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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas 

Corpus nº 2210887-40.2014.8.26.0000, da Comarca de 

Penápolis, em que é paciente NIVALDO MARTINS COELHO e 

Impetrante ANESIO DUARTE.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Conheceram em parte e, na parte conhecida, 

denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), RICARDO SALE 

JÚNIOR E ANTONIO TADEU OTTONI.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

Encinas Manfré
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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HABEAS CORPUS 2210887-40.2014.8.26.0000 e 
2216629-14.2014.8.26.0000.
COMARCA: PENÁPOLIS.
IMPTES.: ADVOGADOS ANÉSIO DUARTE E EDGARD ANTÔNIO DOS 
SANTOS.
IMPDO.: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE 
PENÁPOLIS.
PACTE.: NIVALDO MARTINS COELHO
VOTO 20.462.

EMENTA:

Prisão temporária. Posterior edição de prisão 
preventiva. Segundo pedido de “habeas corpus” que, 
embora relacionado à primeira dessas custódias, contém 
referência a possível superveniência de prisão 
preventiva. Logo, não conhecimento de “habeas corpus” a 
propósito de prisão temporária, mas, sim, acerca de 
custódia preventiva, vistos essa alusão e os critérios 
de celeridade e efetiva prestação jurisdicional.

Ministério Público que, de modo implícito, reúne 
prerrogativa para promover investigação criminal, 
porquanto diretamente ligada ao cumprimento da função 
de, privativamente, promover a ação penal pública.

Inexistência da alegada nulidade por prova ilícita 
decorrente de interceptação telefônica, pois sob 
controle e deferimento da autoridade judiciária, além 
de, no mais, também guardar conformidade à lei própria.

Paciente delegado de Polícia ao qual são imputados, sob 
concurso material, vinte e dois (22) graves delitos 
contra a fé, a paz e a administração públicas.

Independência entre as instâncias disciplinar e a 
jurisdicional que não autoriza fique a persecução penal 
suspensa até que se verifique instauração e encerramento 
de processo administrativo.

Não suficiência para os fins do processo penal se 
converter essa medida cautelar na de caráter pessoal 
consistente em suspensão do exercício da função pública, 
pois, com ela, prisão preventiva, são atendidas razões 
de segurança da ordem pública, conveniência da instrução 
criminal e eventual aplicação da lei penal, certo também 
haver provas materiais e indícios de autoria, além de 
indicadores concretos de possível periculosidade.

Posturas evasiva e agressiva do paciente que também 
indicam que, em princípio, se em liberdade, possa ele 
cometer outros delitos e se evadir, nesse último caso a 
colocar sob risco a eventual aplicação da lei penal.

Declarações de corréus aos quais se conferiu delação 
premiada, homologada, não bastasse o documentado também 
em razão de interceptações telefônicas, além de 
depoimentos que, em princípio ou tese, indicam possa ter 
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havido consumação desses tantos e sérios delitos 
imputados, cuja somatória de penas, caso procedente a 
acusação, em muito suplantará o prazo de quatro anos 
previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Descabimento da substituição da custódia por alguma das 
medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 desse 
diploma, porque não seria o suficiente vistas essas 
peculiaridades do caso sob exame.

Decisão “a quo” que está fundamentada em conformidade às 
exigências da Constituição da República e do Código de 
Processo Penal.

Não reconhecimento, assim, ao menos por ora, de provas 
ilícitas, nulidades, ilegalidades, bem como em relação a 
eventual prejulgamento, coação, abuso ou constrangimento 
ilegal.

Logo, não concessão dos invocados salvo-conduto e 
liberdade provisória, conquanto não se expresse juízo 
terminante sobre o mérito da persecução penal.

Não conhecimento de “habeas corpus” a propósito de 
prisão temporária, haja vista a perda de objeto, de um 
lado, e, por outro, conhecimento do pedido em relação à 
custódia preventiva, porém, com a respectiva denegação 
de ordem. 

Os ilustres advogados Anésio Duarte e 

Edgard Antônio dos Santos requereram “habeas 

corpus” (registros respectivamente 

2210887-40.2014.8.26.0000 e 2216629-14.2014.8.26.0

000) em favor de Nivaldo Martins Coelho, delegado 

de Polícia, contra o qual o MM. Juiz de Direito da 

1ª Vara da Comarca de Penápolis, inicialmente, 

decretara prisão temporária, esta, posteriormente, 

modificada para a de caráter preventivo.

Alegaram, com efeito, em suma, o 

seguinte: 1. esse paciente, em realidade vítima, 

está a padecer constrangimento ilegal, pois essa 

prisão tem base em simples procedimento 
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investigatório (03/2014) instaurado pelo GAECO, 

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado do Ministério Público de São Paulo; 2. 

essa prisão temporária fora baseada em lei antiga 

e em “textos editados” de interceptações 

telefônicas sem assinaturas, aliás, “grampos” 

clandestinos; 3. ser judicialmente ineficaz essa 

prova, por sinal, ilícita, consoante decidiu este 

Tribunal a propósito da absolvição de outros 

policiais (distinta persecução penal); 4. constar 

da decisão a quo, relativa à prisão temporária 

editada, tivesse esse paciente, em duas 

oportunidades, praticado o delito prescrito no 

artigo 312, parte final, do Código Penal, crime 

que não consta do taxativo rol previsto no artigo 

1º da Lei 7.960/1985; 5. a partir da vigência da 

Lei 12.403/2011, não se poder decretar prisão 

cautelar quando, como no caso ora sob exame, for 

possível a respectiva substituição por qualquer 

das medidas previstas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal; 6. ser, assim, manifesto o 

equívoco da autoridade apontada coatora, cuja 

decisão sem fundamentação acerca de necessidade e 

proporcionalidade, se mantida, caracterizará 

prejulgamento, certos, também, por um lado, os 

trinta e sete (37) anos de serviço público pelo 

paciente, o qual primário e com bons antecedentes, 

e, de outro, os “péssimos precedentes” (folhas 6) 

e a falta de lisura relativos à “montagem de 
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representação” pelo Ministério Público; 7. logo, 

