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l. DO CABIMENTO 

Primeiramente, ressalte-se que a notícia crime, nos termos do art. 50, S30 

do CPP, pode ser apresentada por qualquer pessoa do povo que tiver 

conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, 

complementando o art. 27 da mesma legislação que, em tais casos, qualquer 

pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe 

informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar o os 

elementos de convicção. 

2. Dessa forma, uma vez que serão apresentados fatos com características 

que se amoldam a tipos penais previstos na legislação pátria, plenamente 

cabível a apresentação da presente Notícia Crime, que deve resultar na 

instauração de procedimento de investigação para a apuração dos fatos 

apontados. 

II. DA NARRATIVA DO FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS 

3. Conforme fatos noticiados pela imprensa de circulação nacional (em 

anexo), há a existência de graves irregularidades praticadas por agentes 

públicos no âmbito da Administração Pública do Estado do Ceará, inclusive 

com o cometimento de crimes praticado em detrimento de interesse da 

União sobre bens de sua titularidade. 

4. Trata-se, Nobre Procurador, da absurda conduta de isolar área de 

praia marítima (bem da União), com uso indevido das forças estaduais de 

segurança pública, para uso exclusivo de pessoa que, a despeito de já ter 

ocupado cargo público, atualmente ostenta tão somente a condição de réu 

em processos penais 1.. 

Referida informação consta de matéria publicada em 29/08/2021, disponível no link a seguir: 

https://www.metropoles.com/brasil/justica/apos-reviravoltas-na-justica-saiba-a-quais-acoes-lula-

aindaresponde 
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politico 

Vídeo mostra praia "isolada" para Lula e a 
namorada 

Trés viaturas e 20 policiais garantiram a intimidade do casal em Picos, a 200 quilómetros de 

Fortaleza P.  

Extrato da matéria publicada pela revista Veja, disponíve/ em 

htt s: ve•a.abri/.com.br o/itica video-mostra- raia-iso/ada- ara-/u/a-e-a-namorada 

5. Ora, conforme se infere do arquivo audiovisual em anexo, há fortes 

evidências de que a Praia de Picos, localizada no município de 

Icapuí/CE, a 200 quilômetros da capital estadual, foi isolada para 

que o Sr. Luiz Inácio da Silva desfrutasse das belezas naturais do 

litoral brasileiro com privacidade e exclusividade, assim 

descrevendo o texto jornalístico: 

Uma funcionária da Delegacia de /capuí informou 

que Camilo Santana enviou viaturas e po/iciais de 

Fortaleza. A servidora, que pediu para ter o nome 

protegido por medo de retaliações, diz que po/iciais 

/ocais não foram chamados para a ação na praia de 

Picos. 

O dono de uma pousada enviou a VEJA um vídeo que 

mostra os moradores sendo impedidos de entrar na 

praia. Os policiais fecharam a faixa de areia com as 

viaturas e com cones enfileirados. O empresário disse 

que os moradores foram impedidos de circular pe/a 

praia e que os policiais informavam que o bloqueio 

era "por questões de segurança 1 

6. Ocorre, no entanto, que nos termos do art. 20, IV, da Constituição 

Federal, as praias marítimas são bens da União, e, nos termos do 

art. 10 da Lei no 7.661/1988, são bens públicos de uso comum do 

povo, sendo que a este deve ser sempre assegurado livre e franco 

acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido. 
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7. Segundo o veículo de comunicação que divulgou a notícia em 



comento, a assessoria do Governo do Estado do Ceará afirmou que o ato 

seria mera "fiscalização para evitar o tráfego de veículos em faixas de areia, 

como forma de preservar a integridade dos banhistas". 

8. A retórica lançada pelos governantes estaduais desafia a lógica, o 

bom senso e até mesmo a inteligência do cidadão brasileiro. Para 

elidir tal afirmação, observe-se a imagem a seguir: 

 

Impressão de te/a do arquivo audiovisua/ em anexo 

9. Excelência, conforme se observa da imagem a seguir, a área em 

questão sequer é transitável por veículos, o que afasta qualquer 

razoabilidade na argumentação aduzida pelo ente público. 

10. Ademais, em se tratando de mera "fiscalização de rotina", por qual 

motivo houve deslocamento de agentes de segurança da capital 

cearense, mesmo havendo efetivo local à disposição? Trata-se de 

evidente ato de desprezo à Constituição Federal, e tentativa de uso de 

bens públicos em benefício próprio. 

11. Tem-se, portanto, que há fortes indícios da prática de irregularidades, 

razão pela qual se requer a distribuição da presente Notícia de Fato à 

unidade competente deste órgão ministerial, a fim de que seja dada a 

devida apuração. 

 



III. DOS PEDIDOS 

12. Ante o exposto, requer-se o recebimento da presente comunicação, 

com a consequente instauração do competente procedimento de 

investigação, para que se apurem as condutas narradas e as 

responsabilidades delas decorrentes. 

Nestes Termos, 

Pede e Espera deferimento. 

Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. 

ad(LZauQlü  

CARLA ZAMBELLI 

Deputada Federal 


	NOTíClA DE FATO
	l. DO CABIMENTO
	II. DA NARRATIVA DO FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
	Vídeo mostra praia "isolada" para Lula e a namorada

	III. DOS PEDIDOS
	CARLA ZAMBELLI Deputada Federal



