
PETIÇÃO 8.961 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) :SOB SIGILO 
ADV.(A/S) :SOB SIGILO 

DECISÃO 

Trata-se da análise sobre o descumprimento das medidas cautelares 
diversas da prisão impostas a OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO.

Em 12 de novembro,  diante de notícias de que o ora requerente teria 
viajado a São Paulo em 09/11/2020, sem prévia autorização, além de ter 
utilizado redes sociais - apesar da restrição imposta - para divulgação de 
notícias  fraudulentas,  que  foram  alvo  de  suspensão  pela  Justiça, 
determinei  ao  requerente  que  prestasse  informações  sobre  eventual 
descumprimento das medidas cautelares, no prazo de 24 (vinte e  quatro) 
horas. 

As informações apresentadas pelo requerente foram recebidas neste 
Gabinete na data de 13 de novembro, após o horário do expediente do 
protocolo judicial. 

Diante do descumprimento das medidas restritivas que lhe foram 
impostas, notadamente quanto aos itens 2 e 5 da decisão de 5/07/2020, 
INDEFERI o pedido formulado para ausentar-se no período de 12 a 30 de 
novembro,  e  ainda,  determinei  ao  requerente  para  apresentar-se  na 
secretaria desse gabinete às 14h00, tanto de segunda feira (16/11), quanto 
sexta-feira (20/11), para demonstrar o efetivo cumprimento da decisão.

Devidamente  intimada,  a  douta  Procuradoria-Geral  da  República 
manifestou-se nos autos.

É a síntese do necessário. Decido. 
Em  5/07/2020,  determinei  a  substituição  da  prisão  temporária 

anteriormente  decretada  pela  imposição  das  seguintes  MEDIDAS 
CAUTELARES diversas da prisão  a OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO:

(1)  Proibição  da  manutenção  de  contatos,  inclusive 
telefônico e telemático, entre si e com as pessoas indicadas na 
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Petição STF nº 37267/2020 (Adilson Nelson Dini, Alberto Junio 
da  Silva,  Alessandra  da  Silva  Ribeiro,  Aline  Sleutjes,  Allan 
Lopes dos Santos, Arolde de Oliveira, Beatriz Kicis Torrents de 
Sordi,  Camila  Abdo  Leite  do  Amaral  Calvo,  Carla  Zambelli 
Salgado, Caroline Rodrigues de Toni, Daniel Lúcio da Silveira, 
Eliéser  Girão  Monteiro  Filho,  Emerson  Teixeira  de  Andrade, 
Ernani  Fernandes  Barbosa  Neto,  Evandro  de  Araújo  Paula, 
Fernando  Lisboa  da  Conceição,  Evandro  de  Araújo  Paula, 
Geraldo Júnio do Amaral, José Guilherme Negrão Peixoto, Luís 
Felipe  Belmonte  dos  Santos,  Marcelo  Frazão  de  Almeida, 
Oswaldo Eustaquio Filho, Otavio Oscar Fakhoury, Otoni Moura 
de Paula Junior, Sergio Ferreira de Lima Junior, Thais Raposo 
do Amaral Pinto Chaves,Valter Cesar Silva Oliveira, integrantes 
do movimento 300 do Brasil;  Canal Tl Produção de Vídeos e 
Cursos Ltda. (Terça Livre), Camila Abdo Leite do Amaral Calvo 
(Produções  Jornalísticas  e  Assessoria  de  Imprensa),  Inclutech 
Tecnologia da Informação Ltda., Novo Brasil Empreendimentos 
Digitais Ltda., Raposo Fernandes Marketing Digital Ltda., Rede 
Pensa  Brasil  de  Comunicação,  Target  Journal  Comunicação 
Ltda. (Gazeta São José dos Pinhais); Movimento Avança Brasil 
(Instituto  Acorda  Brasil),  Movimento  Conservador  (Instituto 
Conservador),  Movimento  NasRuas  (Associação  Brasil 
NasRuas);  administradores  dos  canais  Universo",  Foco  do 
Brasil",  "Folha  Política",  "O  Giro  de  Notícias",  "Terça  Livre", 
"Vlog  do  Lisboa,  "Nação  Patriota",  "Ravox Brasil",  TV Direta 
News,  Direto  aos  Fatos;  responsáveis  pelos  perfis 
@focodobrasil",@folhadobrasil,"@tercalivre","@vlogdolisboa 
@vlogdolisboavideos,  "@nacaopatriotaofic",  "@ravoxbrasil", 
@eustaquio_oswaldo,  @drfrazaomarcelo,  @caabdo, 
"@albertosilvabr"; administradores das páginas "Folha Política", 
"Foco do Brasil", "Alberto Silva" "Terça Livre", "Vlog do Lisboa, 
"Roberto Boni", "Nação Patriota", "Ravox Brasil");

2)  Proibição  de  frequentar  as  redes  sociais  apontadas 
como meios da prática dos crimes ora sob apuração;

3) Proibição de se aproximar ao menos de um quilômetro 
da  Praça  dos  Três  Poderes  ou  das  residências  dos 
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Excelentíssimos  Senhores  Ministros  do  Supremo  Tribunal 
Federal.