que liminarmente seja essa prisão substituída pela 

medida cautelar prevista no artigo 319, VI, desse 

diploma processual, além de, em relação ao mérito, 

dever ser anulada essa decisão com consequente 

concessão de liberdade provisória, uma vez que 

inconcebível se aguardar o desfecho da causa para 

ser sanada a lesão; 8. estar essa prisão 

dissociada dos critérios de proporcionalidade e 

necessidade; 9. conforme hipótese antes 

verificada, da qual sobreveio absolvição por esta 

Corte, o MM. Juiz fora induzido em erro em 

decorrência de conluio entre autoridade policial e 

Promotor de Justiça, com atuação de um “ladravaz”, 

e o consequente prejuízo ao ora paciente (hoje não 

mais à frente da Ciretran de Penápolis), 

verdadeira vítima; 10. ter sido ele interrogado 

pelo GAECO após a prisão, oportunidade em que 

prestara todas as informações e fizera certo haver 

agido com observância à lei quando diretor dessa 

circunscrição; 11. estar essa decisão a quo, cuja 

nulidade é manifesta, em contrariedade à lei e à 

prova constante dos autos, não bastasse 

desnecessária e afastada da atual política 

criminal; 12. encerramento de todos os atos de 

investigação; 13. aplicabilidade do princípio 

constitucional referente à presunção de inocência 

e, como excepcional a prisão, dever haver 

substituição pela sobredita medida cautelar de 
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ordem pessoal; 14. ser voz corrente em Penápolis 

que membros da Polícia Judiciária estejam 

aliciando corréus e testemunhas para 

responsabilizar o ora paciente, em desfavor do 

qual o MM. Juiz considerara fatos pretéritos e 

motivos de apuração consumada; 15. impor-se a 

concessão de salvo-conduto para que esse paciente 

não seja preso preventivamente e, enfim, que se 

lhe dê liberdade provisória, pois, como preenche 

os pressupostos legais correspondentes, sofre 

abusiva e injustificável coação; 16. os ilícitos 

penais imputados de forma leviana são pretéritos e 

respeitantes a cargo anteriormente ocupado na 

Ciretran de Penápolis; 17. ser hipótese de 

suspensão da ação penal até instauração e 

encerramento de processo administrativo; 18. a 

exemplo do aresto ao qual se referem, de interesse 

de agente penitenciário, que se dê essa objetivada 

substituição pela medida cautelar também 

assinalada (previsto no inciso VI do artigo 319); 

19. para eventualidade da superveniência de prisão 

preventiva, que essa sustentação seja apta à 

concessão da objetivada liberdade provisória e, 

por fim, para que deferida a ordem própria.

Não se conferiu o provimento de 

urgência objetivado (HC 2210887-40.2014.8.26.0000, 

folhas 56 a 58).

A douta autoridade apontada coatora 
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prestou informação a cujo ofício anexadas peças 

dos autos então indicadas por Sua Excelência (HC 

2210887-40.2014.8.26.0000, folhas 61/64 e 

192/198).

Sobreveio parecer da douta 

Procuradoria de Justiça (HC 

2210887-40.2014.8.26.0000, folhas 220/224).

O segundo desses preclaros causídicos 

impetrantes, atendendo despacho, revelou não se 

opor ao apensamento dos autos relativos a esses 

pedidos de habeas corpus a fim de que 

simultaneidade de trâmites e decisão sobreviesse. 

Por sinal, reiterara o pleito para que substituída 

a prisão provisória editada (HC 

2216269-14.2014.8.26.0000, folhas 98).

Processou-se o apensamento desses 

autos, bem assim, a conclusão dos autos a este 

relator no último dia 19 de dezembro (HC 

2216269-14.2014.8.26.0000, folhas 105; HC 

2210887-40.2014.8.26.0000, folhas 225), data 

imediatamente anterior ao início do último recesso 

judiciário.

É o relatório.

Malgrado com este decisório não se 

exare juízo terminante sobre o mérito da 

persecução penal, impõe-se denegar a objetivada 
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ordem de habeas corpus voltada à quebra da prisão 

preventiva, embora se reconheça prejudicialidade 

acerca da revestida de caráter temporário e por 

primeiro editada.

Antes da exposição das razões desse 

deslinde, não se acolhe, do parecer da douta 

Procuradoria de Justiça e das informações 

prestadas pela digna autoridade coatora, fosse 

caso de julgar-se de todo prejudicado o pedido em 

função de, em relação à decisão pela qual 

decretada prisão temporária, se haver seguido 

outra, essa a consubstanciar caráter 

especificamente preventivo.

É que, conquanto distintos os títulos 

dessas prisões, ambas têm caráter provisório e 

foram decretadas por único magistrado, aliás, 

antes do recebimento da denúncia. E há os marcos 

de celeridade e economia processuais, além de 

dever verificar-se efetiva prestação 

jurisdicional, dos nortes do moderno direito 

processual.

Isso não bastasse, essas duas 

decisões estão fundamentadas em conformidade à 

exigência de lei, por sinal, mutatis mutandis, 

assentadas em premissas de apropriada 

cautelaridade, vistos, em princípio, o que se 

noticiou e possa ter sido cometido pelo paciente, 
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delegado de Polícia no exercício dessa importante 

função pública.

Ademais, em princípio, revelaram-se 

apropriados os embasamentos dos quais revestidas 

essas decisões (HC 2216269-14.2014.8.26.0000, 

folhas 33/37 e 140/152), ou seja, em suma, 

respectivamente, impossibilidade ou dificuldade 

para investigações na primeira fase da persecução 

penal e dado um dos delitos após imputados 

respeitar a quadrilha ou bando, bem ainda em 

decorrência do preenchimento dos pressupostos e 

fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código 

de Processo Penal.

Logo, também não se acolhe 

argumentação dos ilustres impetrantes acerca da 

nulidade em razão de faltar fundamentação e do MM. 

Juiz haver considerado precedente e antiga 

legislação para impor essa prisão temporária, 

aliás, referente ao crime afiançável previsto no 

artigo 312 do Código Penal.

