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Fls.  
Processo: 0014929-34.2020.8.19.0066 

Processo Eletrônico 

 Réu preso 
 
Classe/Assunto: Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas 
Afins (Art. 35 - Lei 11.343/06)   
  
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Indiciado: GEOVANE DOS SANTOS 
Indiciado: GERSON CHRISÓSTOMO FERREIRA 
Indiciado: MOZART WEINDELL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
Envolvido: JOÃO ALBERTO WHEHAIBE JUNIOR 

Flagrante  090-03326/2020  25/09/2020  90ª Delegacia Policial 
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Roberto Henrique dos Reis 

 
Em 14/10/2020 

 
 
 

Decisão               
 
Trata-se de requerimento de liberdade provisória formulado por GEOVANE DOS SANTOS, 
MOZART WEINDELL DE OLIVEIRA SANTOS e GERSON CHRISOSTOMO  FERREIRA, pelos 
motivos elencados às fls.240/273; 284/318 e 341/357. 
 
O Ministério Público opinou desfavoravelmente, com fundamento nos argumentos constantes da 
decisão proferida em Audiência de custódia. 
 
Brevemente relatados, fundamento e decido. 
 
Em relação ao acusado MOZART WEINDELL DE OLIVEIRA SANTOS, verifico que se trata de 
acusado primário e com bons antecedentes, sendo este evento único em sua vida, não existindo 
indícios concretos de que poderá influenciar na instrução do processo, ameaçar testemunhas ou 
vulnerar a ordem pública, caso tenha sua prisão substituída por medidas cautelares diversas da 
prisão, eis que restritivas e suficientes para evitar a continuação de eventual prática delitiva. 
 
Já o acusado GEOVANE DOS SANTOS é de grupo de risco para a  Covid19, conforme 
documentos juntados com o pedido de liberdade provisória, correndo enorme risco de 
contaminação e de vir a óbito por conta de suas comorbidades, não ostenta anotações impeditivas 
de substituição da prisão por cautelares, por, também, não consistir risco à instrução criminal, á 
ordem pública, nem existir indícios concretos de que poderá ameaçar testemunhas ou obstruir o 
andamento do feito. 
 
Por fim, em relação a, GERSON CHRISOSTOMO FERREIRA, não há indícios de que poderá 
vulnerar a ordem pública e, também, deve ter sua prisão preventiva substituída por cautelares 
diversas da prisão, por extensão da liberdade concedida aos outros acusados. O fato de ser 
candidato a cargo público é indiferente e não influencia a decisão, mas sim o fato de ser corréu e 
os outros terem a prisão substituída por cautelares diversas da prisão preventiva. 
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Em razão do exposto, substituo a prisão preventiva dos acusados GEOVANE DOS SANTOS, 
MOZART WEINDELL DE OLIVEIRA SANTOS e GERSON CHRISOSTOMO  FERREIRA, pelas 
seguintes medidas cautelares: 
 
a) Proibição de se ausentar da Comarca de suas residências por mais de 15 (quinze) dias, 
sem comunicação ao juízo, sob pena de decretação de prisão preventiva; 
 
b) Recolhimento domiciliar a partir da s 22h:00min, todos os dias, inclusive feriados e finais de 
semana, somente podendo se ausentar em caso de urgência ou emergência, sob pena de 
decretação de prisão preventiva; 
 
c) Proibição de contato com as testemunhas do processo, por qualquer meio de comunicação, 
sob pena de decretação de prisão preventiva; 
 
d) Comparecimento a todos os atos do processo, desde que intimados, devendo manter 
endereço atualizado nos autos, sob pena de decretação de prisão preventiva; 
 
Expeça-se ALVARÁS DE SOLTURA, com os termos de compromisso com as condições acima 
expostas. 
 
Notifique-se os acusados para apresentação de defesa preliminar, em 10 (dez) dias.   
 

Barra Mansa, 15/10/2020. 
 
 

Roberto Henrique dos Reis - Juiz em Exercício 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Roberto Henrique dos Reis 
 

Em ____/____/_____ 
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