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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

2131284-78.2015.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente ELIEZER REIS 

DA SILVA e Impetrante ADAUTO FERNANDO CASANOVA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou 

oralmente o I. Defensor, Dr. Reginaldo Fernandes Carvalho, e usou a palavra o E. 

Procurador de Justiça, Dr. Mário de Magalhães Papaterra Limongi.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR 

MECCHI MORALES (Presidente) e GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 27 de outubro de 2015.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 27388
HC.  Nº: 2131284-78.2015.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
IMPTE. : ADAUTO FERNANDO CASANOVA
PACTE. : ELIEZER REIS DA SILVA
IMPDO. : MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE FRANCA
MAGISTRADO DE 1º GRAU: DR. WAGNER CARVALHO LIMA

HABEAS CORPUS  Organização Criminosa, Falsificação de 
Produtos Agrícolas, crime ambiental e outros delitos - 
Impetração objetivando a nulidade do interrogatório do corréu 
Adilson  Ausência de garantia aos princípios da ampla defesa 
e do contraditório  IMPOSSIBILIDADE  Não se vislumbra, 
por ora, ocorrência de nulidade no ato atacado  Defesa do 
paciente e dos demais corréus tiveram a oportunidade de 
questionar o corréu Adilson, o qual se limitou em ratificar os 
termos da delação premiada - Denegada a ordem.

ADAUTO FERNANDO CASANOVA impetra o presente 
pedido de "habeas corpus" em favor de ELIEZER REIS DA 
SILVA, alegando que o paciente está sofrendo 
constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 
2ª VARA CRIMINAL DE FRANCA, pleiteando a nulidade do ato de 
interrogatório do corréu Adilson Molina Berdu.

Informa o impetrante que o corréu Adilson 
Molina Berdu fez acordo de delação premiada com o 
Ministério Público, acusando principalmente o paciente 
ELIEZER, encontrando-se em liberdade. 

Durante a audiência realizada no dia 
29/5/2015, Adilson foi interrogado, oportunidade em que 
limitou-se a ratificar o que foi dito perante o Ministério 
Público, retirando da Defesa o direito a reperguntas e 
eventual acareação. 

Arguiu-se a nulidade, porém, o Juízo 
impetrado não acolheu tal pedido. 

Assim, requer que se declare a nulidade de 
tal ato, vez que a defesa de ELIEZER não pode exercitar a 
ampla defesa e o contraditório, durante este ato, 
acarretando enorme prejuízo ao paciente, realizando-se novo 
interrogatório, garantindo-se à defesa de ELIEZER, os 
princípios constitucionais já mencionados. 
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O pedido de liminar foi indeferido (fls. 
46).

As informações prestadas pela autoridade 
tida como coatora encontram-se a fls. 48/50. Manifestando-
se nos autos, opinou o representante do Ministério Público 
pela denegação da ordem (fls. 52/54).

É O RELATÓRIO.

A presente ordem deve ser denegada. 

Ao contrário do quanto alegado pelo 
impetrante, a defesa de ELIEZER teve a oportunidade de 
fazer reperguntas e questionar o corréu Adilson, em seu 
interrogatório, conforme se verifica da mídia trazida pelo 
próprio impetrante, dos interrogatórios de ELIEZER e 
Adilson, nos autos do HC n. 2128530-66.2015.8.26.0000. 

Verifica-se em tal mídia que, logo no início 
da realização do ato, o Juízo impetrado adverte Adilson de 
que se ele exercer o seu direito de ficar calado, em seu 
interrogatório, estaria abrindo mão dos benefícios advindos 
da delação premiada feita junto ao Ministério Público 
anteriormente e devidamente homologada. 

Na oportunidade, Adilson disse que não 
ficaria calado, tendo sido orientado por seu advogado a 
dizer o que já havia sido declarado perante o “Parquet”. 

Assim, durante todo o interrogatório de 
Adilson, este ratificou todos os termos do quando havia 
sido declarado ao Ministério Público, cujo teor já se 
encontrava nos autos e já era de conhecimento de todas as 
partes. 

Saliente-se que, conforme se verifica, os 
advogados dos demais corréus encontravam-se presentes, 
tendo a defesa de ELIEZER feito diversas reperguntas a 
Adilson, o qual respondeu, apenas, com a ratificação do que 
já havia dito na delação premiada. 

Em que pese o empenho do impetrante, o certo 
é que apesar de seu inconformismo com a atitude do corréu 
Adilson, nem o Juízo impetrado, nem o Ministério Público e 
nem mesmo o seu advogado poderiam obrigá-lo a dar respostas 
diferentes das que ele deu. 
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Não se pode dizer que ele estivesse sendo 
coagido ou pressionado a fazer tal declaração. 

Como o Juízo impetrado menciona em suas 
informações, “o acusado não é obrigado a responder da forma 
como pretende a defesa”, salientando-se, ainda, que apesar 
de ter sido homologado o ato da delação premiada, isto não 
quer dizer que o Juízo impetrado a acatará em sentença, 
pois não está obrigado a isso, já que ele analisará toda a 
prova produzida e então, verificará o seu cabimento ou não. 

Da mesma forma, no caso de eventual sentença 
condenatória e interposição de recurso de apelação, toda a 
matéria será apreciada por este Tribunal.

No que diz respeito ao ato da delação 
premiada, esta já foi homologada e foi produzida dentro dos 
trâmites legais, tendo tido as demais partes acesso ao seu 
conteúdo e a oportunidade de questionar Adilson em seu 
interrogatório. O fato de ele responder apenas com a 
ratificação do que já havia sido dito é algo que será 
analisado pelo Juízo impetrado, em sentença, mas, por ora, 
não vislumbro a ocorrência de nulidade, salientando, mais 
uma vez, que toda a matéria será apreciada quando da 
prolação da sentença e, eventualmente, em sede de apelação. 

Desse modo, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM. 

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
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