4)  proibição  de  mobilizar,  organizar  ou  integrar 
manifestações de cunho ofensivo a qualquer um dos Poderes da 
República, ou de seus integrantes, ou que incitem animosidade 
das Forças Armadas contra qualquer instituição de Estado;

5)  proibição  de  se  ausentar  do  Distrito  Federal,  salvo 
prévia  autorização  judicial,  permanecendo  à  disposição  do 
douto juízo, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal 
para contribuir com as apurações.

Depreende-se  da  análise  dos  autos  que  OSWALDO EUSTÁQUIO 
FILHO vem, sistematicamente, descumprindo as medidas cautelares que 
lhe foram impostas na referida decisão, notadamente nos itens 2 e 5. 

Impedido  de  frequentar  as  redes  sociais,  em  data  recente,  o 
investigado desrespeitou a ordem judicial e foi  autor de inúmeras  fake  
news em que imputou crimes a candidato a prefeito da cidade de São 
Paulo, sendo necessária ordem judicial da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo 
para retirada do conteúdo. 

Conforme consta do relatório policial nº 07/2020 – SIP/SR/PF/DF, em 
11/11/2020  o  requerente  foi  identificado  na  cidade  de  São  Paulo,  no 
período matutino,  entre  10  e  11h30,  no  estúdio  da  empresa  UOL,  em 
debate promovido com os candidatos ao cargo de prefeito de São Paulo.

O descumprimento das medidas constou, inclusive, da manifestação 
do advogado regularmente constituído do investigado: 

“(...)  ocorre que não sabia que seu cliente havia viajado 
sem autorização do eminente Ministro, da mesma forma, que 
vossa  Excelência  soube  do  ocorrido  este  advogado,  também 
soube por meio de redes sociais e exigiu o retorno imediato do 
paciente. 

Conforme se anexa,  o  comprovante de que o mesmo já 
retornou  a  Brasília  na  data  de  13/11/2020,  pedindo  este 
peticionário escusas ao eminente Ministro pelo ocorrido, e que 
o paciente, já se encontra em Brasília em sua residência”.
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Foi  apresentado,  ainda,  o  cartão  de  embarque  do  investigado, 
partindo, no dia 13/11/2020, às 6h45m do aeroporto Santos Dumont/RJ 
com destino à Brasília/DF, no voo 4838 da Companhia Aérea Azul. 

Como se vê, os fatos revelam-se gravíssimos. O investigado insiste 
em  descumprir  as  medidas  que  lhe  foram  impostas,  em   verdadeira 
afronta ao órgão judiciário e à administração da Justiça.

Acrescente-se aos fatos já narrados que o investigado responde por 
inúmeros processos em trâmite na justiça eleitoral, nas zonas eleitorais de 
São Paulo, Fortaleza, Florianópolis e Paranaguá. Nesta última, inclusive, 
com inquérito policial  já  instaurado.  Ao que tudo indica,  as autuações 
desses procedimentos ocorreram entre 01/09/2020 e 14/11/2020, período 
em  que  já  haviam  sido  aplicadas  as  medidas  cautelares  diversas  da 
prisão. 

Diante  desses  fatos,  a  Procuradoria  Geral  da  República  requereu 
“seja  cogitada,  em consideração  ao  descumprimento  das  obrigações  2  e  5  da  
decisão de 5 de julho deste ano, a inflição de novas cautelares previstas na redação  
do art. 319 do Código de Processo Penal, antes de se determinar a segregação do  
requerente”, salientando que: 

11. Independentemente da pontual dissonância quanto à 
aplicação das cautelares em desfavor do requerente,  relevada 
pela  aquiescência  denotada  no  sucessivo  agir  do  Ministério 
Público, não há como se negar que o requerente adotou, mais 
de uma vez, uma postura refratária em relação aos comandos 
de Vossa Excelência.

12.  Em  uma de  suas  insubmissões,  produziu  “matérias 
jornalísticas consideradas caluniosas e difamatórias” nas quais 
imputou crimes de lavagem de dinheiro a Guilherme Boulos, 
candidato a prefeito de São Paulo, que foram posteriormente 
veiculadas  na  campanha  de  um  adversário  político,  o  que 
exigiu a intervenção do Poder Judiciário.

13.  Afrontou  ainda  a  autoridade  e  prestígio  da 
administração da Justiça, ao ausentar-se do Distrito Federal no 
dia  9  de  novembro,  sem  prévia  autorização  judicial. 
Gratuitamente, diga-se de passagem, já que Vossa Excelência já 
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havia se mostrado sensível às sua necessidades quando deferiu 
pedido para que ele visitasse seu genitor em Curitiba, entre os 
dias 4 a 14 de agosto de 2020. Pleitos visando a manutenção do 
seu próprio sustento e a assistência à família não haveriam de 
ser diferentes.

