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AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Nº 5003521-26.2020.4.03.6181 / 4ª Vara Criminal
Federal de São Paulo
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

 
REU: JURANDIR PEREIRA ALENCAR
Advogados do(a) REU: ALEXANDRE DE VASCONCELOS FALCAO - SP416249, SHIRLEY MOREIRA DE FARIAS -
SP215926
 
 
 

 

    S E N T E N Ç A

 

Trata-se de denúncia inicialmente oferecida pelo Ministério Público Federal em face de ANTONIO
CARLOS BRONZERI e JURANDIR PEREIRA ALENCAR, qualificados nos autos, pelo cometimento, em
tese, dos crimes descritos nos artigos 139, 140 c/c 141, incisos II e III e artigo 147, todos do Código
Penal.

Narra a inicial que no dia 02 de maio de 2020, em concurso de agentes com ao menos outros
treze indivíduos não identificados, os denunciados dirigiram-se à frente da residência do Ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, onde permaneceram em via pública por
aproximadamente duas horas e, utilizando-se de microfone acoplado a alto-falante em carro de
som, proferiram ofensas que caracterizariam crimes contra a honra, além de ameaças à vítima
em razão do exercício de sua função.

Consta que a vítima se encontrava na residência e requisitou a condução dos envolvidos até a
delegacia para os trabalhos de polícia judiciária, ocasião em que a autoridade policial lavrou o
auto de prisão em flagrante em face dos denunciados, arbitrando o pagamento de fiança.

O feito tramitou inicialmente perante a Justiça Estadual, tendo sido remetido a esta Justiça
Federal após constatada a aplicação da Súmula 147 do STJ ao caso, segundo a qual: “compete a
Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando
relacionados com o exercício da função” (pp. 75/78 do ID 34528760).

Aos 29 de junho de 2020 houve a distribuição a esta 4ª Vara Criminal Federal (ID 34557469) tendo
sido a denúncia (pp. 129/133 do ID 34528759) parcialmente ratificada pelo Ministério Público
Federal (p. 03 do ID 34644646), restando recebida aos 02/07/2020 pelas infrações previstas nos
artigos 139, 140, 141, incisos II e III, c/c artigo 147, todos do Código Penal, conforme decisão de ID
34694040.

 Na oportunidade do recebimento da denúncia foram revogadas as medidas cautelares fixadas
nos autos n. 1509753-04.2020.8.26.0228, assim como a prisão preventiva decretada nos autos n.
1509753-04.2020.8.26.0228, e decretadas as PRISÕES DOMICILIARES de ANTONIO CARLOS
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BRONZERI e JURANDIR PEREIRA ALENCAR, com fundamento nos artigos 312 e 317 do Código de
Processo Penal.

O réu JURANDIR PEREIRA ALENCAR foi citado aos 13 de outubro de 2020, conforme certidão de ID
40184317.

O despacho de ID 41727996, contudo, registrou que os réus não se encontravam em seus
domicílios, em tese desobedecendo aos decretos de prisão domiciliar. Instado a se manifestar a
respeito, o Ministério Público Federal requereu a decretação de nova prisão preventiva para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312, caput e §1º
c/c art. 282, §4º, todos do Código de Processo Penal (ID 41881133).

No ID 42146619 proferiu-se decisão que revogou as medidas cautelares anteriormente fixadas e
decretou novas prisões preventivas aos réus, com fundamento no artigo 312 do Código de
Processo Penal, substituídas por medidas cautelares alternativas em audiência de custódia,
conforme ID 42871220 e seguintes.

  O réu ANTÔNIO CARLOS BRONZERI foi citado aos 02 de dezembro de 2020, conforme
documentos juntados no ID 42796508.

A defesa constituída dos réus apresentou resposta à acusação conjunta no ID 42808299,
postulando pela improcedência da ação.

Em decisão de ID 42995589 foram rejeitadas as alegações defensivas, afastando-se a
possibilidade de absolvição sumária e determinando o prosseguimento do feito.

Aos 04 de março de 2021 foi realizada a primeira audiência de instrução, com a oitiva da
testemunha de acusação VITORINO GOMES DA SILVA (arquivo audiovisual de ID 46592964).

Logo após a audiência a defesa requereu a realização de diligências, consistentes na expedição
de ofício à Polícia Militar do Estado de São Paulo para apresentar as Escalas de Serviços dos
meses de Abril/2020 e Maio/2020 dos policiais militares RICARDO RODRIGUES LIBERATO e
FERNANDO LOPES CRUZ, assim como os respectivos RSM - Relatórios de Serviço Motorizado das
Viaturas dos citados policiais dos dias 02/Maio/2020 e 03/Maio/2020, bem como os RSM -
Relatórios de Serviço Motorizado das Viaturas: VTR 23005, VTR 23213, VTR23202, VTR 23207 e VTR
23212, dos dias 02/Maio/2020 e 03/Maio/2020 (ID 46778213).

O pedido restou indeferido (ID 52327551), pois não vislumbrada a pertinência das diligencias
solicitadas naquele momento processual.

Aos 21 de maio de 2021 foi realizada a segunda audiência de instrução e julgamento, com a oitiva
da testemunha da acusação/defesa/vítima ALEXANDRE DE MORAES e das testemunhas da
acusação FERNANDO LOPES CRUZ e RICARDO RODRIGUES LIBERATO (arquivos audiovisuais de ID
54121083 e seguintes).

No ID 54298900 a defesa reiterou o pedido de diligência, consistente na expedição de oficio a
Polícia Militar do Estado de São Paulo, deferido pelo Juízo no ID 54484305.

Aos 30 de Junho de 2021 ocorreu a última audiência de instrução e julgamento, tendo sido
ouvidas as testemunhas de defesa MARISSOL RIBEIRO DA SILVA, JULIO CESAR PIVA CANTIZANI,
MARIA APARECIDA DA SILVA e OSANA MARIA DOS REIS, a testemunha do juízo MAURO REINALDO
RICARDO JUNIOR, assim como interrogados os réus (arquivo audiovisual de ID 56564530 e
seguintes).

Indagadas as partes sobre diligências nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, o
Ministério Público Federal nada requereu, enquanto a defesa requereu prazo para juntada de
documentos, pedido deferido pelo juízo (termo de ID 56564530).

Os documentos foram juntados nos IDs 57641288 e 58540217.
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O Ministério Público Federal apresentou memoriais no ID 68807755, requerendo a condenação
de ANTÔNIO CARLOS BRONZERI pela prática dos delitos dos art. 139 e 140, c.c. 141, incisos II e III,
todos do Código Penal e de JURANDIR PEREIRA ALENCAR pela prática dos delitos dos art. 139 e
140, c.c. 141, incisos II e III, e art. 147, todos do Código Penal, por reputar provadas autoria e
materialidade nesse sentido.

A defesa apresentou suas alegações finais no ID 91068067, arguindo inicialmente preliminar de
infringência ao art. 520 do CPP, pois o juízo não teria oferecido às partes oportunidade para
conciliação. Requereu, assim, fosse oportunizada a conciliação ou aceita no presente momento a
exceção da verdade em relação ao crime de difamação. Em seguida, arguiu tratar o caso de ação
penal privada e, portanto, a representação do ofendido à autoridade policial não poderia ter sido
recebida como queixa-crime, a qual tem forma própria e deve ser ajuizada em juízo pelo
querelante. Assim, requereu a extinção da punibilidade dos agentes pela decadência (art. 107,
inciso IV, do Código Penal), pois a queixa-crime não teria sido intentada no prazo de seis meses
previsto pelo artigo 38 do CPP. Ademais, afirmou que os crimes imputados ensejariam a
propositura de Acordo de Não Persecução Penal, não oportunizado aos denunciados. Requereu a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal Federal nos termos do art. 2º da Lei 10.259/01,
pois, não configurado o crime de ameaça, as demais condutas imputadas consistiriam em
infrações de menor potencial ofensivo. Afirmou que as diligências requeridas nos ID 46778213 e
ID 48110582 não foram integralmente cumpridas, requerendo a expedição de Ofício à Polícia
Militar do Estado para que envie ao Juízo os documentos e relatórios da VTR 23005.

