
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO SANTA MARIA/SANTIAGO

EXMO(A).  SR(A).  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  _ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA – RS

Inquérito Policial nº   5011027-81.2017.4.04.7102
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 50132986320174047102

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  sua  Procuradora  da

República signatária, com base no Inquérito Policial epigrafado, oferece 

D E N Ú N C I A  em face de

ELISANDRO  FERREIRA,  brasileiro,  solteiro,
estudante/professor  particular,  nascido  em  06  de
novembro de 1974, natural de Santa Maria/RS, filho
de Carmem de Fátima Ferreira, CPF nº 694439390-
53,  residente  na  Rua  Aristides  Lobo,  1805,  Santa
Maria/RS,

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Fato 1 – Denunciação Caluniosa – Art. 339 do Código Penal – 

No dia 13 de dezembro de 2017, ELISANDRO FERREIRA deu causa à

instauração de investigação policial ao imputar crime de injúria racial  (art.

140, §3º do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal) contra Wellerson

Cezar Belmonte da Silva do qual o sabia inocente.
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Em 19  de  setembro  de  2017,  a  Polícia  Federal  de  Santa  Maria/RS

instaurou o inquérito correlato, mediante portaria (ev. 1), para investigar a possível

ocorrência do crime de racismo e/ou injúria racial decorrente de inscrições realizadas

nas paredes da sala do Diretório Acadêmico de Direito da Universidade Federal de

Santa Maria verificadas no dia 14 de setembro de 2017.

Após o registro da ocorrência,  foram realizadas diligências no local,

onde foi possível constatar a existência das seguintes frases criminosas no interior do

Diretório  Acadêmico  de  Direito  da  UFSM:  “Tronco  é  o  logar  (sic)  de  vocês”,

“ELIZANDRO  F”,  “FERNANDA  R,  “FORA  NEGRADA”  e  “FERNANDA  RODRIGUES

ELISANDRO LUGAR DE VOCÊS É NO TRONCO” (ev. 2_NOT_CRIME2).

Com o início da investigação foi determinada a realização de perícia

grafotécnica no local, ainda inconclusa, (ev. 2_MEMO3; ev. 3, ev. 4 e ev. 5_LAUDO3) e

realizada a oitiva de testemunhas.

As duas vítimas: ELISANDRO FERREIRA (até então considerada vítima)

e Fernanda dos Santos Rodrigues da Silva (ev. 4_DEP_TEST5 e ev. 3_DECL3) foram

também ouvidas. Em depoimento, ambos informaram terem ingressado no curso de

Direito da UFSM pelo sistema de cotas raciais, além disso, afirmaram que, até aquele

episódio,    NUNCA   tinham sido vítimas de discriminação em razão da sua raça e que

não tinham inimizade com ninguém. 

Contudo, no decorrer das investigações, surgiu um novo fato

criminoso.  ELISANDRO  FERREIRA  compareceu  na  Delegacia  da  Polícia

Federal de Santa Maria para informar que estava recebendo mensagens via

SMS com conteúdo racista e em tom de ameaça (ev. 10_DEP2).
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ELISANDRO relatou ao Delegado de Polícia que, no dia 13 de

dezembro 2017, entre os dias 27 e 28 de novembro de 2017, recebeu mensagens

com conteúdo racista e ameaçador enviadas do nº (55) 98438-7464 e, após

relatar os fatos e exibir as mensagens, atribuiu a prática a Wellerson Cezar

Belmonte da Silva, sabendo que ele era inocente. Ao justificar sua suspeita disse

que: “ele não se considerava negro, apesar de possuir a pele escura”. Ainda levantou

suspeita contra  Wellerson em relação às  pichações,  pois  disse  que “  Wellerson

esteve no prédio em que ocorreu a pichação mas não foi na aula”. 

 

Alguns  dias  depois,  em  19  de  dezembro  de  2017,  a  ofendida

Fernanda também compareceu novamente  na Delegacia  para  relatar  fato  similar.

Afirmou que estava sofrendo injúria e ameaças por telefone, que recebeu uma ligação

no dia 18/12/2017, às 22h40m, e, após, mensagens de texto oriundas do mesmo

terminal informado por ELISANDRO: (55) 98438-7646. No dia 19/12/2017, às 23h59,

recebeu  outra  mensagem  contendo  injúrias  e  ameaças  (ev.  10_DECL3  e  ev.

13_OUT2).

