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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 

2007498-26.2017.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são pacientes SUELI 

APARECIDA NEUTE e WAGNER GUIMARÃES BANDEIRA e Impetrante 

ALINE DE CARVALHO GIACON.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

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

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente sem voto), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 28.698
Relatora: Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus: 2007498-26.2017.8.26.0000
Impetrante: Aline de Carvalho Giacon 
Pacientes: Sueli Aparecida Neute e Wagner Guimarães Bandeira 
Corréus: Marcelo Henrique de Carvalho Silvestre, João Chaves Melchio, José de Jesus Crespo, Luiz 
Flávio Polydoro e Allan Solyon Hopka
Comarca: Paulínia
Juiz de 1ª Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado

EMENTA

HABEAS-CORPUS  Corrupção passiva, extorsão e 
organização criminosa  Paciente Delegada de Polícia 
Civil. Nulidade de acordo de delação premiada de um 
dos corréus e dos demais atos processuais subsequentes. 
Não acolhimento. Remédio heroico não configura a via 
adequada para análise aprofundada de provas, 
notadamente ante a ausência de comprovação de 
inequívoca ilegalidade. Mais um meio de prova que 
poderá ser confrontado com os demais produzidos sob o 
crivo do contraditório. Eventual irregularidade deve ser 
analisada durante a instrução processual. Ato realizado 
na presença de advogado e de membro de Comissão de 
Prerrogativas da OAB, que o avalizou perante 
autoridade judicial competente. Liberdade provisória  
Impossibilidade. Manutenção da presença de 
cautelaridade e dos requisitos da prisão preventiva. Não 
demonstração de mudança na situação fático jurídica 
da paciente que justifique a concessão de liberdade. 
Substituição da prisão pelas medidas cautelares. 
Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da 
ordem pública, para a conveniência da instrução 
criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. 
ORDEM DENEGADA.

Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de 

SUELI APARECIDA NEUTE, alegando constrangimento ilegal por 

parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora, 

requerendo a declaração de nulidade do acordo de delação premiada do 
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réu Marcelo Henrique de Carvalho Silvestre, bem como de todos os 

atos processuais posteriores ao ato jurídico que visa anular (fls. 01/13).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/108).

Dispensadas as informações em razão da suficiência da 

instrução, a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela 

denegação da ordem (fls. 111/115).

É O RELATÓRIO.

A paciente teve decretada sua prisão preventiva pelo 

MM. Juízo a quo em razão da suposta prática dos crimes de corrupção 

passiva (por sete vezes), extorsão e organização criminosa.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade do acordo de 

delação premiada do réu Marcelo Henrique de Carvalho Silvestre, bem 

como de todos os atos processuais posteriores ao ato jurídico que visa 

anular, com a consequente expedição de alvará de soltura à paciente e 

efeito extensivo aos demais corréus. 

A ordem deve ser denegada.

Não obstante as alegações da defesa, me alinho ao 

entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que o remédio heroico não configura instrumento idôneo 

para análise aprofundada de provas, mormente quando não há 

inequívoca ilegalidade demonstrada, de plano, pelo impetrante.
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Por outro lado, suposta ou eventual ilegalidade existente 

no acordo de delação premiada objurgado pela defesa  que não restou 

demonstrado, frise-se -, poderá e deverá ser analisada durante a 

instrução processual ordinária no momento oportuno.

Isto porque, é consabido que a delação premiada, 

instituto previsto na Lei 12.850/2013, configura apenas mais um 

elemento de prova a ser cotejado pelo magistrado, que será confrontado 

com as demais provas produzidas em juízo sob o princípio do 

contraditório, não havendo, portanto, nenhum prejuízo para a defesa e 

tampouco nulidade a ser reconhecida pela via eleita.

Além disso, ainda que fosse possível uma análise mais 

percuciente das provas por meio do writ  hipótese já rechaçada -, verte 

dos autos que o acordo de delação premiada firmado encontra-se em 

termos, tendo sido homologado pela autoridade judicial competente, na 

presença tanto do advogado do réu como, inclusive, na de um membro 

da Comissão de Prerrogativas da OAB (entidade de classe à qual o réu 

pertence), que destacou um membro para acompanhar o ato judicial, 

avalizando o mesmo, tudo a indicar a legalidade da delação (fls. 83).

Por fim, não há que se falar em sigilo cliente-advogado, 

porquanto é consabido que quando há o envolvimento direto do patrono 

na atividade delitiva, esta prerrogativa é mitigada, quando não afastada, 
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entendimento esse inclusive sedimentado no Colendo STJ.

Quanto à pretensão defensiva que busca a liberdade 

provisória da paciente o pleito não merece acolhimento pelas razões já 

expostas no Habeas Corpus nº 0001006-52.2017.8.26.0000, 

notadamente em virtude da gravidade em concreto das condutas, 

reveladoras da periculosidade social da paciente e dos demais agentes 

supostamente envolvidos, bem como em virtude de a r. decisão 

objurgada encontrar-se bem fundamentada.

Além disso, não foi demonstrada nenhuma modificação 

na situação fático jurídica da paciente que justifique a concessão da 

liberdade provisória, sendo necessária a manutenção da prisão para a 

garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução e para a 

garantia da aplicação da lei penal.

Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
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