No mérito, primeiramente requereu a aplicação do instituto previsto no art. 140, § 1º, II, do
Código Penal em relação aos crimes de injúria e difamação, afirmando que as ações consistiram
no direito de responder à ofensas e provocações de que foram vítimas. Após, postulou pela
absolvição por inexistência de provas de que os acusados teriam cometido as ofensas, assim
como provas de dolo.

No ID 105566802 o julgamento foi convertido em diligência, solicitando-se à autoridade do 14o
Distrito Policial de São Paulo os vídeos da manifestação ocorrida em 02 de maio de 2020,
conforme decisão de ID 54121083 e Ofício de ID 54214233, tendo sido os vídeos enviados ao
Juízo e juntados no ID 118172584.

Em 03 de novembro de 2021 verificou-se que as diligências requeridas pela defesa nos 46778213
e ID 48110582 não tinham sido integralmente cumpridas, tendo sido oficiada a Polícia Militar do
Estado para que enviasse ao Juízo os documentos e relatórios da VTR 23005 (ID 149899903), o
que foi feito no ID 149919555. A resposta da Polícia Militar foi juntada no ID 1755766653. As
partes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação a respeito dos documentos,
conforme certidões registradas em 30 de novembro de 2021.

Aos 02 de dezembro de 2021 o julgamento foi convertido em diligência para se determinar o
saneamento do processo, diante das questões preliminares arguidas pela defesa em memoriais.
Assim, determinou-se o envio dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifestasse
sobre a possibilidade de oferecer Acordo de Não Persecução Penal, transação e suspensão
condicional do processo a cada réu, em relação a todos os fatos descritos na denúncia,
justificando fundamentadamente em caso negativo. Além disso, determinou-se a expedição de
ofício à vítima para se manifestar em relação à possibilidade de conciliação, nos termos do artigo
520 do Código de Processo Penal.

A manifestação da vítima veio aos autos no ID 171088255, informando não haver interesse em
participar de conciliação.

Por sua vez, em 17 de dezembro de 2021 o Ministério Público Federal se manifestou no ID
187257747 oferecendo Acordo de Não Persecução Penal a ambos os acusados, excetuando-se
apenas a imputação do crime descrito no artigo 147 do CP em relação ao réu JURANDIR, pois se

i d i id di



31/05/2022 14:21 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=e8dd2ef26b6a8d3472375a… 4/20

trataria de crime supostamente cometido mediante ameaça.

Em 04 de fevereiro de 2022 a defesa se manifestou informando a aceitação do ANPP pelo
acusado ANTÔNIO CARLOS BRONZERI e a recusa por parte de JURANDIR PEREIRA ALENCAR,
conforme ID 241773105.

Diante da aceitação, o processo foi desmembrado em relação a ANTÔNIO CARLOS BRONZERI,
passando a prosseguir sob o n. 5000834-08.2022.4.03.6181, tendo vindo os autos conclusos para
o julgamento do mérito em relação a JURANDIR.

Informações criminais e folhas de antecedentes do acusado juntadas nas pp. 139/149 do ID
34528759.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

1- DAS PRELIMINARES

De início argui a defesa preliminar de incompetência deste juízo para o julgamento do feito pois,
em se tratando de infrações de menor potencial ofensivo, a competência seria do Juizado
Especial Criminal Federal. Referida preliminar foi analisada pela decisão de ID 170516492, tendo
sido o argumento rejeitado.

Ademais, com o saneamento do processo em 02 de dezembro de 2021 também restaram
vencidas as alegações de nulidade relativas à inobservância da conciliação prevista pelo artigo
520 do Código de Processo Penal, assim como sobre não ter sido oferecido aos réus Acordo de
Não Persecução Penal, Transação Penal e Suspensão Condicional do Processo.

De igual modo, não procedem as alegações de que a ação penal seria privada no presente caso,
assim como os argumentos correlatos de que a representação do ofendido à autoridade policial
foi recebida como queixa-crime, descumprindo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal.

Isso porque a lei penal é expressa ao afirmar que se procede mediante representação do
ofendido no caso de todos os crimes contra a honra quando cometidos contra funcionário
público em razão de suas funções: artigo 145, parágrafo único.

É indubitável consistir o Ministro do Supremo Tribunal Federal em agente público, tendo sido os
fatos praticados no contexto de uma decisão por ele prolatada na semana anterior aos fatos,
como reiteradamente afirmaram os denunciados em seus interrogatórios, a exemplo de
ANTÔNIO CARLOS BRONZERI aos 00:06 segundos do ID 56565682 “ele estava simplesmente
sendo chamado a atenção de ele ter retirado o senhor Alexandre Ramagem da linha imposta
pelo Poder Executivo de nomear um cidadão(...)”sic.

Assim, a legitimidade do Ministério Público Federal está correta na espécie, não havendo falar-se
em “representação utilizada como denúncia”, muito menos na extinção da punibilidade dos
agentes em razão da decadência, por não ter sido a queixa-crime intentada no prazo.

Aduz a defesa, ainda, que “o juízo não lhe oportunizou” a apresentação de Exceção da Verdade,
argumento que igualmente não prospera.

Referida exceção consiste em oportunidade ao acusado de provar verídico o fato imputado como
criminoso e difamatórios, aplicável tecnicamente apenas aos crimes de calúnia e de difamação
contra funcionário público no exercício de suas funções, nos termos dos artigos 138, §3º e 139,
parágrafo único do Código Penal.
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A Exceção da Verdade é um incidente processual, possui rito próprio e deve ser apresentada no
prazo de cinco dias contados da primeira intimação do réu para se manifestar nos autos,
conforme afirmou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 92.618/SP, Relatora Ministra
Ellen Gracie, 24/11/2009, ou até mesmo no prazo para a resposta à acusação, se aplicado
analogicamente o artigo 108 do Código de Processo Penal. Na espécie nenhum dos dois foi
observado, haja vista ter a defesa mencionado a exceção expressamente pela primeira vez
apenas nos memoriais finais.

Em 12 de julho de 2021, após a audiência de instrução, sobreveio a petição de ID 5499078
juntando diversos documentos “comentados pelos réus em seus interrogatórios”, requerendo
ainda a concessão de prazo para que um documentário fosse providenciado à profissional de
informática. Em 27 de julho de 2021 foi apresentada nova petição seguida de documentos,
notícias diversas extraídas de veículos de comunicação (ID 58540218 e seguintes), novamente a
título de “juntar Documentos, Vídeos e Links comentados nas suas Defesas na Audiência
realizada no dia 30/Junho/2021”. Na audiência, conforme Termo de ID 56564530, a defesa
igualmente nada disse acerca da Exceção da Verdade e seu processamento, motivo pelo qual as
citadas petições foram apenas juntadas aos autos e não apreciadas como “Exceções”.

Assim, verifica-se uma tentativa de imputar ao juízo falha exclusiva da defesa, a qual não
apresentou a peça no prazo e forma adequados, peça esta sequer cabível contra todos os fatos
imputados ao réu- frise-se. Desta forma, nada há a ser saneado neste ponto.

Vencidas as preliminares, passo ao exame do mérito.

2. DO MÉRITO

A fim de facilitar a compreensão do julgamento, passo a analisar separadamente os crimes
contra a honra e o crime de ameaça.

2.1. DOS CRIMES CONTRA A HONRA

2.1.1- MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE

Os crimes imputados ao réu estão previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, em
combinação com o artigo 141, incisos II e III do mesmo diploma, vejamos:

“Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”.

“Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

 

A materialidade delitiva está presente na espécie.

O Boletim de Ocorrência n. 2876/2020 (pp. 08/12 do ID 34528759) atesta que no dia 02 de maio
de 2020 ao menos quinze indivíduos estiveram na Rua Tucumã, n. 99, Bairro Pinheiros, nesta
Capital, aproximadamente entre 17:00 e 19:21 horas, acompanhados de um veículo com
autofalante acoplado, conforme Termo de Apreensão de p. 14 do ID 34528759.