14. Consequentemente, não há como não reconhecer, por 
mais  que  se  tenha  entendido  diversamente  os  motivos  que 
deram ensejo à imposição de medidas previstas no art. 319 do 
Código  de  Processo  Penal,  que  o  requerente  descumpriu, 
inadvertidamente, proibições de “frequentar [...] redes sociais” 
e  de  “se  ausentar  do  Distrito  Federal,  salvo  com  prévia 
autorização judicial”. Por outro lado, também não há dúvida de 
que a  jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  admite  o 
desacatamento de medidas cautelares diversas da prisão como 
fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva. 
Parte  da  ementa  do  acórdão  do  HC  169.462,  publicado  no 
Diário  da Justiça  eletrônico do dia 28 de novembro de 2019, 
reflete com fidelidade essa percepção”.

Assiste razão à PGR, pois nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 282 do 
Código de  Processo  Penal,  o   descumprimento injustificado da ordem 
judicial imposta autoriza a substituição ou cumulação das medidas; ou 
mesmo,  a  decretação  da  prisão  preventiva,  notadamente  no  caso  dos 
autos, porque como evidenciado, as medidas impostas não alcançaram o 
efeito  disciplinar  e  pedagógico  que  eram  esperados  (HC  172679, 
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-
2019; (HC 164581, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: 
ALEXANDRE  DE  MORAES,  Primeira  Turma,  julgado  em  20/08/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-
2019;  RHC  146329  AgR,  Relator(a):  ROBERTO  BARROSO,  Primeira 
Turma,  julgado  em  05/02/2018,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-029 
DIVULG 16-02-2018 PUBLIC 19-02-2018; RHC 121046,  Relator(a):  DIAS 
TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  14/04/2015,  PROCESSO 
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ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 25-05-2015 PUBLIC 26-05-2015).
Destaque-se,  ainda,  que,  na presente  hipótese,  o  descumprimento 

das  medidas  restritivas  veio  acompanhado  da  prática  de  supostas 
infrações penais, estando presentes os requisitos do artigo 240 do Código 
de Processo Penal,  e a necessidade de nova ordem de busca e apreensão 
no  domicílio  pessoal  e  profissional  do  investigado  para  colher  novos 
elementos de prova.

Anoto  que  a  inviolabilidade  domiciliar  constitui  uma  das  mais 
antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada, 
pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como 
a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, inclusive do 
local  onde  se  exerce  a  profissão  ou  a  atividade,  desde  que  constitua 
ambiente fechado ou de acesso restrito ao público (HC nº 82.788/RJ, 2ª T, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO). Esse fundamental direito, porém, não se 
reveste de caráter absoluto (RHC 117159, 1ª T, Rel. Min. LUIZ FUX) e não 
deve  ser  transformado  em  garantia  de  impunidade  de  crimes,  que, 
eventualmente,  em  seu  interior  se  pratiquem  ou  que  possibilitem  o 
armazenamento de dados probatórios necessários para a investigação (RT 
74/88,  84/302);  podendo  ser,  excepcionalmente,  afastado  durante  a 
persecução  penal  do  Estado,  desde  que  presentes  as  hipóteses 
constitucionais e os requisitos legais (RE 603.616/RO, Repercussão Geral, 
Pleno,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES;  HC  93.050-6/RJ,  2ª  T,  Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO; HC 97567, 2ª T, Rel. Min. ELLEN GRACIE).

A determinação está circunscrita a pessoa física vinculada aos fatos 
investigados e os locais da busca limitando-se aos endereços residenciais 
e profissionais do suposto envolvido. Nesse cenário, tenho por atendidos 
os pressupostos necessários ao afastamento da garantia constitucional da 
inviolabilidade do domicílio, encontrando-se justificada a ação invasiva 
na procura de outras provas das condutas ora postas sob suspeita.

Diante do exposto, nos termos do artigo 240 e dos §§ 4º e 5º do artigo 
282 do Código de Processo Penal, DETERMINO: 
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a) A IMPOSIÇÃO, CUMULATIVAMENTE,  às medidas cautelares 
aplicadas na decisão de 5/7/2020, das seguintes medidas: 

a.1) Prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do Código de 
Processo Penal;

a.2) uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do inciso IX 
do art. 319 do Código de Processo Penal.

b)  A BUSCA E APREENSÃO de computadores, tablets, celulares e 
outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais 
relacionados  aos  fatos  aqui  investigados,  em  poder  de  OSWALDO 
EUSTÁQUIO FILHO em seu endereço residencial e comercial.

Comunique-se à autoridade policial designada nestes autos para que 
efetive  o  cumprimento  imediato  da  medida e  ao  Juízo  da  Vara  de 
Execuções  do Distrito  Federal  para  que providencie,  imediatamente,  o 
equipamento eletrônico a ser utilizado pelo investigado. 

Ciência  à  Procuradoria-Geral  da  República,  para  se  quiser 
acompanhe a diligência policial.

Cumpra-se. 
Brasília, 16 de novembro de 2020. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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