Por isso, também, não pesa a 

sustentação de que essa custódia não se ajustasse 

às taxativas hipóteses descritas nas alíneas do 

inciso III do artigo 1º da Lei 7.960/1989. E, pela 

superveniente e sobredita perda de objeto, 

prejudicado está decidir-se a respeito dessa 

primeira prisão.
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Retomando-se o raciocínio a respeito 

de ser caso de julgamento referente ao segundo 

desses pedidos de habeas corpus formulados (HC 

2216269-14.2014.8.26.0000), registra-se, ainda, 

para o não-reconhecimento de prejudicialidade ou 

perda de objeto acerca do pleito de cassação de 

prisão preventiva, que, ao final do petitório 

referente a essa posterior impetração, o ilustre 

subscritor, em suma, também postulou fosse a 

respectiva argumentação  resumidamente apontada 

no supradito relatório  apta à consequência da 

soltura do paciente em caso de superveniência 

dessa espécie de custódia cautelar.

Outrossim, nesse passo, não se olvida 

que, mutatis mutandis, em essência, as 

respeitáveis decisões pelas quais decretadas essas 

prisões temporária e preventiva encerrem 

fundamentos afins ou similares. Por sinal, em 

relação a essa decisão que consubstanciou prisão 

preventiva, Sua Excelência, o MM. Juiz, se 

reportou (folhas 149) à motivação concernente a 

pela qual, poucos dias antes, exarara essa 

custódia temporária.

Portanto, e reiterando-se ter sido 

subsidiariamente postulada a revogação de possível 

prisão preventiva a sobrevir (folhas 31), há, no 

caso sob exame, especificidade a autorizar 

reconhecimento da presença de causa de pedir.
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Ainda considera-se, mutatis mutandis, 

acórdão desta Câmara cuja ementa, em parte, é a 

seguinte:

“Habeas corpus”. Prisão temporária 

convertida em preventiva. Perda de objeto em 

relação a essa primeira custódia, haja vista 

superveniente decisão a consubstanciar segregação 

preventiva. Prova material e indícios de autoria 

(...). Custódia decretada em consonância aos 

pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo 

312 do Código de Processo Penal. Portanto, embora 

prejudicado o pedido tendente à desnecessidade de 

prorrogação da prisão temporária. Celeridade e 

economia processual que autorizam conhecimento, 

porém com indeferimento de soltura, porquanto 

justificada a posterior custódia preventiva.”1

Dessarte, e conforme assinalado, não 

se reconhece prejudicado o pedido de habeas corpus 

no que respeita à prisão preventiva imposta.

Antes ainda da descrição referente ao 

tema substancial, também não se acolhe a 

argumentação de interesse do paciente segundo a 

qual esteja ele a padecer constrangimento ilegal 

dado embasar-se a prisão em procedimento 

investigatório (03/2014) instaurado pelo Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do 
1 Habeas corpus 0029786-07.2014.8.26.0000 , relatoria deste subscritor, julgamento em 26 de agosto de 

2014.
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Ministério Público de São Paulo (GAECO), por 

sinal, conforme aduzido, a conter “textos 

editados” de interceptações telefônicas sem 

assinaturas, aliás, grampos clandestinos.

É que, primeiro, o apontado paciente 

é delegado de Polícia. Portanto, e como, até pouco 

antes de remover-se para Birigui, dirigira a 

Ciretran de Penápolis, não é desarrazoado, em 

princípio, e como considerou o MM. Juiz ao deferir 

a prisão temporária requerida pelo Ministério 

Público, conceber-se a existência de “fundadas 

suspeitas de que em liberdade o investigado 

NIVALDO não mediria esforço para deturpar a 

tranquila colheita de provas, seja com alteração 

de depoimentos ou contatando autoridades na 

tentativa de influenciá-las, ou utilizando de 

expediente escusos como os já descritos” (decisão: 

folhas 32).

Ademais, como decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça e consta de parte da ementa do 

respectivo julgado, “Está implícito o poder de 

investigação criminal do Ministério Público, 

porquanto diretamente ligado ao cumprimento de sua 

função de promover, privativamente, a ação penal 

pública”.2

Isso não bastasse, e sem olvido à 
2 Recurso ordinário em habeas corpus 32523, MG, 2012/0073988-4, relator o ministro Gurgel de Faria, 

julgamento em 16 de outubro de 2014. 
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Súmula 234 dessa Corte, considera-se a seguinte 

anotação de Damásio de Jesus:

“Diligências investigatórias pelo 

representante do MP.

Admissiblidade, com fundamento na 

LONMP (STJ, REsp 331.788, 5ª Turma, Rel. Min.  

Laurita Vaz, DJU (8.8.2003, p. 228). Vide, também, 

STJ, RT 816/481).”3

Sem embargo, na etapa inicial da 

persecução penal verificara-se interceptação 

telefônica, por sinal, objeto de prorrogações, sob 

controle e deferimento pela douta autoridade 

judiciária apontada coatora (folhas 30) e, no 

mais, também em conformidade ao diploma legal 

regente, Lei 9.296/1996.

Assim, inexistiu gravação clandestina 

ou o alegado “grampo” com essa característica. 

Destarte, e embora se alegasse faltar assinatura a 

propósito de transcrições, inexistiu prova ilícita 

com essas interceptações telefônicas procedidas. 

Por sinal, diferentemente do 

verificado no caso ora sob exame, ilícita seria 

essa colheita se consistisse em gravação 

clandestina (nesta há dois comunicadores, um dos 

quais grava a conversação).

3 Código de processo penal anotado, 26ª edição, Saraiva, 2014, página 242. 
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Com efeito, “A Lei 9.296, de 24.7.96, 

regulamentando o art. 5º, XII, da CF, permite a 

“interceptação telefônica”, de qualquer natureza, 

para fins de investigação criminal e instrução 

processual penal, ordenada por juiz competente 

para a ação principal. Adotou o “princípio da 

reserva legislativa”, tal como ocorre na Costa 

Rica, Suécia, Canadá, Portugal, Grécia, Alemanha, 

Dinamarca, Colômbia e Suiça (Raúl Cervini, 

Anotações à Lei 9.296. de 24 de julho de 1996, São 

Paulo, 1996, p. 1, artigo no prelo). Ela não 

incide sobre a “gravação clandestina” ou a “escuta 

telefônica”, como veremos em outro tópico, nem 

proíbe a violação de comunicação de outra 

natureza, como a postal, telegráfica, via telex 

etc.(...)”4.