Referido endereço é a residência de Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
a quem esta sentença passará a se referir como “vítima” ora em diante, o qual apresentou a
Representação de pp. 113/114 do ID 34528759.
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O Laudo Pericial n. 149.959/2020, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de São
Paulo e juntado nos IDs 54819643, 54819648, 54819649, 54819650, 54820301, 54820305 e
54820309 descreve a dinâmica da ação, transcrevendo os discursos captados e ilustrando-a com
imagens.

Segundo a perícia os arquivos analisados continham “largo emprego de palavras de baixo calão,
uma pletora de termos contumeliosos, xingamentos os quais, em vulnerando a honra do
destinatário das ofensas, podem se constituir em possíveis vestígios de aparente prática
criminosa já tipificada pela Autoridade Requisitante. Exemplos: 'Desce aí, canalha... bandido,
canalha, sem vergonha! Essa é sua cara, seu canalha! Cê vai sair do STF para a cadeia, bandido!
Pensa que a gente não sabe que você é canalha?! Desce aí, seu bandido - homem você não é - é
ou não é?! Canalha! Desce daí, vagabundo! Vem aqui, seu vagabundo! Vem mostrar sua cara,
pilantra! Você está se esconde atrás do STF, junto de seus pares, bandido! Desce aqui, ladrão, vem
cá! Aí, Alexandrão. Canalha - você é uma bicha, canalha'” (ID 54820301).

Ainda, constam dos autos os arquivos de vídeos originais utilizados pela Polícia para a elaboração
do laudo, juntados no ID 118174995 e seguintes.

Outrossim, corroboram a materialidade delitiva os depoimentos da vítima e das testemunhas
ouvidas em juízo.

A vítima ALEXANDRE DE MORAES narrou que no dia dos fatos se encontrava em sua residência na
Rua Tucumã quando um grupo de pessoas (cerca de cinco no início, depois um grupo de
aproximadamente vinte) se posicionou na calçada com faixas e um aparelho de som acoplado a
um veículo e passou a gritar palavras de ordem ofensivas e a xingá-lo, principalmente em virtude
de uma liminar que havia concedido nos dias anteriores, suspendendo a nomeação de Alexandre
Ramagem para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal. Declarou que em um determinado
momento os réus, utilizando-se do microfone, passaram a se alternar nas ofensas, xingando-o.
Indagado sobre o que exatamente foi falado, respondeu que “corrupto, ladrão, advogado do PCC,
isso é difamação porque atingem a honra objetiva. Além disse houve xingamentos pessoais de
covarde, canalha, safado, até xingamentos preconceituosos e homofóbicos, veado, maricas, me
senti ofendido tanto na minha honra objetiva como subjetiva”. Era possível visualizá-los
claramente da sua sacada, sendo que os reconheceu posteriormente por meio de fotos (arquivo
audiovisual de ID 54122318).

A testemunha FERNANDO LOPES CRUZ, policial militar presente no local dos fatos, disse se
recordar da manifestação que ocorreu em 02 de maio de 2020 em frente ao prédio em que
reside o Ministro Alexandre de Moraes. As pessoas que estavam na manifestação começaram a
ameaçar, xingar o Ministro, falavam “canalha”, “bandido”, “comunista”, “safado”, “pilantra”,
“advogado do PCC”. O Jurandir disse que ia defenestrar ele e a família dele toda (arquivo
audiovisual de ID 54121850).

De sua parte, a testemunha RICARDO RODRIGUES LIBERATO, também policial militar presente no
local dos fatos, declarou que a manifestação foi iniciada com algumas pessoas a pé e
posteriormente surgiram veículos, na frente da casa do Ministro, na calçada contrária ao
condomínio. Havia de 60 a 80 pessoas. As palavras proferidas eram de ofensa ao Ministro,
“advogado do PCC”, que os filhos dele que não iam sobreviver na Terra, algo do gênero, entre
outros xingamentos (arquivo audiovisual de ID 54122347).

A testemunha MARIA APARECIDA DA SILVA declarou em Juízo ter participado do ato em frente ao
prédio da vítima no dia dos fatos. Disse que na ocasião todos xingaram o ministro das seguintes
ofensas: “cabeça de ovo”, “ministro corrupto”, “advogado do PCC e do diabo”. A manifestação teria
ocorrido porque o ministro não deixou o Presidente colocar o Ramagem no comando da Polícia
Federal (arquivo audiovisual de ID 56564686).
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Por sua vez, a testemunha OZANA MARIA DOS REIS declarou em Juízo ter participado do ato e
que o grupo estava revoltado com a não autorização de Alexandre Ramagem para diretor-geral
da Polícia Federal, motivo pelo qual foram para casa do Ministro protestar. Disse que xingaram a
vítima de “cabeça de ovo”; “advogado do PCC”; “falso juiz”, “usa toga que não te pertence”;
“vagabundo”; “canalha”; “cretino”; “quero ver você descer” (arquivo audiovisual de ID 56564871).

Presente, portanto, a materialidade delitiva.

De igual modo, está provada na espécie a autoria dos crimes.

Primeiramente, deve-se frisar ter sido o réu preso em flagrante delito na Rua Tucumã, n. 99,
Bairro Pinheiros, nesta Capital no dia e horário dos fatos (Auto de Prisão em Flagrante de pp.
01/07 do ID 34528759) tendo sido apreendido no mesmo local o veículo de propriedade de
JURANDIR (Termo de Apreensão de p. 14 do ID 34528759).

Em segundo lugar tem-se o Laudo Pericial n. 149.959/2020, elaborado pelo Instituto de
Criminalística da Polícia Civil de São Paulo, o qual realizou exame de Comparação Facial e afirmou
haver “elementos suficientemente distintivos que suportam a proposição de que as faces que
constam nos documentos atribuídos a Antônio Carlos Bronzeri e Jurandir Pereira Alencar
pertencem aos respectivos manifestantes” (ID 54820301 e p. 03 do ID 54820305). Nota-se que
JURANDIR, na ocasião, vestia jaqueta cinza, calça escura e chapéu bege.

Exibidas as fotos de pp. 05/06 do ID 54819649 ao réu em audiência, relativas às imagens
constantes do Laudo n. 149.959/2020 nas quais ele teria sido identificado, JURANDIR reconheceu
tratar-se, sim, de sua pessoa.

A fim de bem individualizar as condutas, transcrevo as palavras exatas proferidas pelo réu
segundo o laudo pericial:

“Você é bandido! Delegado... Advogado de bandido! (...) Moraes comunista, não gosta de
polícia! (...) Dá pra dormir? Você consegue dormir sabendo que tua família não vai poder
andar nas ruas de São Paulo ou de qualquer outro lugar deste país. Você e aqueles
outros canalhas do STF. Você e aqueles outros canalhas estão rasgando a Constituição,
mas estão aumentando a indignação do povo brasileiro e o povo brasileiro está se
unindo contra vocês. E o povo brasileiro vai acabar com a raça de vocês”, sic. (pp. 06 e 07
do ID 54819643);

“Porque a família brasileira está indignada e a cada vez que vocês batem e mais batem...
nós somos que nem pão sovado: quanto mais batem nosso povo vai crescendo a nossa
indignação. Você, sua família, jamais poderão sair nas ruas desse país., nem daqui a
vinte anos e ter sossego porque nós iremos defenestrá-lo dessa terra! Brasil jamais será
comunista! Você é bandido: Delegado ...você é advogado de bandido!” (p. 08 do ID
54820305)

A análise dos vídeos encaminhados pela Polícia Civil juntados a partir da certidão de ID
118174995 permite visualizar o réu JURANDIR no local dos fatos. No vídeo de ID 118175503 este
diz, em coro às demais pessoas ali presentes:

“Advogado do PCC, eu vim aqui só pra te ver”, sic.

O vídeo de ID 118175879 corresponde exatamente à transcrição feita anteriormente, constante
das páginas 06 e 07 do ID 54819643.

