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                                         DECISÃO 

Trata-se  de  manifestação  de  MARCOS  ANTÔNIO  PEREIRA 
GOMES, por meio da qual afirma, inicialmente, que:

(a)  se apresentou espontaneamente à Polícia Federal  em 
26/10/2021, de modo que já decorrem 90 (noventa) dias de sua 
prisão; 

(b)  deve  ser  revogada  a  prisão,  em  razão  da  falta  de 
motivos  para  a  sua  manutenção,  pois,  além da  apresentação 
espontânea, o investigado cumpriu com todas as determinações 
judiciais; 
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(c) a Lei 14.197/21, que revogou a antiga Lei de Segurança 
Nacional,  não  mais  prevê  o  delito  de  “fazer,  em  público,  
propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem  
política ou social” (art. 22 da Lei 7.170/83);

(d) assim, a infração tida, em perspectiva, como incurso o 
investigado, seria aquela prevista no art. 286 do Código Penal 
(incitação  ao  crime),  cuja  competência  para  processamento  e 
julgamento seria do Juizado Especial do lugar do fato;

(e)  a prisão do investigado já  dura mais do que a pena 
mínima de 3 (três) meses cominada ao referido crime.

Segue afirmando o investigado que “tem família que dele depende para  
o sustento, inclusive um filho de seis meses de idade, além das enteadas”,  de 
modo que requer, caso não seja revogada a prisão,  “seja autorizado que o  
Requerente  possa  procurar  um  emprego  de  taxista,  motorista  de  aplicativo,  
motorista de automóvel de alguma empresa ou outra atividade lucrativa lícita,  
fazendo cessar a prisão domiciliar ainda que mantidas as demais cautelares que  
não interfiram em seu direito de trabalhar e de manter o sustento próprio e de sua  
família”.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria-Geral  da  República,  ao 
argumento  de  que  “situação  fática  foi  alterada  e,  em  absoluto  respeito  à  
alteração legislativa vigente, a manifestação ministerial é no sentido de que as  
medidas cautelares privativas de liberdade devem ser revogadas”, manifestou-se 
pela  “revogação  da prisões  preventivas,  mantendo-se,  todavia,  a  monitoração  
eletrônica, bem como as demais medidas cautelares diversas da prisão, porquanto  
ainda  persistem  os  motivos  que  as  ensejaram”,  em  relação  às  pessoas  de 
CÁSSIO  RODRIGUES  COSTA  SOUZA,  MÁRCIO  GIOVANI 
NIQUELATE, MARCOS ANTÔNIO PERERIA GOMES e WELLINGTON 
MACEDO.

É o relatório. DECIDO.

Este  Inquérito  foi  instaurado,  a  pedido  da  Procuradoria-Geral  da 
República, em face do Deputado Federal Otoni Moura de Paulo Júnior, 
Marcos  Antônio Pereira  Gomes (Zé Trovão),  Sérgio  Bavini  (cujo  nome 
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artístico é Sérgio Reis), Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de 
Souza, Antônio Galvan, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, 
Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm, para apurar  a 
convocação  da  população,  por  meio  das  redes  sociais,  a  praticar  atos 
criminosos e violentos de protesto,  às vésperas do feriado de 7/9/2021, 
durante uma suposta manifestação e greve de “caminhoneiros”.

As condutas dos investigados, narradas pela Procuradoria Geral da 
República, revelam-se ilícitas e gravíssimas, constituindo ameaça ilegal à 
segurança  dos  Ministros  do  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL e  aos 
membros do CONGRESSO NACIONAL, revestindo-se de claro intuito 
de, por meio de violência e grave ameça, coagir e impedir o exercício da 
judicatura e da atividade parlamentar, atentando contra a independência 
dos Poderes Judiciário e Legislativo, com flagrante afronta à manutenção 
do  Estado  Democrático  de  Direito,  em  patente  descompasso  com  o 
postulado  da  liberdade  de  expressão,  dado  que  os  investigados 
expressamente,  declararam  o  intuito  de,  mediante  violência  e  grave 
ameaça,  forçar  a  destituição  dos  Ministros  do  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.

Conforme ressalta o Parquet, o quadro probatório levou à imposição 
de diversas medidas cautelares,  incluídas as prisões preventivas dos 4 
(quatro) investigados mencionados. 

Posteriormente,  em decisões  de 13/10/2021,  22/10/2021,  17/12/2021, 
converti as prisões preventivas impostas a WELLINGTON MACEDO DE 
SOUZA,  CÁSSIO  RODRIGUES  COSTA,  MÁRCIO  GIOVANI 
NIQUELATE  e  MARCOS  ANTÔNIO  PEREIRA  GOMES, 
respectivamente,  em  prisões  domiciliares,  em  cumulação  com  outras 
medidas cautelares.

