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I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Federal, em face da 

sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Santos, que rejeitou a denúncia apresentada contra o 

Recorrido pela suposta prática do delito previsto no artigo 346 do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: É titular de fato da unidade autônoma 164-A do Edifício Solaris, conhecida 

como Triplex do Guarujá, consoante o já decidido nos Autos n. 5046512-64.2016.4.04.7000, originários da 13ª 

Vara Federal de Curitiba/PR, e, nessa qualidade, em repúdio à sua condenação no mencionado processo, 

pediu a GUILHERME BOULOS, que é coordenador do MTST e Frente do Povo sem Medo, para promover a 

ocupação do referido imóvel com os ativistas e integrantes dos citados movimentos sociais. Além disso, em 

ato público realizado em São Paulo/SP no dia 24.1.2018, data em que o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (TRF4) julgou os recursos interpostos contra a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR nos autos do Processo n. 5046512-64.2016.4.04.7000, e majorou a pena outrora aplicada, LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA convocou, instigou e estimulou todos os manifestantes a ocuparem o Triplex, sendo 

que na oportunidade afirmou que já havia pedido para GUILHERME BOULOS "mandar o pessoal dele ocupar 

aquele apartamento", bradando, entre outras, a seguinte expressão: ‘se é meu, ocupem’, conforme se 

comprova pelo Laudo Pericial de Registro de Áudio e Imagens realizado no vídeo contendo as imagens do 

discurso de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (fls. 267/268). De acordo com o mencionado Laudo Pericial (fl. 

268), no momento em que LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA conclamou os manifestantes a ocuparem o imóvel, 

ele foi ovacionado (instante 0:09:13), o que demonstra que, na qualidade de líder político e possuidor de um 

carisma diferenciado perante movimentos sociais de tal natureza, a convocação feita por LUIZ INÁCIO LULA 

DA SILVA para a ocupação do Triplex foi recebida pelos manifestantes como uma ordem. Tanto que, em 

16.4.2018, tal fato efetivamente se concretizou, conforme sobejamente narrado nesta peça acusatória.

Importa ressaltar ainda a existência de liame entre os denunciados ANDERSON, ANDREIA, EDIANE, 

GUILHERME BOULOS e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. Veja-se que o denunciado ANDERSON é assessor 

do Deputado Estadual Luiz Turco (PT), pessoa conhecida de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, conforme 

afirmado por ele por ocasião o depoimento prestado na seara policial (fls. 347/348). ANDERSON, por sua 
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vez, mantém estreita ligação com ANDREIA, coordenadora da Frente do Povo sem Medo em São Bernardo 

do Campo/SP, movimento social coordenado e liderado por GUILHERME BOULOS, e EDIANE também é 

coordenadora o MTST, movimento como já afirmado, coordenado e liderado por GUILHERME BOULOS, 

sendo que em depoimento prestado na seara policial (fls. 357/358), ANDREIA afirmou conhecer ANDERSON 

e EDIANE. Como já mencionado, os danos causados ao Triplex são decorrentes da ocupação ordenada por 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o qual tinha ciência de que referido imóvel se encontrava na posse da União 

em razão da ordem de sequestro emanada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos do 

Processo n. 5046512-64.2016.4.04.7000, planejada e organizada por GUILHERME BOULOS, e concretizada 

pelos integrantes e ativistas do MTST e Frente do Povo sem Medo, movimentos sociais coordenados por 

GUILHERME BOULOS e que também possuem como lideranças as denunciadas ANDREIA e EDIANE”.

O MM. Juízo de origem rejeitou a denúncia em relação ao recorrido LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, 

entendendo que:

“Embora existam nos autos registros incontestáveis de que o corréu tenha declarado, durante ato público 

realizado em 24.1.2018, as seguintes palavras: “...Eu até já pedi pro Guilherme Boulos mandar o pessoal dele 

ocupar aquele apartamento” e “Já que é meu...Ocupem!”, tais manifestações, por si só, não são aptas a 

constituir nexo causal entre a participação intelectual do acusado e a conduta delituosa direta (prática de atos 

executórios), ocorrida na data de 16.4.2018”.

O Ministério Público Federal apresentou o presente recurso, alegando, em síntese, que “a decisão 

deve ser reformada, uma vez que os elementos dos autos indicam que Luiz Inácio Lula da Silva solicitou a 

Guilherme Boulos a ocupação do imóvel, além de instigar integrantes de movimentos sociais em ato público 

realizado na Praça da República, em São Paulo (SP)”.

Contrarrazões da defesa, requerendo a manutenção da decisão.

O MM. Juízo entendeu que não era caso de retratação.

Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que declinou da 

competência para esta Turma Recursal.

A Procuradoria da República oficiante nesta Turma apresentou parecer escrito, opinando pela 

manutenção da decisão que rejeitou a denúncia em relação ao recorrido (evento n. 07).

É o relatório.

II. VOTO

Preliminarmente, entendo que o recurso em sentido estrito pode ser recebido, adotando o princípio da 

fungibilidade. Explico.

Nos termos do artigo 82 da Lei n. 9.099/95, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da 

sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro 

grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. Todavia, pela inteligência do artigo 81 da mesma Lei, tal decisão 

deveria ser proferida em audiência, seguindo o rito sumaríssimo.

No caso em tela, a decisão foi proferida fora da audiência, após manifestação do Ministério Público 
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Federal, por escrito. Houve, pois, uma mescla do rito sumaríssimo com o ordinário, tanto que o recurso foi enviado 

ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não diretamente a esta Turma Recursal. Assim, não é grosseiro o erro 

que busca fundamentação no artigo 581, I, do CPP, que prevê o Recurso em Sentido Estrito como meio de 

impugnação da rejeição da denúncia nos ritos ordinário e sumário.

Ademais, o artigo 579 do CPP dispõe que salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada 

pela interposição de um recurso por outro, no mesmo sentido do previsto no artigo 13 dos Juizados (“os atos 

processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados”).

Assim, considerando os princípios próprios dos Juizados Especiais, não me parece incorreto receber, 

como apelação, o recurso em sentido estrito interposto, diante da inexistência, no caso, de má-fé do recorrente.

Feitas essas considerações, há outra preliminar que deve ser analisada.

O delito imputado ao recorrido está previsto no artigo 346 do Código Penal:

Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por 

determinação judicial ou convenção:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade 

cominada ao crime, verificando-se em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, 

não excede a dois.

Ademais, dispõe o artigo 115 do mesmo Codex que são reduzidos de metade os prazos de prescrição 

quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 

(setenta) anos.

Compulsando os autos, verifico que, desde a data do fato narrado na denúncia, 14/04/2018, 

transcorreu tempo superior ao previsto para exercício do jus puniendi pelo Estado, que se findou em 13/04/2020, 

antes mesmo de o feito ser distribuído nesta Turma Recursal.

Diante do exposto, declaro a extinção da punibilidade dos fatos narrados na denúncia, em 

relação ao Recorrido, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal 

c.c. artigo 107, IV do Código Penal.

Fica prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Federal.

É o voto.

<# III – EMENTA

PENAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA 

DENÚNCIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

OCORRÊNCIA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. CÔMPUTO DO PRAZO PELA METADE. DECLARADA 

EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
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IV – ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 

Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, por 

unanimidade, declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Juíza Federal 

Relatora. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Juízes Federais Flavia de Toledo Cera, Fernando 

Moreira Gonçalves e Sérgio Henrique Bonachela.

São Paulo, 29 de março de 2021. #>#}#]

FLAVIA DE TOLEDO CERA
JUÍZA FEDERAL RELATORA
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