Portanto, ao menos nesta feita, não 

se reconhece houvesse os alegados prejulgamento, 

prova ilícita ou leviana, ilegalidade, montagem de 

representação ou falta de lisura do órgão 

encarregado da investigação. É que também se ligam 

ao tema de fundo, cuja análise nesta feita seria 

incompatível aos restritos limites do “habeas 

corpus”.

Também por ora não pesa se os 

possíveis atos delituosos se tivessem verificado 

em Penápolis, porquanto, à primeira vista, 

4 Damásio de Jesus, obra citada, página 176.
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inexistira largueza temporal ou eventual 

prescrição.

Outrossim, contrariamente ao 

sustentado pelos laboriosos e ilustres 

impetrantes, pelo menos hoje não pesa que esta 

Corte absolvesse os outros policiais aludidos, 

porque hipótese distinta da ora sob apreciação, 

esta ainda relativa a múltiplos e graves delitos 

imputados ao paciente, ou seja, segundo consta da 

denúncia, teria ele, mediante concurso material, 

infringido os seguintes preceitos do Código Penal: 

311, caput, parágrafos  1º e 2º (adulteração de 

sinal identificador de veículo); 312, caput, 

(peculato); 317, caput, por cinco vezes  

(corrupção passiva); 317, §1º (quatro 

oportunidades); 299, caput e parágrafo único, isto 

é, falsidade ideológica em três ocasiões; 288, 

caput, quadrilha ou bando; 321, parágrafo único 

(advocacia administrativa), duas vezes; 319, 

caput, prevaricação, duas oportunidades; e 325, 

§2º (violação de sigilo funcional), durante três 

ocasiões.

Presentes esses dados, bem ainda a 

independência entre as instâncias, não se defere o 

pleito do segundo desses doutos impetrantes para 

que suspensa a persecução penal até que se 

verifiquem instauração e encerramento de processo 
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administrativo.

Com efeito, “instauram-se o processo 

administrativo disciplinar e o processo criminal, 

prevalecendo a regra da independência entre as 

duas instâncias, ressalvadas algumas exceções, em 

que a decisão proferida no juízo penal deve 

prevalecer, fazendo coisa julgada na área cível e 

na administrativa”.5

Ademais, em razão da 

imprescindibilidade, neste momento, de manter-se a 

fundamentada decisão pela qual imposta essa prisão 

preventiva - adiante haverá exposição dos 

embasamentos próprios-, de somenos as alegadas 

presunção de inocência, primariedade, honestidade 

e dedicação ao serviço público durante muitos 

anos. Por isso, e dado ser insuficiente e não-

razoável para o caso ora em foco, não se converte 

essa providência cautelar na de caráter pessoal 

invocada, prevista no artigo 319, VI, do Código de 

Processo Penal (suspensão do exercício da função 

pública de delegado de Polícia).

Desse modo, e como ainda relacionada 

ao mérito, nesta oportunidade também não pesa a 

argumentação de que esse paciente fosse uma 

vítima.

Mais: “Inviável a incidência de 

5 Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito administrativo, 24ª edição, Atlas, 2011, página 615.
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medidas cautelares diversas da prisão quando, além 

de haver motivação apta a justificar a segregação 

corporal, haja vista a gravidade concreta dos 

delitos e a necessidade de se evitar a 

continuidade das atividades ilícitas pelo bando, a 

sua aplicação não se mostraria suficiente para 

coibir a reiteração delitiva”6

Aliás, “desde que a prisão preventiva 

se revele necessária, na conformidade do artigo 

312, não elidem a decretação as circunstâncias de 

ser o acusado primário e de bons antecedentes, de 

ter residência fixa e profissão definida, de ter 

instrução superior, ter família, etc.”7

Também ajusta-se a respeito a 

seguinte anotação de Julio Fabbrini Mirabete, por 

sinal, calcada em precedentes desta Corte 

paulista, do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal:

“Presunção de inocência e prisão 

preventiva  STJ: “A presunção de inocência (CF. 

art. 5º, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou 

seja, a respectiva sanção somente pode ser 

aplicada após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Não alcança os institutos de Direito 

Processual, como a prisão preventiva. Esta é 

6 Trecho da ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça, HC 269564/PR  2013/01 30450-8, relator 

o ministro Jorge Mussi, julgamento em 18 de fevereiro de 2014.

7 Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 7ª edição, Atlas, página 383.
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explicitamente autorizada pela Constituição da 

República (art. 5º, LXI) (...)”.8

Não bastassem essas realidades, o 

paciente é acusado de praticar vinte e dois (22) 

graves delitos sob concurso material, três (3) dos 

quais mediante concurso de pessoas com Wagner 

Roberto Machado.

Por sinal, essa grande diversidade 

dos crimes a ele imputados (itera-se: adulteração de 

sinal identificador de veículo automotor, peculato, 

corrupção passiva por cinco vezes  em quatro outras 

situações em conformidade à causa de aumento de pena 

prevista no parágrafo 1º, falsidade ideológica durante 

três oportunidades, associação ou quadrilha ou bando, 

advocacia administrativa, prevaricação por duas 

ocasiões e violação de sigilo funcional, crime este 

que, duas vezes, se teria verificado na forma 

qualificada), em tese, atenta à paz, à fé e à 

administração públicas.

Aliás, ainda sem expressar-se juízo 

terminante sobre o mérito, essas imputadas 

infringências representam sérios agravos à 

legalidade e à probidade inerentes ao serviço 

público, máxime dado corresponderem a eventuais 

autorias por quem, como o paciente, titular do 

relevante cargo de delegado de Polícia.

Com efeito, à autoridade dessa 
8 Código de processo penal interpretado, Atlas, 1994, página 373.
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importância “incumbe exercer a Polícia Judiciária, 

colhendo provas e tomando relevantes providências 

para a elucidação de delitos, atividade primordial 

para tornar possível a punição daqueles que 

descumprem as leis”.9 

Logo, ao menos por ora, esse alto 

número de graves e diversificados delitos 

indicadores, outrossim, de possível habitualidade 

criminosa - autoriza reconhecer-se possibilidade 

de concreta periculosidade relacionada a esse 

paciente.