Assim,  diante  da notícia trazida aos autos  pelo  denunciado e

corroborada pelo depoimento de Fernanda, a autoridade policial empreendeu

condutas  investigativas  próprias  para  então  passar  a  apurar  o  novo  fato

criminoso noticiado no bojo do mesmo apuratório, paralelamente à investigação

sobre a autoria da pichação nas paredes do Diretório Acadêmico do Direito. Nesse

sentido, a autoridade representou pelo afastamento do sigilo telefônico, o que, após

manifestação  favorável  do  MPF  e  deferimento  do  Juízo,  gerou  o  procedimento  nº

5013298-632017.4.04.7102, além da realização de diversas diligências e análise de

dados, tudo em decorrência da falsa comunicação de crime pelo denunciado.

Depoimento de ELIZANDRO FERREIRA (ev. 10_DEPOIM2):
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Nos  autos  do  Pedido  de  Quebra  de  Sigilo  de  Dados  (PQSD)  nº

5013298-632017.4.04.7102, a empresa OI apontou que o terminal (55) 98438-7464

(responsável pelas mensagens enviadas a ELISANDRO e Fernanda), estava registrado

em  nome  de  Wellerson  Cezar  Belmonte  da  Silva,  sendo  que  foi  ativado  em

27/11/2017, ou seja, no mesmo dia em que as primeiras mensagens foram recebidas

por ELISANDRO.

Contudo,  conforme  o  relatório  de  missão  policial  e  demais  provas

produzidas  no  IPL  e  no  PQSD  correlatos,  após  o  cruzamento  de  informações,

especificamente quanto aos dados de Estação Rádio Base (ERB) e IMEI dos telefones

envolvidos nos fatos, constatou-se, de forma inequívoca, que o aparelho celular

utilizado para enviar  as  mensagens  para Fernanda foi  o  mesmo aparelho

celular utilizado costumeiramente por ELISANDRO FERREIRA. 
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Com efeito, o chip correspondente à linha telefônica nº (55) 98438-

7464 (linha de onde se originaram as mensagens e ligações telefônicas) e o

chip correspondente à linha telefônica nº (55) 98427-7566 (linha de propriedade

de  ELISANDRO  e  registrado  em  seu  nome)  foram  inseridos  no  mesmo

aparelho celular de IMEI nº356169060372540)1. 

Ainda,  no  mesmo  sentido  da  prova  inequívoca  citada  no  parágrafo

anterior, verificou-se que o telefone de ELISANDRO FERREIRA (linha nº (55) 98427-

7566) fez uso da ERB localizada na Rua Solon Loureiro, nº 129, n/c2, mesma ERB à

qual o telefone de ELISANDRO estava vinculado, ou seja, tanto o telefone que enviou

as mensagens, quanto aquele que as recebeu (no caso das mensagens “recebidas”

por ELISANDRO) estavam na mesma posição geográfica.

Ademais,  importa  destacar  que  ELISANDRO  é  proprietário  da

empresa  ELISANDRO  FERREIRA,  CNPJ  nº  11996087/0001-15, cujo  nome

fantasia é “RACISMO BASTA”,  e tem como atividade a confecção e comércio de

peças  de  vestuário3,  instalada  na  Rua  Palmares,  nº  252,  bairro  Salgado  Filho,

próximo da ERB utilizada para o envio das SMS.

Por  fim,  as mensagens  imputadas  falsamente  a  Wellerson foram

apresentadas pelo próprio denunciado, quando prestou depoimento (ev.10_DEPOIM2),

cujas íntegras seguem colacionadas:

1 EV. 21_EMAIL3 do PQSD, ev. 25_REL_MISSAO do IPL. 
2 Ev.21
3 Ev.22_OFIC2
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Portanto, a autoria e materialidade delitivas estão consubstanciadas

nos  documentos  que  instruem  o  inquérito  policial  em  epígrafe,  em  especial  nos

seguintes  eventos: i) depoimento  prestado  em  sede  policial  pelo  acusado  e  as

imagens das mensagens recebidas (ev. 10_DEPOIM2);  ii)  depoimento prestado em

sede policial  pela ofendida Fernanda e as imagens das mensagens recebidas (ev.

10_DECL3);  iii)  dados obtidos no  Pedido de Quebra de Sigilo de Dados (PQSD) nº

5013298-632017.4.04.7102, mais especificamente ev. 17_ANEXO3, ev. 21_E-MAIL3;

iv) Relatório de Missão Policial nº122/2018.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta típica prevista no art.

339, caput, do Código Penal.
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Fato 2 – Injúria Racial – Art. 140, §3º do Código Penal – 

Entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2017, ELISANDRO FERREIRA

através de ligação “anônima” e mensagens via SMS injuriou sua colega  Fernanda

dos Santos Rodrigues da Silva ao ofender-lhe a  dignidade e/ou o decoro

utilizando-se de elementos referentes a raça da ofendida praticando, assim, o

delito previsto no art. 140, §3º do Código Penal.