As fotos do réu foram exibidas à vítima na audiência, tendo este identificado JURANDIR como um
dos ofensores e narrado o seguinte:

d i d i f l d f l i h
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“Em um determinado momento, com um microfone acoplado a autofalante, tinha
um veículo, um microfone acoplado a autofalante, dois indivíduos passaram a se
alternar na incitação e nas ofensas, que são os réus, o Antônio Carlos Bronzeri e o
Jurandir Pereira Alencar, que eu depois inclusive reconheci por foto, ambos, pela
documentação que foi juntada no Inquérito. Passaram a se revezar, não só
incentivando e incitando os demais como também me xingando de ladrão, corrupto,
advogado do PCC, covarde, canalha, safado, maricas, veado. Os dois se revezavam,
xingavam, voltavam. A partir de um determinado momento as ofensas passaram a
ser gravadas, eu pedi para os seguranças gravarem” (ID 54122318).

Os depoimentos das testemunhas corroboram as informações constantes do laudo e passadas
pela vítima, inclusive a de que nem toda a ação foi filmada, já que os vídeos constantes dos autos
não totalizam sequer cinco minutos de gravação, veja-se:

FERNANDO LOPES CRUZ: “As pessoas que estavam na manifestação começaram a ameaçar,
xingar o ministro, falavam canalha, bandido, comunista, safado, pilantra, advogado do PCC, o
Jurandir disse que ia defenestrar ele e a família dele toda” (arquivo audiovisual de ID 54121850).

RICARDO RODRIGUES LIBERATO: “As palavras proferidas eram de ofensa ao Ministro, advogado
do PCC, que os filhos dele que não iam sobreviver na Terra, algo do gênero, entre outros
xingamentos” (arquivo audiovisual de ID 54122347).

MARIA APARECIDA DA SILVA: “Lá na frente todo mundo estava xingando o Ministro: corrupto,
advogado do diabo, do PCC, cabeça de ovo, esses nomes (...)” (arquivo audiovisual de ID
56564686).

OZANA MARIA DOS REIS: “Estava todo mundo xingando ele de cabeça de ovo; advogado do PCC,
falso juiz, usa toga que não te pertence, vagabundo, canalha, cretino. JURANDIR e ANTONIO
estavam com o microfone, mas outras pessoas usaram também” (arquivo audiovisual de ID
56564871).

JULIO CESAR PIVA CANTIZANI: “As pessoas xingavam, o povo que estava ali no meio, não conheço
(...) JURANDIR e ANTONIO foram conduzidos à Delegacia porque xingavam também” (arquivo
audiovisual de ID 56564686).

MAURO REINALDO RICARDO JUNIOR: “tinha bastante gente lá, umas vinte e cinco pessoas, quase
todo mundo pegou o microfone e falou o que bem entendia. Não sabe narrar o que cada um
disse porque estava filmando, no calor da emoção, seria leviano se atribuísse palavras a pessoas.
Está tudo no meu vídeo, que ainda está lá no meu Facebook (...) o vídeo tem mais ou menos uns
30 minutos” (ID 56565474).

De sua parte, JURANDIR PEREIRA ALENCAR negou as acusações, tendo dito em interrogatório
acreditar ser vítima de abuso de poder por parte de um funcionário público. Segundo sua versão,
as acusações são falsas. Reconheceu o que foi dito mas afirmou que não foi nada demais. Para
ele, no momento de calor, da manifestação, onde estão com ânimos exaltados alguma palavra
pode ter sido colocada de maneira errônea. Não ameaçou ninguém, pois o caixão que foi levado
não tinha a intenção de representar a morte do Ministro, era de uma manifestação contra João
Doria. Estavam na manifestação na Avenida Paulista quando um manifestante chegou dizendo
que tinha o endereço do Ministro Alexandre de Moraes, então foram para lá. Não entende que ir
à casa do Ministro personaliza a manifestação, pois não teria efeito se manifestarem em outro
lugar. Tem certeza que o Ministro saiu na janela e gritou com os manifestantes. O que é falado na
manifestação não é combinado. Reconhece que chamou o Ministro de advogado do PCC, mas
não o chamou de marica ou veado, não tinha intenção de ofender a honra dele. Acha que foi
preso em razão do carro, pois várias pessoas falaram no microfone no dia. As ofensas foram
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proferidas após o Ministro aparecer na sacada e ofender os manifestantes, antes estavam
apenas cantando o hino nacional. Acredita que a prisão foi política (arquivo audiovisual de ID
56565896).

Das declarações acima nota-se a negativa do réu quanto ao elemento subjetivo do tipo,
porquanto afirma não ter agido com intenção de ofender a honra do Ministro. Ainda, invocou a
causa excludente de punibilidade descrita no art. 140, § 1º, II, do Código Penal, consistente na
retorsão imediata a injúria praticada pela vítima, ponto muito discutido pela defesa em seus
memoriais.

Quanto à retorsão imediata, isto é, a ação praticada como resposta a ofensa praticada
anteriormente pela vítima, esta não restou comprovada nos autos.

JURANDIR afirmou estar 100% convicto de que as pessoas se encontravam na rua cantando o
hino nacional quando o Ministro apareceu na sacada do prédio e começou a xingar os
manifestantes sendo que apenas a partir desse momento começou-se a proferir xingamentos e
ofensas à vítima.

O Laudo Pericial n. 149.959/2020 em nenhum momento descreve ações praticadas por alguém a
partir do prédio (IDs 54819643, 54819648, 54819649, 54819650, 54820301, 54820305 e
54820309), sendo que dos arquivos de vídeos originais utilizados pela Polícia Civil juntados no ID
118174995 e seguintes NÃO é possível visualizar tais ofensas.

Inclusive, o diálogo transcrito pela defesa na página 22 dos memoriais se encontra no vídeo ID
118175550. Enquanto os locutores falam (“Ele tá olha. Onde que é? Lá em cima lá. Ele fez o
panelaço? Ele fez o panelaço oh lá”- 1 min 45 s) a frente do prédio é filmada e não se visualiza
pessoas em qualquer sacada.

Além disso as próprias testemunhas da defesa, que se encontravam no local dos fatos, foram
evasivas quando questionadas em juízo sobre terem efetivamente visto a vítima na sacada do
prédio:

MARISSOL RIBEIRO DA SILVA: À pergunta da defesa disse que as ofensas aos manifestantes
partiram da sacada do Ministro. Depois, questionada novamente a respeito pelo Ministério
Público Federal, disse não poderia dizê-lo com certeza (arquivo audiovisual de ID 5656666).

JULIO CESAR PIVA CANTIZANI: declarou que a vítima também xingava “fascista, bolsominions,
vamos prender vocês”. Não dava para ver porque estava muito para trás e tinha uma barreira
policial, mas escutou o Ministro xingar, porque ele estava bravo. O reconheceu pela voz (arquivo
audiovisual de ID 56564686).

MAURO REINALDO RICARDO JUNIOR: disse não ter visto a vítima na sacada do prédio (ID
56565474).

Destarte, reputo não ter restado demonstrado que as ofensas por parte do réu foram proferidas
unicamente como resposta a insultos provenientes da vítima, motivo pelo qual afasto a aplicação
da causa extintiva de punibilidade.

Finalmente, deve-se analisar a tipicidade dos fatos praticados.

