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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2180052-98.2016.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é paciente ROBSON 
DERENZO FERREIRA e Impetrante FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM 
impetrada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO RIBAS (Presidente), JUVENAL DUARTE E JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO 
MACHADO COGAN.

São Paulo, 27 de outubro de 2016.

SÉRGIO RIBAS
RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Habeas Corpus nº 2180052-98.2016.8.26.0000 -Voto nº 30689 2

Habeas Corpus nº 2180052-98.2016.8.26.0000
Impetrante: FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA 
Paciente: Robson Derenzo Ferreira 
Corréus: Andre Luiz dos Santos, Diego Peres dos Santos, Laércio Ferreira da 
Silva, Thajoly Samira Franco dos Santos, Dionice Franco, Keterly Evangelista 
Sanches, Valber Souza Balbo, Felipe Mendes Tenório Miranda, João Paulo 
Igino da Silva, Marcelo dos Anjos, Joana Carla Cardoso, Wagner Alves 
Valentin, Charlie Correa Silva, Diego Andrade Xavier, Wellington Teixeira dos 
Santos, Tharike Evangelista Sanches, Paulo Roberto Cassimiro de Oliveira, 
Alex Sander de Queiroz Albino, Robson Tiago Aparecido Moreira Gama, 
Sandro Willian Muniz, Cesar Medeiros Amaral da Silva, Cassio Alessandro de 
Moraes, Fernando Precioso Vieira, Nilson Pereira de Lima, Rafael Pereira 
Fonseca, Jeferson Balbo, Vinicíus Henrique da Silva e Leonardo Pereira
Comarca: Bastos
Voto nº 30.689

Habeas-corpus  Tráfico Ilícito de entorpecentes e 
associação para o tráfico de drogas  Defesa preliminar, 
nos moldes do art. 55, da Lei 11.343/03, apresentada 
parcialmente por inobservância do disposto da lei nº 
9.296/96  Ausência de transcrição dos diálogos contidos 
na interceptação telefônica  Suspensão do prazo para o 
oferecimento da defesa preliminar em sua integralidade. 
Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade 
provisória, reconhecimento do excesso de prazo, aplicação 
de medidas cautelares diversas do cárcere, prisão 
domiciliar ou a aplicação de tornozeleira eletrônica  
Impossibilidade  Presentes os requisitos do art. 312, do 
CPP  A simples ultrapassagem dos prazos legais não 
assegura ao paciente o direito à liberdade  Prisão 
mantida  Ordem denegada.

Vistos.

O Advogado Fábio Rogério 

Donadon Costa impetra o presente habeas-corpus em favor de 
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Robson Derenzo Ferreira, com pedido de liminar, alegando que o 

paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como 

autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bastos - 

Comarca de Tupã.

Alega que o ora paciente se 

encontra preso, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 

33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo sua prisão em 

flagrante convertida em preventiva sem a adequada fundamentação. 

Após enveredar pelo mérito da 

causa, enfatiza que a ausência das transcrições dos diálogos 

contidos na interceptação telefônica prejudicou, deveras, a defesa do 

acusado. 

Saliente, em síntese, que referida 

prova não pode ser unilateral, estando o ora paciente, primário, 

impedido de exercer sua defesa em toda sua plenitude, diante da 

inobservância do disposto na Lei nº 9.296/96.

Assevera que apresentou 

parcialmente sua defesa prévia, ou seja, de forma deficitária, apenas 

para evitar a expedição de ofício ao convênio da defensoria pública.

Pleiteia a concessão liminar da 

ordem para que seja suspendido o prazo para a apresentação da 

defesa preliminar, e em caso de apresentação que seja 

desentranhada a peça de defesa e posteriormente concedido novo 

prazo para apresentação da mesma, em sua plenitude de defesa, 

ordenando-se a realização da degravação das conversas telefônicas 

interceptadas, para somente após apresentadas seja retomada a 
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marcha processual, confirmando-se, ao final a impetração. 

Subsidiariamente, requer o 

reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, a 

concessão da liberdade provisória, a aplicação de medidas cautelares 

diversas do cárcere, a prisão domiciliar ou a aplicação de 

tornozeleira eletrônica. 

O pedido liminar foi indeferido à 

fls. 31/32.

A Autoridade apontada como 

coatora prestou suas informações às fls. 35/36.

A douta Procuradoria Geral de 

Justiça, em parecer à fls. 38/40, manifestou-se pela denegação da 

ordem.

É o relatório.

Extrai-se da análise dos autos que 

o paciente e outros 28 corréus se encontram presos, por suposta 

prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da 

Lei nº 11.343/06, sendo suas prisões convertidas em preventivas em 

05.02.2016.