ELIZANDRO incorreu  no  crime  de  injúria  racial  contra  Fernanda  ao

chamá-la de “nega vagabunda”, “tu se acha branca tu nunca vai ser branca”,

“fora negra” “logar (sic) de vocês i  (sic) nos servindo como sempre foi”,

“continuar dando este teu rabo preto para nos de illo (sic) que tu faz de

melhor”, “toda esta negrada vamos tirar vocês todos da nossa universidade

vamos acabar com vocês”, “negrada troxa” (sic) e “em agradecimento pelas

vezes que tu deixou nos lotar este teu rabo preto com nossa porra”.

Após receber essas mensagens,  Fernanda dirigiu-se à Delegacia da

Polícia Federal em Santa Maria para prestar novo depoimento (ev. 10_DECL3), pois

em data anterior (ev.3_DECL3) já havia comparecido para auxiliar na busca da autoria

em relação às pichações, uma vez que seu nome estava inserido dentre os escritos

racistas e ofensivos encontrados nas paredes do Diretório Acadêmico da faculdade de

Direito da UFSM. 

Neste novo depoimento, porém,  Fernanda relatou que estava sendo

ameaçada  e  injuriada  através  de  ligações  e  mensagens  telefônicas.  A  ofendida,

informou que, após conversar com seu colega ELISANDRO, ficou sabendo que ele

também tinha recebido ligações e mensagens ameaçadoras enviadas da mesma linha

telefônica nº (55) 98438-7464. 
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Abaixo estão colacionadas as mensagens enviadas pelo denunciado,

através do telefone (55) 98438-7464, na qual fez ameaças e injuriou FERNANDA (ev.

10_DECL3 e ev.13_OUT2):
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Resta  inequívoco  com  base  na  prova  dos  autos  que  ELISANDRO

utilizando-se  da  linha  telefônica  nº  (55)  98438-7464  enviou  as  mensagens  para

Fernanda,  uma  vez  que  foi  possível  constatar  que  o  aparelho  utilizado  para

realizar o envio possuía o mesmo IMEI do aparelho utilizado rotineiramente

por ELIZANDRO (Relatório de Diligências nº 122/20184).

Além disso, a ERB do momento do envio das mensagens telefônicas é

aquela  a  partir  da  qual  costumeiramente  ELIZANDRO  conectava-se  (Relatório  de

Diligências nº 122/20185).

Portanto, a autoria e materialidade delitivas estão consubstanciadas

nos  documentos  que  instruem  o  inquérito  policial  em  epígrafe,  em  especial  nos

seguintes eventos: i) depoimento prestado em sede policial pela ofendida Fernanda e

as imagens das mensagens recebidas (ev. 10_DECL3); ii) dados obtidos no Pedido de

Quebra  de  Sigilo  de  Dados  (PQSD)  nº  5013298-632017.4.04.7102,  mais

especificamente ev. 17_ANEXO3, ev. 21_E-MAIL3; B; iii) Relatório de Missão Policial

nº122/2018.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta típica prevista no art.

140, §3º do Código Penal.

4 Ev. 25_REL_MISSAO2
5 Ev. 25_REL_MISSAO2
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Fato 3 – Ameaça – Art. 147 do Código Penal – 

Entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2017, ELISANDRO FERREIRA

ameaçou Fernanda mediante mensagens e ligação telefônica causando-lhe

mal injusto e grave.

Na  ocasião,  ELISANDRO  enviou  mensagens  SMS  para  Fernanda

colacionadas nessa exordial na descrição do segundo fato delituoso, com conteúdo

ameaçador e  através de palavras escritas,  ameaçou causar  mal injusto e grave à

ofendida,  conforme  demonstram  os  seguintes  trechos  da  mensagem:  “sabemos

todos teus passos”, “não volta para o próximo semestre...”,”some do nosso

curso  tu  e  todo  esta  negrada”,  “vamos  tirar  voces  todos  da  nossa

universidade”, “vamos acabar com vocês...”, praticando a conduta  do art. 147

do Código Penal.

Fernanda também recebeu uma ligação do terminal  nº (55) 98438-

7464  utilizado  por  ELISANDRO,  em  que  uma  voz  masculina  perguntou  “  é  a

Fernanda?”, que após responder que sim, o interlocutor disse: “só vou te dizer uma

coisa...”, após, a ligação caiu. Assim, apesar de na chamada recebida não ter sido

feita nenhuma ameaça expressa, devido às mensagens recebidas logo após, há de se

concluir  pelo  tom ameaçador  da ligação,  ainda mais  que  Fernanda já  havia  sido

vítima das pichações realizadas no prédio da faculdade de Direito da UFSM.