Considerando-se as definições de difamar como “imputar fato ofensivo à reputação, à honra
objetiva de alguém, sejam os fatos verdadeiros ou falsos” e injuriar como “ofender ou insultar
alguém, atingindo a honra subjetiva, o conceito que a vítima faz de si mesma”[1], é certo que as
provas ora citadas comprovam a materialidade e autoria delitivas apenas em relação do crime de
injúria.
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Segundo a doutrina penal “para que ocorra a difamação é necessário que o fato seja
determinado e que essa determinação seja objetiva, pois a imputação vaga, imprecisa ou
indefinida não a caracteriza, podendo, eventualmente, adequar-se ao crime de injúria. Difamação
é a imputação de fato, repetindo, fato determinado, individualizado, identificado, e não de
defeitos ou de qualidade negativas”.[2]

O fato difamatório não necessita ser pormenorizado, mas sim passível de individualização, um
acontecimento concreto do qual a pessoa pode, inclusive, se defender. Na lição de Luiz Régis
Prado:

“O fato desonroso, portanto, é todo acontecimento concreto, pretérito ou presente,
desde que não se encontre apenas no plano do imaginário ou provável – como quando
se diz que alguém é bem capaz de praticar tal conduta desonrosa. Os fatos
genericamente enunciados, os de realização provável e os julgamentos sobre qualidades
atribuídas à vítima não configuram difamação, mas injúria. A difamação consiste no
relato de fato preciso, que, pelas circunstâncias em que é enunciado, se torne digno de
crédito. Dizer, por exemplo, que alguém é um ‘devasso’ caracteriza a injúria; todavia,
afirmar que frequenta certo prostíbulo, difamação. Às vezes é muito difícil traçar a exata
distinção entre a atribuição de fato (difamação) e a atribuição de qualidade (injúria). Na
dúvida, é de prevalecer essa última, em virtude de seu caráter menos gravoso. A
difamação se distingue da injúria por consistir na imputação de acontecimento ou de
conduta concreta, e não na expressão de simples juízo de valor depreciativo[3]”. Grifos
nossos.

 

No caso em tela o réu proferiu xingamentos como “bandido, ladrão, corrupto, canalha, safado,
covarde, maricas, advogado de bandido, advogado do PCC”, expressões estas que não verberam
a prática de fatos precisos, concretos e determinados, mas sim de qualidades negativas
atribuíveis à vítima.

A expressão “advogado do PCC” poderia ensejar dúvidas, mas não consiste em imputação
concreta e específica de algum fato. Ao fazer tal afirmação o réu não veiculou um evento, mas
sim formulou juízo de valor depreciativo, uma ofensa à dignidade e decoro da vítima, haja vista
que, em se tratando de um magistrado, qualquer expressão que denote parcialidade pode ser
entendida como depreciativa. Cito exemplo trazido por Guilherme de Souza Nucci[4]:

“É preciso que o agente faça referência a um acontecimento, que possua dados
descritivos como ocasião, pessoas envolvidas, lugar, horário, entre outros, mas não um
simples insulto. Dizer que uma pessoa é caloteira configura um injúria, ao passo que
espalhar o fato de que ela não pagou aos credores A, B e C, quando as dívidas X, Y e Z
venceram no dia tal, do mês tal, configura a difamação”. Grifo nosso.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual frequentemente
desclassifica para injúria condutas erroneamente imputadas como difamação:

  “INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato
determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem
especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. QUEIXA-CRIME - INJÚRIA
- RECEBIMENTO. Configurando injúria os fatos narrados na denúncia, cumpre o
recebimento, dando-se sequência à ação penal de natureza privada”. Inq 2543, Relator
Ministro Marco Aurélio, DJe 8.8.2008.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DE ESTADO.
PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM
RAZÃO DELE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À
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HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE INJÚRIA E CALÚNIA. (...) 8. Assim, os
fatos imputados ao Querelado, consistentes em chamar o Querelante de ‘ecoterroristas’,
‘terroristas’ e ‘greenpixe’, não se subsumem ao tipo penal de difamação, mas ao de
injúria, uma vez que não há a imputação de fato preciso, concreto e determinado, mas
sim de fatos genéricos, de valor depreciativo e de qualidade negativa atribuível à vítima.
(...) “. (Pet 8481, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, 30/11/2020). Grifo
nosso.

2.1.2- DO ELEMENTO SUBJETIVO

Conforme é cediço, principalmente de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
os crimes contra a honra requerem a presença de dolo específico de ofender, isto é, as palavras
atribuídas ao agente devem ser proferidas exclusiva ou principalmente com esta finalidade, sob
pena de criminalizar-se o exercício da crítica, manifestação do direito fundamental à liberdade de
expressão (Pet 5735/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Data: 22/08/2017).

No caso em tela afirma o Ministério Público Federal que a intenção do réu em difamar e injuriar
restou demonstrada no excesso dos dizeres, os quais extrapolaram os limites do direito à
manifestação do pensamento e liberdade de expressão.

De sua parte, sustenta a defesa tratar-se de exercício do direito de livre manifestação do
pensamento, que teria ocorrido em “manifestação” contra atos praticados pela vítima no
exercício da função de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa “para os
manifestantes o ‘ministro’ mantém linha política frontalmente contrária à do atual Governo
Federal, em explícita afronta ao ferir de morte a Constituição”, sic, p. 27 dos memoriais.

Pois bem. A liberdade de pensamento e de expressão constitui parte fundamental do arcabouço
institucional das sociedades democráticas, sendo garantida aos indivíduos tanto pela
Constituição da República (artigo 5º, art. 5º, incisos IV, V e X e art. 220, § 1º, in fine) quanto por
tratados internacionais de direitos humanos (art. XIX da Declaração Universal dos Direitos
Humanos- DUDH, art. XIX do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e art. XIII da
Convenção Americana de Direitos Humanos- CADH).

Na colocação do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo, “a livre circulação de
ideias como signo identificador das sociedades abertas repudia, por efeito de sua própria
natureza, a repressão ao dissenso e estimula, por isso mesmo, a construção de espaços de
liberdade em obséquio ao sentido democrático que anima as instituições da República” (STF, ARE
891.647/ED, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 15/09/2015 Publicação: 21/09/2015).

Ocorre que o exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo se dar
em um campo de tolerância e expondo-se às restrições que emergem da própria lei, tais como a
intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do direito à
honra e o respeito à integridade da reputação pessoal. Nesse sentido cito a Convenção
Americana de Direitos Humanos, a qual logo após garantir a liberdade de expressão ressalva o
dever de respeito à reputação e à honra:

“Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer
natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em
lei e que se façam necessárias para assegurar:
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a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral
públicas (...)”. Grifo nosso.

No caso em tela invoca-se que o exercício e consumação do direito à liberdade de expressão do
réu implicou em resultados negativos sobre direitos fundamentais à honra e imagem da vítima,
configurando uma colisão entre direitos fundamentais.

A teoria mais moderna de interpretação constitucional conduz a solução de conflito entre direitos
fundamentais a partir da técnica do sopesamento ou balanceamento desenvolvida pelo direito
alemão, segundo a qual todos os princípios abstratamente possuem a mesma importância,
devendo ser analisadas as condições fáticas e jurídicas do caso concreto para, ao final, decidir
qual deve prevalecer.

Robert Alexy define proporcionalidade a partir de três máximas parciais: adequação, necessidade
e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação consiste em realizar um exame absoluto em
relação ao meio escolhido por determinado ato para alcançar seu objetivo. Necessidade, por sua
vez, coteja a gravidade do meio escolhido e o objetivo pretendido, pois a medida adotada deve
ser considerada necessária apenas se não existir outro meio menos gravoso para atingir o
mesmo objetivo. Finalmente, a proporcionalidade em sentido estrito ou mandamento de
ponderação determina três ações: determinar a intensidade da intervenção, ou seja, o grau de
restrição ou de não-satisfação do direito atingido; averiguar a importância das razões que
justificam tal intervenção e fazer a ponderação entre as duas fases anteriores, concluindo se a
importância de se satisfazer ou não o princípio concorrente justifica a restrição do direito
atingido[5].

Aplicando-se tal raciocínio ao caso concreto tem-se que o réu, desejando criticar a vítima em
razão de decisão proferida em dias anteriores no exercício de sua função de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, dirigiu-se à sua residência e, utilizando-se de microfone ligado a autofalante
acoplado a um veículo, passou a proferir-lhe diversos xingamentos, atribuindo-lhe características
negativas. A “manifestação” foi previamente anunciada pela rede mundial de computadores e o
endereço da vítima amplamente divulgado.

