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Hoje, por volta das 14h30m, depois de considerações que fiz 

sobre as notícias de o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, 

ter dado início à execução de uma ordem judicial sem mandado, determinei, entre outras 

deliberações, a “A imediata suspensão de qualquer ato por parte da Segurança Pública 

do Estado de São Paulo com o fim de ingressar no imóvel público objeto da ação 

judicial acima referida”. 

    No momento subsequente, o Major Fredizzi, em representação da 

Polícia Militar, e o i. Promotor de Justiça João Paulo Faustinoni e Silva, os dois que me 

procuraram para tratar do tema da ocupação, souberam da decisão judicial e 

expressamente lançaram o ciente – o Major que subscreveu ainda recebeu cópia da 

decisão. 

    No entanto, depois das 19h ainda há notícia, agora trazida por 

petição pela Defensoria Pública do Estado, que a Polícia Militar permanece no local. 

    Este é o cenário: a Polícia Militar continua a ocupar o prédio 

público apesar do Major que a representou ter sido notificado da decisão às 14h30m. E 

ainda: há poucos minutos, petição subscrita por dois Procuradores do Estado, mas 

trazida por outros colegas, Drs. Haroldo Pereira e Celso Luiz Bini Fernandes, foi 

comigo diretamente despachada com o pedido de realização de audiência de conciliação 

e juntada de informações do Secretário de Segurança Pública, e nesta ocasião, mais uma 

vez, o Governo do Estado, por estes i. Procuradores, foi comunicado do que já sabe: 

resiste em cumprir uma ordem judicial. 



    Se antes, sem explicação, a Polícia Militar fazia-se presente sem 

mandado judicial, agora permanece no local contra expressa decisão judicial. Se antes 

se anunciavam sinais de um estado de exceção sob a coordenação do Secretário da 

Segurança Pública, no presente se constata a afronta direta e intencional do Secretário à 

ordem judicial. A breve informação trazida pelo Secretário de Governo (junto à petição 

que pede audiência de conciliação) não explica por qual razão continua a descumprir a 

ordem emitida no início da tarde, conforme acima relatei. 

   Não é admissível que o Governo do Estado de São Paulo 

comporte-se de modo aciontoso com o Poder Judiciário, e leviano com a Constituição 

Federal. Não basta trocar o comando da Polícia Militar para afastar-se do cumprimento 

da ordem; não é suficiente discordar da decisão judicial para então a ignorar. Não é 

assim numa democracia. 

   Por isto, novamente, determino que se intime o oficial da Polícia 

Militar presente no local, seja ele o Major Fredizzi, ou o Tenente Coronel Cangerana, 

ou quem quer que seja responsável pelos comandos policiais, para imediatamente 

retirar a Polícia Militar do interior do CEETEPS - Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza. 

   O oficial da Polícia Militar em comando deve ser identificado 

pelo Oficial de Justiça. 

    Na hipótese de descumprimento, determinarei a instauração de 

inquérito civil por improbidade administrativa.  

    Após o cumprimento da ordem judicial, venha imediatamente à 

conclusão a petição que postula a designação de audiência de conciliação. 

São Paulo, 2 de maio de 2016 - 19h30m. 

 

Luis Manuel Fonseca Pires 

 Juiz de Direito 