Nesse passo, ainda, da fundamentada e 

respeitável decisão a quo (folhas 140 a 152), 

consta referência do coacusado Wagner (folhas 

2.535) segundo o qual “Carlão”, que o teria 

apresentado ao paciente, comentava com ele 

(Wagner) “que precisaria de uma máquina de 

dinheiro para fornecer as quantias solicitadas 

pelo Dr. NIVALDO porque ele constantemente fazia 

solicitações de numerários.”

Além disso, extrai-se de conversações 

desse acusado mediante telefonemas  

interceptação, reitera-se, decorrente de decisão 

judicial e, à primeira vista, no mais, ajustada à 

respectiva previsão em lei  que, malgrado 

9 Trecho do acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, autos de apelação 

0007354-96.2011.8.26.0000, relator o desembargador Newton Neves, julgamento em 17 de maio de 

2011.
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conhecesse acerca dessa intercepção, ele nem 

sequer se teria quedado. Aliás, desde então 

passara a revelar agressividade ao afirmar pudesse 

matar, se investigado, e que teriam problema com 

ele caso fosse cumprido mandado de busca na 

respectiva residência (transcrições: folhas 

2.914/2.915). E teria confidenciado a um 

investigador de polícia que mataria alguém, se 

preciso (folhas 227), conforme um dos vários 

fundamentos contidos na respeitável decisão pela 

qual decretada a prisão preventiva, cujo MM. Juiz, 

então, também assim considerou:

“Essa postura evasiva e em alguns 

momentos agressiva do denunciado NIVALDO também 

retrata fundados indícios de que em liberdade 

possa se evadir, colocando em risco a aplicação da 

lei penal” (folhas 150).

Assim, ao menos nesta oportunidade, 

não é disparate se admitir que, em liberdade, 

possa esse paciente praticar novos delitos, não 

bastassem os de elevada gama e gravidade descritos 

na denúncia.

Nesse ponto, ainda, ao menos nesta 

feita, são de consideração as seguintes expressões 

relativas ao depoimento que o delegado de Polícia 

Carlos Henrique Cotait prestou ao Ministério 

Público (folhas 153 e 154): “foi comunicado por um 
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policial (...) de que dias antes, na cidade de 

Penápolis, o delegado de polícia Nivaldo Coelho 

chamou referido policial para conversar e lhe 

indagou se ele tinha conhecimento de que os 

promotores da Gaeco estavam investigando ele 

Nivaldo por causa de um veículo de que ele 

liberou. O policial disse que não tinha 

conhecimento de nada e Nivaldo respondeu que tava 

tudo certo a liberação do veículo e que os 

promotores estavam pegando no pé dele e que ele 

sabia que estava sendo interceptado e que por esta 

razão isso não ia acabar bem, inclusive se 

precisasse matar alguém ele matava. O declarante 

ficou preocupado com o falto e resolver comunicar 

este Núcleo por telefone (...).”

Por outro lado, neste momento de 

sumária cognição seria incompatível analisar-se o 

que o ilustre impetrante argumenta em relação a 

essa autoridade policial, que, ademais, nem sequer 

é parte envolvida.

Daí dever-se, com essa custódia 

cautelar, também assegurar a ordem pública.

Mutatis mutandis, ainda é presente o 

seguinte trecho da ementa de julgado do Superior 

Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 

SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA.
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1. A prisão preventiva para 

salvaguarda da ordem pública reside na necessidade 

de se impedir e frustar a prática de novos crimes 

(...).

2. RHC improvido.”10

Outrossim, impõe-se a manutenção 

dessa prisão preventiva a bem da conveniência da 

instrução criminal e da eventual aplicação da lei 

penal, vistos esses indicadores de concreta 

periculosidade, além de dever-se preservar a 

credibilidade da Justiça em decorrência da 

gravidade do caso e a respectiva repercussão, bem 

ainda para coibir-se possível continuidade na 

perpetração de novos delitos.

Além disso, é presente a seguinte 

anotação outra do professor Damásio de Jesus:

““Não há que se falar em inidoneidade 

do decreto de prisão, se esta embasa a custódia 

cautelar em dados concretos. A prisão preventiva 

pode ser decretada para evitar que o acusado 

pratique novos delitos. O decreto preventivo 

contém dados concretos quanto à periculosidade do 

paciente e da quadrilha de cujo comando faz 

parte.(...)”11

10 Recurso em habeas corpus 6.802/PR, relator o Ministro Fernando Gonçalves, julgamento em 18 de 

dezembro de 1997, publicação em 16 de fevereiro de 1998.

11 Obra citada, página 289.
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A bem ver, ademais, está 

suficientemente fundamentada a decisão a quo, por 

sinal, a guardar compatibilidade às exigências da 

Carta Magna e do Código de Processo Penal.

Também não se olvida que “Não há 

ilegalidade na manutenção da prisão preventiva 

quando demonstrada, com base em fatores concretos, 

que a segregação se mostra necessária, dada a 

gravidade das condutas incriminadas.”12

Nesse sentido, e ainda em relação a 

cada qual desses diversos e graves delitos 

imputados (contra a paz, a fé e a administração 

públicas, como assinalado), o digno magistrado 

empreendeu específica ou respectiva referência e, 

em certos pontos, a corroborar o embasamento pelo 

qual antes decretara prisão temporária.

A propósito, e também com respeito à 

prova material e aos indícios de autoria desses 

crimes que, em tese, teriam sido praticados pelo 

paciente, Sua Excelência, com embasamento extenso 

e fruto de detida análise, assim expressou-se 

(folhas 142 a 147):

“A materialidade e autoria do crime de 

adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, caput, 

art. 311, §2º, do CP) por ora, estão retratadas nos 

documentos de fls. 243/244, 245, 246 e 248 (2º vol.), os 

12 Trecho outro da ementa do sobredito acórdão do Superior Tribunal de Justiça, relator o ministro Jorge 

Mussi. No texto original não constam esses grifos.
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quais sinalizam para a existência de um esquema de 

remarcação ilegal de chassi, com a consciência e 

concordância do denunciado NIVALDO, à época Diretor da 

Ciretan, que autorizou a remarcação ao arrepio da 

legislação de regência (fls. 245).