Primeiramente, não se pode dizer que o meio adotado pelo réu para expressar as críticas que
julgava pertinentes foi necessário e o mais adequado a fim de alcançar o objetivo. Há diversas
maneiras de expressar desaprovação diversas de expressões injuriosas prolatadas aos gritos em
frente à residência de um agente público. O Ministério Público Federal citou em seus memoriais
exemplo de ação tomada por outro cidadão brasileiro que igualmente desejou “demitir a vítima
do serviço público” (utilizando o mesmo significado atribuído pela defesa ao verbo “defenestrar):
promoveu um abaixo-assinado e recolheu três milhões de assinaturas para submeter um pedido
de impeachment ao Senado Federal.

Sendo dirigida ao Supremo Tribunal Federal (como afirmou o réu em seu interrogatório), a
manifestação poderia ter ocorrido, por exemplo, em frente ao Tribunal em Brasília ou até mesmo
na Avenida Paulista em São Paulo, locais onde comumente ocorrem manifestações, ao invés da
residência onde se encontrava toda a família da vítima, o que denota atitude claramente pessoal.
Não se pode dizer que o meio escolhido foi o menos gravoso dentre aqueles disponíveis ou o que
tenha causado menor restrição ao direito de intimidade.

Com efeito, deve-se ter em conta a condição da vítima de agente público, o qual está sujeito à
permanente observação da sociedade, assim como às críticas por esta proferidas.

Conforme já afirmou a Corte Interamericana de Direitos Humanos em julgamentos relativos a
conflitos entre direito à liberdade de expressão e direito à honra, “funcionários públicos e os
indivíduos que exercem atividades sujeitas à escrutínio devem tolerar maiores críticas, devendo-
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se aplicar um limiar diferente de proteção a estes, baseado na característica de interesse público
inerentes às suas atividades ou atos”[6].

Ocorre que há diferença na crítica à função pública e aos atos praticados pelo agente no exercício
da função e acusações não relacionadas ao cargo.

O Superior Tribunal de Justiça realizou tal distinção no julgamento do Recurso Especial
1.370.867/AL em 26/09/2018 ao estabelecer que acusações não limitadas às condutas
profissionais, as quais atacaram o caráter e a personalidade da vítima macularam sua honra e a
imagem.

O Tribunal citou a Teoria da Proteção Débil do Homem Público, a qual “propõe que o ocupante de
cargo público, devido a seu mister, deve estar sujeito a eventuais críticas a seus posicionamentos
e posturas profissionais, críticas que visam, exatamente, o aperfeiçoamento do exercício do cargo
público e legitimam o processo democrático de governabilidade”. Não obstante, o direito de
crítica e a liberdade de expressão não podem ser exercidos com abuso, configurado no caso
paradigma através de ataques ao caráter e personalidade do indivíduo, ao invés considerações
sobre sua função.

Vislumbro situação similar no caso ora tratado. As expressões “bandido, corrupto, ladrão,
advogado de bandido, covarde, canalha” não consistem em críticas ao ofendido em razão de sua
atuação funcional, mas sim em ofensas.

Não se pode normalizar conteúdo violento como exercício da liberdade de expressão,
institucionalizando a possibilidade de tolher-se a honra ou até mesmo o exercício de outros
direitos fundamentais se não houver contribuição para ganhos na construção de uma sociedade
democrática.

As concretização dos objetivos fundamentais da República e o regular funcionamento das
instituições democráticas dependem da compreensão compartilhada da sociedade de que, na
letra do preâmbulo da nossa Lei Fundamental, “nós, o povo brasileiro, nos reunimos para instituir
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”.

No caso sob análise a liberdade de expressão do réu foi exercida de modo não proporcional,
tendo violado o bem jurídico protegido pelo artigo 140 do Código Penal sendo, portanto, de rigor
a condenação.

3- DO CRIME DE AMEAÇA

A denúncia igualmente imputa ao réu o cometimento do crime prevista no artigo 147 do Código
Penal, o qual a seguir transcrevo:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação”.

Segundo o Ministério Público Federal, o crime se verificaria porque “os denunciados utilizando-se
de microfone acoplado a autofalante, realizaram diversas ameaças à vítima, tais como ‘você e sua
família jamais poderão sair nas ruas desse país, nem daqui há vinte anos’ e ‘nós iremos
defenestrá-los da terra’, bem como pelo fato de possuírem um caixão acoplado em um dos
automóveis utilizados, simulando a morte do ofendido”, sic, p. 129 do ID 34528759.
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A materialidade delitiva está presente na espécie através dos documentos juntados aos autos, do
Laudo Pericial e da prova oral, especificamente: Boletim de Ocorrência n. 2876/2020 (pp. 08/12
do ID 34528759); Termo de Apreensão do automóvel GM Zafira propriedade do réu JURANDIR, no
qual estava acoplado o autofalante (p. 14 do ID 34528759); Laudo Pericial n. 149.959/2020
elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de São Paulo e juntado nos IDs
54819643, 54819648, 54819649, 54819650, 54820301, 54820305 e 54820309; arquivos de vídeos
originais juntados no ID 118174995 e seguintes, sendo que no ID 118175550 é possível visualizar
nitidamente o veículo, o autofalante o caixão de papel.

Nas páginas 06/08 do ID 54820305, relativas ao Laudo Pericial, consta a transcrição das falas do
réu JURANDIR:

“Você é bandido! Delegado... Advogado de bandido! (...) Moraes comunista, não gosta de
polícia! (...) Dá pra dormir? Você consegue dormir sabendo que tua família não vai poder
andar nas ruas de São Paulo ou de qualquer outro lugar deste país. Você e aqueles
outros canalhas do STF. Você e aqueles outros canalhas estão rasgando a Constituição,
mas estão aumentando a indignação do povo brasileiro e o povo brasileiro está se
unindo contra vocês. E o povo brasileiro vai acabar com a raça de vocês” (pp. 06 e 07 do
ID 54819643), sic;

“Porque a família brasileira está indignada e a cada vez que vocês batem e mais batem...
nós somos que nem pão sovado: quanto mais batem nosso povo vai crescendo a nossa
indignação. Você, sua família, jamais poderão sair nas ruas desse país., nem daqui a
vinte anos e ter sossego porque nós iremos defenestrá-lo dessa terra! Brasil jamais será
comunista! Você é bandido: Delegado ...você é advogado de bandido!”, sic.

Ademais, a vítima ALEXANDRE DE MORAES narrou que as ameaças foram dirigidas não só em
relação à sua pessoa, mas também à sua família pois no dia dos fatos se encontravam em casa
ele, a esposa, duas filhas e um filho. As ameaças consistiram nas seguintes frases: “você e sua
família jamais poderão sair nas ruas desse país, nem daqui a vinte anos”, “nós iremos defenestrá-
los dessa terra”. Afirmou que nesse momento chegaram com um caixão em cima de um carro,
com o objetivo de simular a sua morte e, indagado pelo Ministério Público Federal, disse que em
razão das ameaças sua segurança pessoal e a da família tiveram de ser reforçadas (arquivo
audiovisual de ID 54122318).

Finalmente, a testemunha FERNANDO LOPES CRUZO assim declarou: “Jurandir disse que ia
defenestrar ele e a família dele toda” (arquivo audiovisual de ID 54121850), enquanto a
testemunha RICARDO RODRIGUES LIBERATO narrou ter ouvido o réu afirmar que “os filhos dele
que não iam sobreviver na Terra” (arquivo audiovisual de ID 54122347).

A autoria delitiva quanto ao discurso está igualmente presente, na medida em que as palavras
sobre “defenestrar” a vítima da Terra foram ditas exatamente por JURANDIR conforme atestou o
Laudo Pericial, além de que o veículo com a caixa de som acoplada também a ele pertencia.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, contudo, não o vislumbro presente na espécie.

O crime de ameaça se configura com a intimidação de alguém pelo anúncio de causar-lhe um
mal futuro, injusto, grave, sério e verossímil. Tal mal deve, ainda, ser provável, não configurando
crime crendices e fatos impossíveis[7].

Embora o crime não possua elemento subjetivo específico, o agente deve praticar a ameaça
dolosamente. Na lição de Guilherme de Souza Nucci “em uma discussão, quando os ânimos
estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é,
são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à
vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e
tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma
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intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Não se
pode invocar uma regra teórica nesses casos, dependendo da sensibilidade do juiz ou promotor
no caso concreto[8]”.

