal constatação se arrastará por longos 
meses, de maneira que o constrangimento com a prisão ilegal surgiu, se concreti-
zou, e se agrava a cada dia. 

Ademais, nos dias atuais, é naturalmente aferí-
vel o concreto agravamento da demora na prestação jurisdicional ocorrida em vir-
tude do afastamento dos servidores do Judiciário paulista, consequência da pan-
demia vivida por todos no Brasil, prolongando o curso dos processos na origem e 
atraindo a ausência de previsibilidade sobre quando iniciada e encerrada a instru-
ção processual de casos que envolvem réu preso; 
 

38. 
 Por conseguinte, socorrendo-se da liminar con-
cedida no bojo daquele HC nº604.136-SP como eficaz remédio para sanar liminar-
mente o constrangimento sofrido pelo Paciente Gabriel neste writ, CLAMA-SE seja 
concedida a medida liminar para permitir que a ora Paciente possa aguardar em 
liberdade o julgamento do mérito do presente writ; 
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DOS PEDIDOS 
 

39. 
Portanto, impetra-se o presente remédio he-

roico buscando, veementemente, seja reconhecida a ilegalidade suscitada, sus-
tando os efeitos da ilegal ordem prisional em desfavor do Paciente. Reitere-se 
que a prisão não encontra motivação válida, necessidade e amparo no que carre-
ado aos autos. Rememore-se que o édito constritivo e o V. Acórdão ora atacado 
não se apegaram a fatos concretos, citando situações hipotéticas que não corres-
pondem, sequer, a realidade do caso em análise. 

Nitidamente carente de fundamentação o de-
creto prisional, bem como o v. Acórdão, vez que se basearam apenas na gravi-
dade abstrata do fato e genérica garantia da ordem pública, verificando-se clara 
ofensa ao quanto dispõe o preceito do artigo 93, inciso IX da nossa Constituição 
Federal, bem assim a novel redação do artigo 315, § 2º, do CPP.  

Por conseguinte, demonstrado está o hialino 
constrangimento ilegal que sofre o ora Paciente Gabriel Apolinário Ribeiro, onde 
se lhe inflige restrição ao direito de ir e vir sem justa causa, caracterizada, neste 
diapasão, a hipótese tratada no artigo 648 do Código de Processo Penal. 

Ante todo o exposto, e com fulcro no artigo 5º, 
inciso LXVIII da Carta da República e demais dispositivos que regulam a matéria, 
REQUER seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR PARA QUE SE PERMITA QUE O ORA 
PACIENTE GABRIEL APOLINÁRIO RIBEIRO AGUARDE EM LIBERDADE, ainda que 
mediante medida cautelar difusa, em número singular ou plural (art. 319 do CPP), 
O FINAL JULGAMENTO DESTE WRIT. Repetindo-se que presente o fumus boni juris 
e do periculum in mora, requisitos essenciais à concessão da mercê. 

Ultimando-se, por pedido, quando do julga-
mento do mérito, seja ratificada a liminar, CONCEDENDO-SE A ORDEM para RE-
VOGAR OU SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA, permitindo que, em liberdade, 
mediante condições, possa o Paciente GABRIEL APOLINÁRIO RIBEIRO aguardar o 
deslinde do processo na origem. 

 
Em assim fazendo, estará Vossa Excelência, 

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

Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 

  De São Paulo/SP para,  
Brasília/DF, 04 de setembro de 2020.  
 

        
P.p. DANIEL LEON BIALSKI 
OAB/SP 125.000 
 

 
P.p. JOÃO BATISTA AUGUSTO JÚNIOR 
OAB/SP 274.839 
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