Como pontuou o Ministério Público, por ora, 

o dolo do denunciado vem indicado pelos elementos elencados 

a fls. 10d/11d, reforçado pelo aparente relacionamento 

íntimo entre Dr. NIVALDO e um dos réus acusados de 

receptação do caminhão que se realizou a adulteração do 

chassi (fls. 11d e 1951/1965).

O delito de peculato-desvio (art. 312, 

caput, do CP)2 tem sua materialidade e autoria documentada 

a fls. 2639 (14º vol.) com a prova de que o automóvel foi 

recolhido no pátio da CIRETRAN e posteriormente entregue em 

depósito pelo réu NIVALDO (à época delegado Diretor da 

CIRETRAN) ao corréu Wagner Roberto Machado sem respaldo 

normativo (fls. 2640).

Vale ressaltar que em interrogatório, na 

presença de seu advogado, WAGNER confirmou a liberação 

irregular do automóvel esclarecendo ainda que participava 

de esquemas daquela natureza com o réu NIVALDO (fls. 

2532/2540. 13º vol).

O delito de corrupção passiva, em tese 

praticado pelos réus NIVALDO e WAGNER logo após o dia 

30/09/2013 (art. 317, do CP)3 também está com a 

materialidade e a autoria apontada nos autos. Pois, o 

interrogatório de fls. 2.533 indica que após NIVALDO ter 

liberado irregularmente o automóvel Fox retromencionado, 

solicitou o pagamento de propina em torno de R$600,00 e 

R$700,00, cujo pagamento foi intermediado por WAGNER.
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Uma nova corrupção passiva imputada ao réu 

NIVALDO MARTINS COELHO parece ter sua materialidade e 

autoria reveladas a fls. 476, já que o automóvel GM/Vectra, 

placas GKA-4444 foi apreendido por irregularidade 

administrativa. Mas teria sido liberado indevidamente pelo 

réu NIVALDO para a ré CARMEN LÚCIA BETONI (fls. 2539, 13º 

vol e fls. 2638. 14ºvol.), que é esposa do réu WAGNER, 

mediante pagamento de propina (interrogatório a fls. 2533).

A acusação de falsidade ideológica (art. 

299, do CP), em tese praticada no dia 16/12/2013 pelo réu 

NIVALDO MARTINS COELHO e descrita na denúncia5, tem sua 

materialidade e autoria alicerçadas no documento de fls. 

378/379 (2º vol.), haja vista que o réu solicitou 

transferência do veículo (apreendido por irregularidades  

fls. 385 e 396) para regularização quando na realidade 

pretendia novamente usufruir do esquema de liberação 

irregular de automóveis (fls. 2534. 13º vol.).

O crime de corrupção passiva, em tese 

praticado no dia 17/12/2013 pelo réu NIVALDO, tem 

materialidade e indícios suficiente de autoria alicerçados 

no documento de fls. 2636 (14º vol.), que retrata a 

liberação do automóvel VW/Golf pelo réu ao irmão de WAGNER, 

após NIVALDO ter solicitado e recebido a quantia indevida 

de R$2.000,00 (interrogatório dos réus WAGNER e CARMEM  

fls. 2534 e 2539).

Na mesma esteira, há prova da materialidade 

e indícios suficientes de autoria quanto à corrupção 

passiva praticada em 27 de fevereiro de 2014 para liberação 

da motocicleta Sundown/STX 200. Há fundadas suspeitas de 

que referida motocicleta apreendida (fls. 2641) teria sido 

liberada em favor de WAGNER (fls. 2462. 14º vol.), mediante 

o pagamento de quantia próxima a R$200,00 ou R$300,00 (fls. 
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2533/2534).

Também há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria no que pertine ao delito de 

corrupção passiva ocorrido em 6/8/2014 e atribuída ao réu 

NIVALDO8. As provas documentais e vocais indicaram que o 

réu NIVALDO, usando das prerrogativas de seu cargo como 

Delegado de Polícia e ex-diretor da CIRETRAN, auxiliou 

WAGNER e CARMEM a eliminar um bloqueio existente sobre o 

caminhão Iveco (placa HKE-0292), que estava sendo 

comercializado por WAGNER. Para tanto, o réu NIVALDO teria 

solicitado implicitamente vantagem patrimonial (aúdio dos 

dia 6/8/2014, às 15h11m03s e 15h24m24s (fls 37d e 

interrogatório a fls. 2536).

Quanto ao delito de falsidade ideológica em 

documento público, em tese praticado entre os dias 26 e 27 

de agosto de 2014 pelos réus NIVALDO MARTINS COELHO e 

NELSON RODRIGUES DE CARVALHO9, anote-se que a prova da 

materialidade e os indícios suficientes de autoria se 

revelam pelas conversas interceptadas entre aqueles réus 

(fls. 42d) e pela própria confissão do réu NELSON no 

sentido de que, sob orientação do corréu NIVALDO, faltou 

com a verdade quando foi ouvido pelo Dr. Jovair a respeito 

da motocicleta vinho (fls. 2544/2545. 13º vol).

Também há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria da infração penal de falsidade 

ideológica atribuída ao réu NIVALDO e, em tese, praticada 

no dia 20 de agosto de 2014. Isso vem indicado, por ora, 

pelos diálogos interceptados e transcritos a fls. 45d e 

47d, bem como pelos documentos de fls. 1430/1433, 2184, 

2187 e 2807. Tais documentos, por ora, indicam que o 

referido réu confeccionou boletim de ocorrência com omissão 

de dados alterando fato juridicamente relevante. Tanto que 
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posteriormente, o Delegado assistente alterou o 

procedimento levado a efeito pelo réu NIVALDO (fls. 2797).

O crime de corrupção passiva ocorrido em 

29/9/2014 e atribuído ao réu NIVALDO pela prefacial 

acusatória tem sua materialidade e os indícios de autoria 

hospedados nos documentos de fls. 1473/1474, bem como 

diálogos interceptados a fls. 52d/53d e 55d, já que após a 

reprovação em vistoria (fls. 1473/1474), ao que parece o 

réu NIVALDO recebeu a importância de R$1.500,00 para 

providenciar a regularização do caminhão (fls. 50d/55d).