Observando-se exatamente as palavras do réu JURANDIR, pode-se constatar terem sido
prolatadas no contexto de afrontas e xingamentos dirigidos à vítima durante a “manifestação”,
sendo que seu estado de ânimo se encontrava evidentemente exaltado, conforme pode-se
assistir no vídeo de ID 118175879. Tanto é que o discurso chega a ser incoerente: mistura a vítima
e os demais Ministros do STF e ao mesmo tempo o chama de “bandido” e de “delegado”:

“Você é bandido! Delegado... Advogado de bandido! (...) Moraes comunista, não gosta de
polícia! (...) Dá pra dormir? Você consegue dormir sabendo que tua família não vai poder
andar nas ruas de São Paulo ou de qualquer outro lugar deste país. Você e aqueles
outros canalhas do STF. Você e aqueles outros canalhas estão rasgando a Constituição,
mas estão aumentando a indignação do povo brasileiro e o povo brasileiro está se
unindo contra vocês. E o povo brasileiro vai acabar com a raça de vocês” (pp. 06 e 07 do
ID 54819643), sic;

“Porque a família brasileira está indignada e a cada vez que vocês batem e mais batem...
nós somos que nem pão sovado: quanto mais batem nosso povo vai crescendo a nossa
indignação. Você, sua família, jamais poderão sair nas ruas desse país., nem daqui a
vinte anos e ter sossego porque nós iremos defenestrá-lo dessa terra! Brasil jamais será
comunista! Você é bandido: Delegado ...você é advogado de bandido!”, sic.

O próprio teor do discurso enseja dúvidas sobre a seriedade e verossimilhança da intimidação,
assim como sobre haver consciência e vontade de ceifar a vida da vítima ou de sua família.

No mesmo sentido, a instrução processual não provou que o objeto de papelão representativo de
um caixão foi levado ao local dos fatos para representar a morte da vítima no contexto da
ameaça imputada ao réu JURANDIR. Aliás, não restou provado ter o réu o confeccionado ou ter
sido o responsável por levar o caixão à residência da vítima.

O vídeo de ID 118175550, a partir de 1min 41 segundos, exibe o suposto objeto da ameaça,
tratando-se de um caixão de papelão escrito em letras garrafais: “FORA DÓRIA”.

Interrogado a respeito em Juízo JURANDIR PEREIRA ALENCAR esclareceu que “o caixão que foi
levado não tinha a intenção de representar a morte do Ministro, era de uma manifestação contra
João Doria. Estavam na manifestação na Avenida Paulista quando um rapaz chegou dizendo que
tinha o endereço do Ministro Alexandre de Moraes, então foram para lá (...) Sobre o termo
defenestrar, disse em outro contexto, pois a palavra significa demitir, a intenção era de dizer que
desejavam a demissão do ministro do STF de seu cargo” (arquivo audiovisual de ID 56565896).

A alegação do réu é verossímil. Ademais da nítida mensagem direcionada ao atual Governador do
estado de São Paulo escrita no caixão, as testemunhas esclareceram que o objeto não foi levado
por JURANDIR para ameaçar a vítima de morte, pois se tratava de um objeto que estava sendo
usado em outra manifestação ocorrida no mesmo dia:

MARISSOL RIBEIRO DA SILVA: declarou que o caixão foi uma forma de manifestação, não foi com
intenção de matar ninguém, representava uma morte da justiça brasileira, que estava acabando
com a democracia e a liberdade de escolha do Presidente, também a morte do Brasil, da
liberdade. O caixão não era de madeira e não sabe quem o levou. Estavam revoltados, mas
JURANDIR jamais faria isso com intenção de matar alguém. Sobre a frase de defenestrar, disse
que não ouviu. Já foi em muitas manifestações e já ouviu frases agressivas (arquivo audiovisual
de ID 56565141).
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JULIO CESAR PIVA CANTIZANI: “Já tinha visto o caixão antes. Uma vez teve uma manifestação em
que levaram, mas não sabe quem levou, não conhece. O caixão é da rua. Acha que é de madeira,
mas não se lembra. É quase do tamanho de um caixão real” (arquivo audiovisual de ID
56565220).

MARIA APARECIDA DA SILVA afirmou que: “o caixão estava lá na Paulista na manifestação contra o
Dória. Como esse rapaz, esse Mauro chamou todo mundo para descer para a casa do Alexandre,
o caixão foi junto. Não tinha nada escrito no caixão, mas era fora Dória, não era para colocar
alguém dentro. É um símbolo, como uma cruz que teve em outras manifestações. Não tem nada
a ver esse caixão, era fora Dória” (arquivo audiovisual de ID 56564686).

MAURO REINALDO RICARDO JUNIOR declarou que “o caixão foi uma brincadeira, porque na
época estavam fazendo a dancinha do caixão, não foi direcionado ao Ministro. Era brincadeira
por conta da Covid, porque o número de mortes estava aumentando. Outra pessoa que não foi
na delegacia foi quem levou o caixão. Isso aconteceu em todas as manifestações do ano passado.
Não tinha qualquer conotação à morte do Ministro. A reprodução dele é grotesca, caseira”
(arquivo audiovisual de ID 56565474).

ANTÔNIO CARLOS BRONZERI (corréu): “o caixão não foi levado para representar a morte da
vítima, representava a morte política de uma oligarquia; no caixão que estava na manifestação
estava escrito ‘fora Doria’” (arquivo audiovisual de ID 56565682).

Note-se que apesar de inexistir consenso entre as próprias pessoas que estavam no local sobre o
real significado do caixão: se simbolizava a morte da Justiça, da democracia, das pessoas mortas
em razão da Covid-19 ou de outra figura política, o único consenso é de não ter sido o objeto
levado para ameaçar a vítima de morte.

Frise-se que os dois policiais militares ouvidos como testemunhas da acusação em Juízo, apesar
de narrarem ter ouvido as ameaças, indagados expressamente a respeito do objeto, disseram
não terem visto qualquer caixão. Isso não confirma a afirmação da vítima de que o caixão foi
trazido no exato momento em que as ameaças foram proferidas para simbolizar sua morte física
(arquivos audiovisuais de IDs 54122347 e 54121850). De igual modo, o caixão apenas aparece em
um dos cinco vídeos juntados aos autos, o arquivo de ID 118175550. Neste, é possível visualizar
que no momento em que o caixão estava na rua o réu sequer se encontrava com o microfone em
mãos, sendo que diversas pessoas que se encontravam na manifestação proferiam xingamentos
diversos, não tendo sido ouvidas palavras diretas de ameaça.

Julgo relevante trazer à colação excerto dos memoriais do próprio Ministério Público Federal a
respeito do contexto no qual o suposto crime de ameaça foi cometido. O órgão ministerial
salienta que “ameaças” duras como as ora tratadas ocasionalmente são proferidas no contexto
social atual do Brasil como atos “messiânicos”, a pretexto de “salvar-se a pátria” e não com o
intento real de configurarem intimidações objetivas contra a vida:

“Parece-me sintomático sobretudo que atos dessa espécie tenham sido praticados sob o
pretexto messiânico de salvar a liberdade do país para as futuras gerações, e que sejam
reafirmados, em audiência, como feitos de grande mérito, supostamente reconhecidos,
em contato pessoal com um dos acusados, até por agente de segurança pública. Ânimos
assim motivados caminham por territórios limítrofes, sobretudo em época em que pelos
muros da cidade de São Paulo – local dos fatos – pode-se ler, com espantosa frequência,
pixações e cartazes pregando abertamente a morte do presidente da República Jair
Bolsonaro”, sic, p. 12 dos memoriais.

É coerente o raciocínio do Parquet no sentido de que discursos “duros” como os ora tratados
caminham por territórios limítrofes entre a liberdade de expressão e o que realmente configura
conduta criminosa. Assim, tal qual realizado no ponto anterior, deve-se analisar
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pormenorizadamente o caso concreto para que se tente proferir a decisão mais justa, sempre a
partir da lei, das provas produzidas no processo e dos princípios hermenêuticos que guiam a
atuação jurisdicional.