Na ocasião  das  conversões,  ficou consignado que a  passagem do 
feriado  do  dia  7/9/2021  –  ápice  dos  atos  violentos  e  antidemocráticos 
investigados  nestes  autos  –  indicava  não  estarem  mais  presentes,  em 
relação aos investigados mencionados, os requisitos fáticos necessários à 
manutenção  da  prisão  preventiva,  conforme  apontou  a  Procuradoria-
Geral da República:
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“Passado o feriado da independência, constatou-se que as 
manifestações em razão do feriado de 7/9/2021 mostraram-se 
pacíficas e com os incidentes controlados pelas autoridades de 
segurança pública. Além disso, a integridade dos Ministros que 
compõem essa Suprema Corte foi plenamente preservada, não 
se tendo notícia de atentados ou intimações aos magistrados ou 
seus familiares”. 

No presente momento, verifica-se que as circunstâncias fáticas que 
motivaram a necessidade de decretação das prisões domiciliares já não se 
mantêm,  constando  dos  autos  que  os  investigados  vêm  cumprindo 
regularmente todas as medidas cautelares impostas, de modo que não se 
vislumbra  a  necessidade  de  manutenção  da  restrição  da  custódia 
domiciliar, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República:

Em  relação  à  situação  prisional  dos  investigados, 
consoante  relatórios  apresentados  pelos  Juízos  aos  quais  foi 
delegado o acompanhamento das medidas aplicadas, verifica-se 
que têm cumprindo regulamente as medidas impostas.

Continuam  presentes,  entretanto,  os  requisitos  legais  necessários 
para  a  manutenção  de  medidas  cautelares  previstas  no  art.  319,  pois 
observados  os  critérios  constantes  do  art.  282,  ambos  do  Código  de 
Processo  Penal,  frente  a  "necessidade  da  medida" (necessidade  para 
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos 
casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e 
sua  "adequação" (adequação  da  medida  à  gravidade  do  crime, 
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).

Nesse sentido, a PGR indicou essa necessidade:

Reitere-se,  todavia,  que há  fundamento concreto  para a 
manutenção das demais medidas cautelares impostas, como o 
uso de tornozeleira eletrônica; proibição de comunicação com 
quaisquer  dos  investigados  neste  inquérito;  proibição  de 
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participação  em  redes  sociais  de  sua  titularidade,  ou  de 
quaisquer outras pessoas; proibição de conceder qualquer tipo 
de entrevista sem prévia autorização judicial,  podendo ainda 
serem acrescentadas comparecimento periódico em juízo e a 
proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, 
pois tais  condutas mostram-se suficientes  para interromper a 
autuação criminosa e garantir o transcurso normal da instrução 
criminal.

Diante  de  todo  o  exposto,  REVOGO AS  PRISÕES 
DOMICILIARES,  SUBSTITUINDO-AS  PELAS  MEDIDAS 
CAUTELARES  RESTRITIVAS  AOS  INVESTIGADOS  CÁSSIO 
RODRIGUES  COSTA  SOUZA,  MÁRCIO  GIOVANI  NIQUELATE, 
MARCOS ANTÔNIO PERERIA GOMES e WELLINGTON MACEDO 
DE SOUZA,  abaixo descritas:

(1)  USO  DE  TORNOZELEIRA  ELETRÔNICA,  NOS 
TERMOS DO INCISO IX  DO ART.  319  DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. A zona de inclusão deverá ser restrita ao 
município,  ou  ao  Distrito  Federal,  considerado  o  local  de 
residência de cada um dos investigados. Eventual necessidade 
pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida 
ao Juízo responsável pelo acompanhamento da medida, com 
as justificativas pertinentes.

(2)  PROIBIÇÃO  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  REDES 
SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, OU DE QUAISQUER 
OUTRAS PESSOAS;

(3) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER TIPO DE 
ENTREVISTA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;

(4)  PROIBIÇÃO  DE  COMUNICAÇÃO  COM 
QUAISQUER  DOS INVESTIGADOS NESTE  INQUÉRITO, 
dos quais tem plena ciência, tendo sido facultado às Defesas o 
acesso aos autos.
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O acompanhamento das medidas cautelares acima determinadas e a 
expedição dos competentes mandados deverão ser efetivados pelos Juízos 
anteriormente  responsáveis  pela  prisão  domiciliar,  conforme  decisão 
específica de cada investigado.

Os  Juízos  delegatários  ficam  AUTORIZADOS  a  analisar 
requerimentos  incidentais  formulados  pelos  investigados  no  que  diga 
respeito  ao  cumprimento  das  medidas  cautelares  e  de  monitoramento 
eletrônico, notadamente no que diga respeito a eventual necessidade de 
alteração  da  zona  de  inclusão  (devidamente  justificada),  com 
comunicação de todas as decisões ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os  Juízos  delegatários  deverão  comunicar  a  esta  CORTE,  ainda, 
qualquer violação às medidas cautelares.

Encaminhe-se cópia desta decisão aos Juízos delegatários.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por 

vias eletrônicas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Cumpra-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2022.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7CB8-9A70-44CF-B8F6 e senha 2808-AC72-67C5-9F29