Na mesma esteira, emergem dos autos prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria imputada ao 

réu NIVALDO quanto à corrupção passiva ocorrida em 

27/10/201412. Nesse sentido o diálogo de interceptação 

transcrito a fls. 56d, bem como do depoimento prestado por 

Osvaldo José Maria Ferraz Alonso (fls. 2895).

A corrupção passiva ocorrida entre os dias 

29 e 30 de setembro está com sua materialidade e indícios 

de autoria nos documentos aportados a fls. 58d/60d 

(transcrições de diálogos interceptados), os quais parecem 

apontar para a ideia de que o réu NIVALDO solicitou 

vantagem pecuniária para viabilizar a liberação de um 

veículo automotor.

De seu turno, a acusação de corrupção 

passiva ocorrida em 15/10/201414 está com a materialidade 

delitiva e os indícios suficientes de autoria revelados 

pelos diálogos interceptados e transcritos a fls. 61d/62d.

As infrações penais de advocacia 

administrativa (art. 321 CP)15 encontram as respectivas 

materialidades e autorias a fls. 2137/2146, indicando por 

ora que o réu NIVALDO teria patrocinado ilegítimos 
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interesses privados de Jamil Eduardo Mansur e Roberto Rayes 

Sakr (fls. 2350 e seguintes).

Os crimes de prevaricação (art. 319, do CP) 

atribuídos ao réu NIVALDO na denúncia16 também contam com 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 

Nesse passo, embora Valdir Xavier Urfer fosse foragido da 

Justiça de longa data (fls. 1366, 1373), fato de 

conhecimento do réu NIVALDO (fls. 2662), este conversa com 

a esposa de Valdir (8/8/2014  transcrição fls. 65d) e com 

o próprio foragido (transcrição a fls. 66d), mas não adota 

providência de seu ofício (fls. 67d).

Também há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria dos crimes de violação de sigilo 

funcional (art. 325, do CP) atribuídos ao réu NIVALDO, ante 

os indícios de que ele teria informado réus quanto à 

expedição de mandados de prisão (diálogo transcrito a fls. 

71d/72d).

Por fim, há prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria quanto ao crime de 

associação criminosa (art. 288, CP) atribuídos aos réus 

NIVALDO, WAGNER e CARMEM, haja vista que as interceptações 

telefônicas e as confissões extrajudiciais  por ora  são 

fortes indícios da associação permanente e duradoura entre 

os três com a finalidade de praticar crimes (fls. 496/499, 

2533, áudio transcrito a fls. 18d, 20d/21d, e 

interrogatório a fls. 2538/2540).”

Aliás, ao menos nesta feita, acolhe-

se essa fundamentação, porque, além de dimanar de 

séria análise a respeito do contido nos autos, o 

digno magistrado prolator da respeitável decisão 

atua na comarca de Penápolis, ou seja, 
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imediatamente próximo aos locais em que se teriam 

verificado esses imputados acontecimentos, bem 

ainda das pessoas envolvidas. E “A conveniência da 

medida deve ser revelada pela sensibilidade do 

Juiz à reação do meio ambiente e à ação criminosa 

(RTJ 124/1033)”13

Também pesa em desfavor do paciente, 

por ora, pois outro dos requisitos da prisão 

preventiva, que, somadas, as penas máximas de 

todas essas infrações penais a ele atribuídas, em 

tese, significantemente possam superar os quatro 

(4) anos previstos no artigo 313, I, do Código de 

Processo Penal.

Por sinal, assim decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça: “Cuidando-se da imputação de 

crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, 

somadas em razão do concurso material de delitos, 

ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido 

está o requisito do art. 313, I, do CPP.”14

Além dessas realidades, extrai-se da 

decisão a quo a seguinte e especificada motivação 

acerca da prisão preventiva do paciente ajustar-se 

ao fundamento da conveniência da instrução 

criminal (folhas 140 a 152):

“O monitoramento telefônico revelou que o 

13 Conforme habeas corpus 412.323-3/4-00, Tribunal de Justiça de São Paulo, JTJ, Lex, 265: 554 a 556.

14 Trecho da ementa do apontado acórdão do Superior Tribunal de Justiça do qual relator o ministro Jorge 

Mussi.
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investigado NIVALDO não mediria esforços para deturpar a 

colheita de provas e a busca da verdade real.

Nesse sentido, em diversos momentos ele se 

esmerou para interferir nas atividades da polícia 

judiciária sempre usufruindo da sua condição de autoridade 

policial e dificultando a colheita de provas segundo seus 

interesses.

Como fiz destacar na decisão que decretou a 

sua prisão temporária (fls. 2506/2509), cujos fundamentos 

ainda permanecem latentes (apenas ressaltando que os 

documentos mencionados estavam encartados na cautelar de 

interceptação telefônica):

Nesse sentido, veja-se que NIVALDO, ao 

desconfiar que poderia ser prejudicado na esfera funcional 

por supostamente ser proprietário de uma empresa de 

segurança, além de atuar no sentido de influenciar o 

Delegado de Polícia responsável pelo caso, orientou Nelson 

Rodrigues de Carvalho Júnior a prestar depoimento de 

maneira a excluir qualquer responsabilidade sobre o 

investigado (fls. 1342/1350, 1371.7º vol).

Noutra oportunidade, NIVALDO fala com Valdir 

Xavier Ufer, que é foragido da Justiça. Mesmo sabendo 

daquela situação, a Autoridade policial não adota 

providências para localiza-lo. Ao revés, promete auxiliá-lo 

(fls. 1317/1321. Relatório DL 009-03.2014.7º vol.).

Por ocasião da prisão em flagrante do ex-

investigador de polícia Jamil Eduardo Manur, vulgo “Turcão 

Louco”, NIVALDO diligencia junto ao Delegado de Polícia 

responsável pelo caso e procura favorecer o preso (fls. 

2066/2070, Vol. 11º).