Diversamente das expressões injuriosas proferidas pelo réu, com dolo de violar diretamente a
honra subjetiva da vítima e excessivas para o contexto da manifestação supostamente realizada
com fins de crítica, não restou provado que as expressões de ameaça foram proferidas com dolo
de violar o bem jurídico tutelado, tal seja, a liberdade e a integridade física da vítima ou de seus
familiares.

No sentido de que palavras agressivas e intimidadoras, por si sós, não configuram o crime de
ameaça, cito diversos precedentes:

“APELAÇÃO. AMEAÇA. ARTIGO 147 CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) não restou demonstrado o requisito subjetivo
do delito de ameaça. Isso porque a mera projeção de palavras agressivas a outrem não
caracteriza, por si só, o dolo necessário para tipificar a conduta delitiva. Ou seja, na
discussão envolvendo o denunciado e o ofendido Michel, os ânimos já se encontravam
alterados entre ambos, momento em que as palavras proferidas pelo réu em desfavor
das vítimas se deu em momento de desabafo, não correspondendo, assim, à vontade
consciente do agente de ameaçar os ofendidos (...)”. (TJRS, Apelação Criminal, Nº
71009748294, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves
Capra, Julgado em 22-02-2021). Grifo nosso.

“APELAÇÃO. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO
SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Para o reconhecimento do delito de ameaça, é
necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e
grave. A mera projeção, no meio de uma discussão em que os ânimos se encontram
exaltados em demasia, de palavras ríspidas contra outrem não contextualiza, por si, o
dolo necessário à tipificação da conduta delitiva. Caso concreto em que não verificado,
na conduta do acusado, o animus de incutir temor na vítima, caracterizando-se seus
ditos como um xingamento proferido durante acalorada discussão. Absolvição que se
afigura impositiva. RECURSO PROVIDO”. (TJRS, Apelação Criminal, Nº 70081655854,
Terceira Câmara Criminal, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 25-07-2019).
Grifo nosso.

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CP). DÚVIDA ACERCA DO DOLO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA REFORMADA. Admissibilidade da reformatio in mellius como permissivo
de atenuação da situação jurídica do réu condenado ou até mesmo de sua absolvição,
por ausência de impedimento, como decorrência da extensão do efeito devolutivo do
recurso, porque, a teor do que preceitua o artigo 617 do CPP, o que encontra óbice é a
reformatio in pejus. Não se permite concluir pela presença de todas as elementares do
tipo penal, pois a ameaça teria sido proferida no calor de uma discussão. Prova que,
diante da dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo, não se presta para amparar o
decreto condenatório. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO”.
(TJRS, Recurso Crime, Nº 71008548810, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais,
Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 24-06-2019). Grifo nosso.

Diante do contexto apresentado, inexistindo certeza quanto à presença de todas as elementares
do tipo penal, é o caso de absolvição.

4- DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu
JURANDIR PEREIRA ALENCAR, brasileiro, natural de São Paulo/SP nascido aos 08/04/1962, filho de
Juarez Moreira Alencar e de Francisca Pereira Alencar, portador do documento de identidade nº

988 2SS S C º 032 369 6 8 38 l i ô l á i d d li i



31/05/2022 14:21 · Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau

https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=e8dd2ef26b6a8d3472375… 18/20

11988772SSP/SP e CPF nº 032.369.678-38, solteiro, autônomo, pela prática do delito previsto no
artigo 140 c/c 141, incisos II e III do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

1º fase – Circunstâncias Judiciais

Na análise do art. 59, do Código Penal, merecem registro as seguintes circunstâncias judiciais:

A)         culpabilidade: o acusado é culpável, já que tinha conhecimento do caráter ilícito do fato e
condições de autodeterminação. Apresentava e apresenta sanidade mental que lhe permitia não
realizar a conduta ilícita, sendo exigível que agisse de modo diverso. Não há nos autos qualquer
prova da existência de causa excludente da culpabilidade. Nesse tópico, tenho que a mencionada
culpabilidade deve ser considerada em grau normal, não havendo motivos que determinem
necessidade de acentuação;

B)         antecedentes: Trata-se de requisito objetivo, que impede qualquer análise subjetiva do
julgador. No caso, inexistem apontamentos em desfavor do réu;

C)     conduta social e da personalidade: Nada digno de nota foi constatado além do desvio que o
levou à pratica delitiva;

D)       motivo: são as razões que moveram o agente a cometer o crime, ligados à causa que
motivou a conduta. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja,
cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc) (SCHMITT, Ricardo
Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p.
133). No caso em tela os motivos alegados pelo réu para o cometimento do crime não ensejam
valoração negativa ou positiva;

E)         circunstâncias e consequências: As circunstâncias do crime não prejudicam o réu. As
consequências do crime, contudo, devem ser valoradas negativamente, pois é inegável que atos
como os ora julgados fomentam a prática dos chamados “discursos de ódio”. Ora, tanto a
Constituição da República quanto o legislador ordinário (este ao criminalizar a injúria) atentaram
para a necessidade de assegurar a prevalência dos princípios da igualdade, da inviolabilidade da
honra e da imagem das pessoas para, considerados os limites da liberdade de expressão, coibir
quaisquer manifestações violentas, preconceituosas ou discriminatórias que atinjam valores da
sociedade brasileira. A ocorrência de atos como os ora julgados certamente estimulam a
propagação de violência verbal na sociedade, fomentando a não-aceitação das diferenças e a
intolerância, prática nociva e que deve ser desencorajada. Assim, tal efeito extrapola as
consequências normais do tipo penal, devendo ser valorada em desfavor do réu.

F) comportamento da vítima: o comportamento da vítima no caso concreto igualmente não
enseja valoração, conforme já exposto na fundamentação do tópico relativo à retorsão imediata.

Assim, considerando as penas abstratamente cominadas no preceito secundário do art. 14º do
Código Penal entre os patamares de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa, fixo a pena-
base acima do mínimo legal, em de 02 (dois) meses de detenção.

2º fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes e atenuante a serem consideradas nesta fase de aplicação da
pena.

3º fase – Causa de diminuição e causas de aumento

Incidem na espécie, as causas de aumento previstas no artigo 141 do Código Penal:

“Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer
dos crimes é cometido:
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II - contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal; 

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da
difamação ou da injúria (...)”

Conforme já exposto no decorrer desta sentença, há nexo de causalidade entre a função exercida
pelo ofendido e as ofensas por ele sofridas, o que enseja a incidência da causa descrita no inciso
II acima transcrito. Ademais, o crime foi praticado por meios que facilitaram a divulgação das
ofensas (utilização de carro de som acoplado ao veículo do réu JURANDIR, possibilitando que um
número indeterminado de pessoas ouvisse as difamações e injúrias).

Tratando-se de aumento fixo na fração de 1/3, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção.

Considerando a disposição contida art. 44, §2º, substituo a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direito, nos seguintes termos: prestação de serviços à comunidade, em
entidade a ser indicada pelo Juízo da execução penal, pelo período da pena privativa de liberdade
imposta e em tempo não inferior à sete horas semanais.

Outrossim, na eventualidade de revogação da pena restritiva de direito, o condenado deve iniciar
o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sob as condições gerais
obrigatórias e outras a critério do Juízo das Execuções. 

Inexistente pressupostos supervenientes a ensejar a custódia preventiva, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, confiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, revogando as
medidas cautelares impostas quando da audiência de custódia.

O tempo de custódia cautelar já cumprido deverá ser detraído, nos termos do artigo 387, §2º, do
Código de Processo Penal, mas não altera o regime inicial ora fixado.

Providências após o trânsito em julgado:

1)     Expeça-se Guia de Execução para o juízo competente;

2)     Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

3)     Oficiem-se aos órgãos responsáveis pelas estatísticas criminais (IIRGD e INI), assim como se
comunique ao TRE;

4)     Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.

São Paulo/SP, data da assinatura digital.

BARBARA DE LIMA ISEPPI

Juíza Federal Substituta
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