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     D E C I S Ã O
 

ID 42367618: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de ANTONIO
CARLOS BRONZERI e JURANDIR PEREIRA ALENCAR.

Alegam os requerentes, em suma,  não ter havido descumprimento da prisão domiciliar, pois os acusados
sempre estiveram no endereço declinado nos autos como sendo seu atual domicílio, qual seja, Rua Abílio
Soares x Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1, Bairro Vila Mariana, São Paulo/SP.

 Aduz não pretenderem furtar-se à aplicação da lei penal, estando à disposição da justiça.

Era o necessário a relatar.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, verifico que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva foram expostos na decisão de
ID 42146619, não tendo havido qualquer alteração fática que enseje revogação.

Em que pese as alegações da defesa, não há contrariedade na decisão proferida, tampouco influência ou
motivação política por parte de qualquer órgão.

Do cotejo dos autos, verificou-se o descumprimento das decisões judiciais por parte dos acusados, o que
inviabilizou o andamento do processo por quase quatro meses  tal qual exaustivamente narrado na decisão
ontem proferida, a qual inclusive apresenta relatório extenso de todas as diligencias realizadas na tentativa de
citação dos réus. Frise-se que até o presente momento a citação do réu Antônio Carlos não foi efetivada.

Especificadamente sobre o local de residência dos acusados, busca a defesa utilizar-se de trechos da decisão
impugnada, fora de contexto, na tentativa de justificar o descumprimento que ensejou a decretação da prisão
preventiva. 
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A “controvérsia” gerada em torno do local de residência dos réus nada mais é do que ato por estes criado com
o fim de se furtarem à aplicação da lei penal, além de causarem desordem ao andamento processual.

Nos termos da decisão que decretou a prisão preventiva, restou claro que ANTÔNIO declarou residir na Rua
 enquanto JURANDIR disse residir na Rio Grande do Sul, n. 163, Osasco/SP, Rua Mariquinha Viana, n. 583,

 Estes foram os endereços utilizados para decretar a prisão domiciliar, não havendo falar-se emnesta Capital.
domicílio no acampamento situado na Rua Abílio Soares x Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1, Bairro Vila
Mariana, São Paulo/SP, pois não se trata aqui de benefício, pelo qual os réus podem escolher onde querem
cumprir o decreto de prisão domiciliar da forma que mais lhes convém, mas sim de medida privativa de
liberdade cautelar.

Desta feita, permanecem presentes os requisitos cautelares que dizem respeito ao chamado periculum
  consubstanciados na conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal elibertatis

garantia da ordem pública narrados na decisão de ID 42146619, razão pela qual indefiro o pedido de
revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos acusados.

Aguarde-se o cumprimento dos mandados de prisão, observando-se o disposto no artigo  artigo 236  do
Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.7371965).

Intime-se. Publique-se.

São Paulo, data da assinatura digital.

BARBARA DE LIMA ISEPPI

JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA
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