Na qualidade de Delegado de Polícia, NIVALDO 
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deixa de elaborar boletim de ocorrência com natureza 

“criminal” em acidente de trabalho ocorrido em uma 

construção. Isso porque o proprietário da construtora, 

Rafael Damaceno Ferreira, tem contrato com a empresa de 

segurança que supostamente seria daquela Autoridade 

policial (fls. 1376/1383. 7º vol.).

Noutra oportunidade, NIVALDO toma 

conhecimento da existência de mandado de prisão contra 

Celso Egreja e os avisa, frustrando o cumprimento (fls. 

1920/1927. 10º vol.).

Ainda, NIVALDO teria concorrido para a 

adulteração do chassi de um caminhão (fls. 1865/1879+. 10º 

vol.) e, ao ser inquirido como testemunha do juízo sai da 

audiência e telefona para o réu, sendo que os diálogos 

sinalizariam que ambos já teriam se falado antes da 

audiência (fls. 1876/1877. 10º vol.)

Também observa-se o declarado ao 

Ministério Público pelos coacusados Wagner Roberto 

Machado (folhas 155 a 160 e 172 a 176) e Carmem 

Lúcia Betoni (folhas 161 a 163), por sinal, em 

suma e basicamente, a confirmar, ao menos em 

princípio, que esse paciente possa ter cometido 

esses tantos e graves delitos a ele imputados. E 

não se olvida haver o MM. Juiz homologado acordo 

de colaboração premiada celebrado, de um lado, por 

Wagner Roberto e Carmen Lúcia e, por outro, pelo 

Ministério Público, em conformidade ao artigo 4º, 

§7º, da Lei 12.850/2013.

Ainda nesta oportunidade inexistem 
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elementos a autorizar reconhecimento de 

ilegalidade, falta de isonomia ou que esse acordo 

e a correspondente homologação estivessem 

dissociados dos pressupostos legais próprios. 

Aliás, a digna autoridade apontada coatora, também 

por meio da decisão pela qual decretara essa 

prisão preventiva, cumprindo o parágrafo 11 do 

artigo 4º da Lei 12.850/2013, expressou que os 

termos e a espécie desse acordo serão futuramente 

apreciados.

Além disso, nesta feita, visto o 

estreito âmbito de cognição relativo a habeas 

corpus, seriam de somenos eventuais desabonadoras 

referências a essas pessoas corrés, em relação às 

quais suspenso o processo por seis meses (artigo 

4º, §3º, desse diploma).

Ademais, e presentes os restritos 

limites referentes ao habeas corpus, nesta 

oportunidade não há elementos para reconhecimento 

de que ilícita tenha sido eventual prova dimanante 

dessa colaboração premiada ou de qualquer dos 

elementos outros de convicção considerados pelo 

MM. Juiz, que, como assinalado, fundamentadamente, 

decretou essa prisão preventiva.

Logo, não se anula a decisão a quo e, 

consequentemente, não se defere liberdade 

provisória ou salvo-conduto.
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Enfim, visto o estreito âmbito de 

conhecimento relativo ao remédio constitucional 

sob exame, não se está a empreender análise 

aprofundada do eventual conjunto de elementos 

probatórios contidos nos autos.

Apropositado, também, sem embargo de 

não se estar a exarar entendimento terminante 

sobre o mérito da acusação, que, presentes os 

supracitados fundamentos, se aplique ao caso 

presente, mutatis mutandis, o seguinte trecho de 

acórdão desta Câmara, relator o desembargador Jair 

Martins:

“A manutenção da medida de exceção, 

portanto, é necessária, já que a sua revogação 

poderia acarretar sérios prejuízos à garantia da 

ordem pública e à conveniência da instrução 

criminal.

É sempre bom salientar que eventuais 

circunstâncias do paciente, por si só, não são os 

únicos elementos para se obter o benefício 

pleiteado, mormente no presente caso em que, 

valendo-se de suas condições funcionais, há sérios 

indícios de ter perpetrado, com os demais corréus, 

crimes gravíssimos, mormente em se tratando de um 

delegado de polícia, que deveria zelar na 

manutenção da ordem e o bom andamento dos serviços 

prestados pelo Estado.
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Portanto, em face da presença dos 

requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem 

como da gravidade dos delitos imputados ao 

paciente e, ainda, das ocorrências surgidas no 

decorrer da investigação, inexiste constrangimento 

ilegal a ser sanado pela estreita via do 

mandamus.”15

Como motivada essa respeitável 

decisão a quo, em consonância às exigências 

constitucionais e processuais, e a retratar 

preenchimento dos pressupostos e fundamentos 

estatuídos no artigo 312 do Código de Processo 

Penal, inexistem coação, abuso, ilicitude 

probatória, eventual prejulgamento ou 

constrangimento ilegal a autorizar a objetivada 

concessão de liberdade provisória, e nem tampouco, 

pois seria insuficiente vistos esses embasamentos 

relativos ao caso ora sob exame, a substituição da 

custódia preventiva pela invocada providência 

cautelar pessoal prevista no artigo 319, VI, desse 

diploma.

Derradeiramente, ainda por força 

dessa fundamentação, inexiste substrato a impor o 

reconhecimento de eventual invalidade processual e 

nem sequer pesa o argumento de que se verificasse 

consumação ou conclusão de atos investigatórios.

15 Habeas corpus 990.10.336424-4, julgamento em 7 de outubro de 2010.
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A propósito, também, e conquanto se 

reitere que este decisório não encerre apreciação 

efetiva em relação à matéria de fundo, em tese, “O 

cometimento de crimes por parte de policiais exige 

imediata providência destinada a impedir a sua 

reiteração e a permitir a realização isenta da 

instrução processual.”16

À vista do exposto, dado verificar-se 

perda de objeto, não se conhece dos “habeas 

corpus” relacionados à decisão pela qual imposta 

prisão temporária, por um lado, e, de outro, 

conhece-se da impetração relativa ao decreto de 

prisão preventiva, porém, para denegar-se a ordem.

É como voto.

ENCINAS MANFRÉ, relator.

16 Trecho da fundamentanção de acórdão desta Corte paulista, “habeas corpus” 

0059110-76.2013.8.26.0000, Bauru, 3º Câmara de Direito Criminal, relator o desembargador Amado de 

Faria, julgamento em 25 de junho de 2013. Esses grifos não constam do texto copiado.
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