Resta  inequívoco  com  base  na  prova  dos  autos  que  ELISANDRO

utilizando-se da linha telefônica nº (55) 98438-7464 realizou a ligação para Fernanda

com duração de 12 segundos, uma vez que foi possível constatar que  o aparelho

utilizado para realizar a ligação possuía o mesmo IMEI do aparelho utilizado
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rotineiramente por ELIZANDRO (Relatório de Diligências nº 122/20186).

Além disso, a ERB do momento da ligação telefônica é aquela a partir

da  qual  costumeiramente  ELIZANDRO  conectava-se  (Relatório  de  Diligências  nº

122/20187).

Portanto, a autoria e materialidade delitivas estão consubstanciadas

nos  documentos  que  instruem  o  inquérito  policial  em  epígrafe,  em  especial  nos

seguintes eventos: i) depoimento prestado em sede policial pela ofendida Fernanda e

as imagens das mensagens recebidas (ev. 10_DECL3); ii) dados obtidos no Pedido de

Quebra  de  Sigilo  de  Dados  (PQSD)  nº  5013298-632017.4.04.7102,  mais

especificamente ev. 17_ANEXO3, ev. 21_E-MAIL3; B; iii) Relatório de Missão Policial

nº122/2018.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito previsto no art. 147 do

Código Penal.

Fato 4 – Falsidade Ideológica – Art. 299 do Código Penal – 

No dia 27/11/2017, ELISANDRO FERREIRA inseriu em documento

particular declaração falsa e diversa da que deveria ter sido inserida com o

fim de  alterar  a  verdade  sobre  o  real  proprietário  da  linha  telefônica  nº

(55)98438-7464.

6 Ev. 25_REL_MISSAO2
7 Ev. 25_REL_MISSAO2
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O denunciado de posse do chip em questão realizou o cadastro de CPF

e endereço necessários à habilitação da linha telefônica nº  (55)98438-7464 junto à

operadora de telefonia OI. Para tal, forneceu o CPF de Wellerson Cezar Belmonte

da Silva e o endereço Rua João da Costa Lima, 83 – AI 83, Casa Caiada, Olinda -PE,

local  totalmente  diferente  da  residência  de  Wellerson,  o  qual  situa-se  no  bairro

Camobi em Santa Maria.8

Vale destacar que, conforme bem ressaltado pela autoridade policial,

qualquer pessoa pode registrar um chip de celular em nome de outra, bastando uma

ligação à operadora informando o CPF para quem se deseja atribuir a nova linha.

Ainda, mais uma vez, a ERB do momento da habilitação do celular é

aquela  a  partir  da  qual  costumeiramente  ELIZANDRO  conectava-se  (Relatório  de

Diligências nº 122/20189).

A  autoria  e  materialidade  delitivas  estão  consubstanciadas  nos

documentos que instruem o inquérito policial em epígrafe, em especial nos seguintes

eventos: i)  dados  obtidos  no  Pedido  de  Quebra  de  Sigilo  de  Dados  (PQSD)  nº

5013298-632017.4.04.7102, mais especificamente ev. 17_ANEXO3, ev. 21_E-MAIL3;

B; ii) Relatório de Missão Policial nº122/2018.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta típica prevista no art.

299, caput, do Código Penal.

8 Ev. 17_ANEXO3 do PQSD
9 Ev. 25_REL_MISSAO2
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DO PEDIDO

Diante  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer  o

recebimento da denúncia, a citação do denunciado para responder à acusação, a oitiva

das testemunhas abaixo arroladas e, ao final, a sua condenação nas penas previstas

no art. 339,  caput,  do Código Penal, art. 140, §3º do Código Penal, art.147

Código Penal e art. 299, caput, do Código Penal.

Santa Maria/RS, 07 de maio de 2019.

CAMILA BORTOLOTTI

PROCURADORA DA REPÚBLICA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rol de testemunhas:

1. Fernanda dos Santos Rodrigues da Silva, residente na Rua Anvaro Hoppe, nº
300, Camobi, Santa Maria/RS (ev. 10_DECL3 e ev.13_OUT2);

2.  Tiago  Welfer,  Delegado  de  Polícia  Federal  em  Santa  Maria  (para  quem  o
denunciado prestou depoimento_ev.10_DECL2);

3. Diego Aimo Lebtag Meira, agente de Polícia Federal em Santa Maria (responsável
pelo Relatório de Missão Policial_ev.25);

4. Wellerson Cezar Belmonte da Silva, residente na Rua Alfredo Tonetto, nº 433,
Camobi, Santa Maria-RS.
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