No momento, os autos estão em 

regular tramitação, ou seja, aguardam a última apresentação de 

defesa prévia do corréu Diego Andrade Xavier (cf. fls. 36).

Em que pese às alegações lançadas 
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pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do 

propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o 

paciente.

Pelo acerto com que se houve, peço 

vênia para transcrever parte da manifestação do ilustre Procurador 

de Justiça, Dr. Pedro Henrique Demercian no habeas-corpos nº 

2137052-48.2016.8.26.0000, Voto n° 30.421, deste Relator, 

impetrado em favor do corréu Charlie Correa Silva: 

“(...) pelo que se infere das 

informações colidas aos documentos selecionados no presente pedido, 

o paciente integra organização criminosa (ligada ao Primeiro Comando 

da Capital  PCC), destinada à comercialização de entorpecentes. 

Para embasar a denúncia  aqueles 

elementos mínimos indicativos da autoria e materialidade  o doutor 

Promotor de Justiça se baseou em minucioso relatório apresentado 

pela Autoridade Policial, do qual constam excertos de conversas 

telefônicas. 

Embora a impetração omita essa 

informação, ao que parece a denúncia e seu consequente recebimento 

(atos que não foram impugnados pelo impetrante) estão baseados 

numa diversidade de elementos empíricos (apreensões, depoimentos e 

também em conversas telefônicas notoriamente comprometedoras). Em 

outras palavras, a acusação não se baseia, exclusivamente, nas 

interceptações telefônicas. 

Mas não é só. 
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O MM. Juiz de Direito  que figura 

no polo passivo da presente ação  não indeferiu a juntada de 

transcrições das interceptações telefônicas e tampouco restringiu o 

direito à prova, até porque o processo está no seu limiar. Destaque-se, 

outrossim, que não há nem mesmo notícia de que, na instância 

originária, tenha sido formulado pedido de suspensão do prazo para 

apresentação de defesa escrita. Posto que houvesse, não haveria 

constrangimento ilegal, pois, a toda evidência, quando essa medida 

for efetivada, em obediência ao contraditório, a digna autoridade 

indigitada como coator apor certo dará vista dos autos aos 

interessados, dentre eles o impetrante. 

Como se sabe, a prova documental, 

em processo penal, pode ser produzida a qualquer tempo. Não há 

norma que condicione o recebimento da denúncia ou o prosseguimento 

da ação penal à transcrição de eventuais interceptações 

telefônicas(...)”.

No mais, a análise aprofundada da 

questão postulada pelo combativo impetrante envolve o mérito da 

ação penal e, como é cediço, sua apreciação é incabível no presente 

remédio constitucional.

É certo que o habeas corpus é 

instrumento processual, mais ágil, de dignidade constitucional 

destinado a garantir, com exclusividade, a liberdade de ir e vir do 

indivíduo, sendo, no entanto, incabível a sua impetração, na 

hipótese apresentada pela d. Defensoria.
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Nesse contexto, remata-se que:

 “O Habeas Corpus não pode ser usado como 

substituto do recurso ordinário. Caso contrário, 

seria transformado em um super-recurso sem 

prazo certo para sua interposição, tirando a 

segurança das decisões judiciais passadas em 

julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, 

modificadas pelo remédio heroico” (RJDTACRIM 

12/167).

Nessa linha de raciocínio, caso 

persista o inconformismo defensivo, deverá manifestá-lo no momento 

oportuno ou através de recurso específico. 

Por outro lado, os demais pleitos 

subsidiários, ao menos por ora, também não merecem prosperar. 

Isto porque a decretação da prisão 

do ora paciente tem por fundamento o juízo de admissibilidade da 

prática delitiva e por estarem presentes os requisitos do art. 312, do 

Código de Processo Penal, de sorte que não há se falar que 

mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.

Cabe referir que ao paciente é 

imputada a prática de delitos graves, um deles considerado 

hediondo, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo fonte 

geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não 

ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez 

que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a 
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possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente 

fundamentada.

Além disso, a simples 

ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à 

liberdade, é necessário que a demora na instrução seja injustificada, 

de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, 

somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse 

injustificável.

O prazo para se concluir a fase 

instrutória deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-

se as peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a 

mera soma de dias.

Por derradeiro, saliente-se se tratar 

de ação penal complexa, a qual envolve 29 (vinte e nove) acusados e 

diversos defensores.

Assim, por não se vislumbrar o 

alegado constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a 

solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.

Diante de todo o exposto, DENEGA-

SE A ORDEM impetrada.

                SÉRGIO RIBAS
                       Relator
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