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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, DA E. QUINTA TURMA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AREsp nº 1.927.157/SP (registro 2021/0219641-9) 

 

PAULO CÉZAR DE ANDRADE PRADO, nos autos do recurso em 

referência, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus 

advogados, com fundamento nos arts. 294, 300 e 1.029, §5º, inc. II, todos do CPC c/c 

art. 3º do CPP, requer 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA 

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

a fim de que se proceda à expedição de contramandado de prisão no tocante 

específico à queixa-crime nº 1000799-17.2016.8.26.0050, que tramita pelo MM. 

Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital – SP, pelos motivos e fundamentos 

a seguir delineados. 

Inicialmente, esclarece-se que o presente pedido apenas e tão somente se 

faz porque na data de hoje (28/9/2021), o peticionário/recorrente PAULO PRADO teve 

sua liberdade cerceada em decorrência da sentença penal condenatória que se 
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pretende ver aqui revisada, de modo que o título executivo que embasa a atual prisão 

definitiva do aqui peticionário está subjudice, ainda que em sede revisional (docs. 

anexos). 

Como é sabido, a tutela provisória – e o efeito suspensivo ora pretendido 

enquadra-se em tais casos – pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294, 

CPC). No caso da tutela de urgência, é necessário que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (art. 300, CPC). 

No caso concreto, ambos requisitos restam preenchidos. É o que se passa 

a demonstrar. 

Os elementos que evidenciem a probabilidade do direito se apresentam 

patentes. É que, conforme se demonstrou no recurso especial de e-STJ fls. 488-506, 

a ação penal privada encontra-se eivada por duas nulidades insanáveis: 

• a primeira decorrente da violação do princípio do juiz natural (art. 5º, inc. LIII da 

CF/88), que tem como consequência a subversão da competência absoluta 

(ratione materiae) atribuída aos Juizados Especiais; e 

• a segunda decorrente da supressão de imprescindível fase processual – 

conciliação (art. 520, CPP c/c art. 5º, inc. LIV da CF/88) – com evidente prejuízo 

ao peticionário PAULO PRADO. Como já dito no bojo dos reclamos extremos, 

tratam-se de nulidades absolutas, de fácil constatação e reconhecíveis até 

mesmo ex officio. 

Igualmente, também se evidencia a probabilidade do direito invocado pelas 

inúmeras decisões colacionadas ao longo daquelas petições recursais, sendo todos 

julgados recentes e favoráveis às teses aqui apresentadas. 

Portanto, os argumentos trazidos demonstram que o direito aqui invocado 

é forte e tem grande probabilidade de ser reconhecido em julgamento de mérito. A 

viabilidade do direito invocado em benefício do peticionário salta aos olhos. 
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Também presente o perigo de dano. O mandado de prisão expedido em 

desfavor do peticionário PAULO PRADO foi cumprido na data de hoje, 28/9/2021 

(docs. anexos), de modo que, caso não seja concedido o pedido liminar aqui 

pleiteado, o peticionário restará preso em razão de processo criminal “duplamente” 

nulo. 

Com a devida seriedade que este caso merece, está-se diante de 

cumprimento de mandado de prisão em regime semiaberto, decorrente de ação 

penal privada, com condenação definitiva com quantum estabelecido no patamar de 

5 (cinco) meses e 13 (treze) dias em plena pandemia ocasionada pelo Sars-COV-2, 

o que, por si só, já demonstra a desproporcionalidade da medida de segregação 

definitiva e a possibilidade do peticionário esperar, em liberdade, o julgamento do 

recurso interposto. 

Aliás, PAULO PRADO é jornalista formado, classificado como paciente com 

características de alto risco de letalidade caso contraía o vírus Sars-COV-2 (e-STJ 

fls. 510). 

Respeitosamente entendem os subscritores que negar ao peticionário 

PAULO PRADO a medida de urgência significa obstar-lhe acesso a direito que lhe é 

certo, sólido e justo. 

Termos em que requer a tutela provisória para fins de concessão de efeito 

suspensivo, a fim de suspender o cumprimento do mandado de prisão até o 

julgamento definitivo do recurso especial interposto. 

de São Paulo para Brasília em 28 de setembro de 2021 
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