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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2185492-07.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes EDLÊNIO 
XAVIER BARRETO e PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA e Paciente 
ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGENCIO, é impetrado MM. JUÍZO DE 
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA 
FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 28 de novembro de 2018.

Leme Garcia
Relator

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal
HABEAS CORPUS n. 2185492-07.2018.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrantes: EDLÊNIO XAVIER BARRETO e PAULO A. COUTINHO 
DA SILVEIRA
Paciente: ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO
Voto: 13135

HABEAS CORPUS. Organização criminosa, fraude à licitação, 
falsidade ideológica e peculato. Nulidade da interceptação 
telefônica. Inocorrência. Requisitos da Lei 9.296/96 preenchidos. 
Medida necessária para comprovar a existência do eventual grupo 
criminoso e o complexo esquema de desvio de verbas públicas. 
Decisões que determinaram a sua realização e prorrogações que 
foram fundamentadas. Nulidade não evidenciada. Pedido de 
revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Prisão preventiva 
da corré APARECIDA DE FÁTIMA revogada pelo STJ. Isonomia 
processual. Extensão do benefício aos demais corréus. Aplicação 
das medidas cautelares previstas no  artigo 319, do CPP. Ordem 
parcialmente concedida.

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs. 

Edlênio Xavier Barreto e Paulo A. Coutinho da Silveira, advogados, em 

favor de ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO, sob a alegação de 

ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Campinas/SP, que, nos autos do procedimento 

investigatório nº 0009976-87.2017.8.26.0114, deferiu os pedidos de 

interceptação telefônica das conversas mantidas pelo paciente.
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Pugnam os impetrantes pelo reconhecimento da 

nulidade das interceptações telefônicas realizadas, em razão da 

ausência de fundamentação das decisões que concederam as suas 

prorrogações, a partir da quarta solicitação, com a consequente 

revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 01/19).

A liminar foi indeferida (fls. 969/974).

O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Campinas prestou informações (fls. 982/984). 

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da 

lavra do Dr. João Eduardo Soave, opinou pela denegação da ordem (fls. 

1057/1065).

É, em síntese, o relatório.

A presente impetração comporta parcial 

acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que a 

legalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos das 

medidas investigatórias sobre organizações criminosas nº 

0009976-87.2017.8.26.0114 já foi objeto do habeas corpus nº 

2089032-55.2018.8.26.0000. Esta 16ª Câmara de Direito Criminal, em 

sessão realizada no dia 24.07.2018, entendeu pela legalidade da 

decisão que deferiu o pedido de interceptação telefônica realizado pelo 

Ministério Público, assim como daquelas decisões que autorizaram as 

suas prorrogações. In verbis:
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“HABEAS CORPUS. Organização criminosa, fraude à 
licitação, falsidade ideológica e peculato. Nulidade da 
interceptação telefônica. Inocorrência. Requisitos da Lei 
9.296/96 preenchidos. Medida necessária para comprovar 
a existência do eventual grupo criminoso e o complexo 
esquema de desvio de verbas públicas. Decisões que 
determinaram a sua realização e prorrogações que foram 
fundamentadas. Alegação de excesso de prazo para o 
encerramento das investigações. Inocorrência. 
Complexidade dos crimes e extenso número de agentes 
que justificaram a continuidade das interceptações 
telefônicas. Violação de dados cadastrais da paciente. 
Inocorrência. Paciente identificada durante conversas com 
os alvos das investigações. Encontro fortuito de provas 
caracterizado. Nulidades não evidenciadas. Ordem 
denegada.”1

Contudo, insurgem-se os impetrantes quanto às 

decisões que autorizaram as prorrogações das interceptações 

telefônicas, a partir do quarto pedido de prorrogação, por ausência de 

fundamentação, pois teriam se valido, de modo arbitrário, de 

fundamentações per relationem. 

Sem razão, contudo.

O d. juiz a quo autorizou a interceptação 

telefônica com base nos indícios de autoria e materialidade existentes 

nos autos, salientando, inclusive, a indispensabilidade da medida para a 

continuação das investigações e apuração da identidade dos demais 

agentes envolvidos no esquema criminoso indicado pelo parquet. 

Nesse sentido, fundamentou o i. magistrado a 

quo que “com efeito, há provas documentais que representam sérios 

indícios da ocorrência de infrações penais que visam fraudar o 

chamamento público, bem como há indícios do envolvimento dos 

responsáveis da VITALE na prática criminosa e, ainda, existe fundada 

1 TJSP  16ª Câmara de Direito Criminal  HC nº 2089032-55.2018.8.26.0000  Des. 
Rel. Leme Garcia  V.U., j. 24.07.2018.
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necessidade de se apurar demais vínculos de autoria e participação nos 

referidos delitos, inclusive no que tange à identidade dos agentes 

envolvidos no esquema” (fls. 206/208).

Do mesmo modo, ao autorizar a prorrogação das 

interceptações telefônicas, se valeu o i. magistrado dos fundamentos 

exarados nas decisões anteriores. 

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade 

das decisões que autorizaram a prorrogação das interceptações 

telefônicas. A decisão que reitera os fundamentos exarados em decisão 

anterior é admitida, ainda mais quando amparada em relatórios 

circunstanciados e pedidos de prorrogação formulados pelo Ministério 

Público, que apontou a concretamente necessidade da continuidade da 

medida cautelar. 

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA AUTORIZADA COM BASE APENAS EM 
DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE 
OUTRAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO 
ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo 
para fins de investigação criminal e instrução penal, nos 
casos que a lei permite - desde que seja determinado por 
decisão judiciária fundamentada, que haja indícios 
razoáveis de autoria ou participação delitiva, a prova não 
puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato de o 
investigado constituir infração penal punida de forma mais 
severa que a detenção.
2. Assim, "muito embora não sirva como elemento único 
para embasar investigação criminal, a delação anônima 
pode ser utilizada para dar início ao procedimento 
investigatório."(HC 229.358/PR, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 
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12/03/2015) 4. No caso, ficou apurado, não só por notícia 
anônima, como também por várias investigações 
preliminares e interceptações telefônicas da linha do 
coautor, que o recorrente o auxiliava na distribuição de 
grande quantidade de drogas e no seu gerenciamento.
5. Em relação às decisões que prorrogaram as 
interceptações, nota-se que aludiram à 
representação da autoridade policial pela quebra dos 
sigilos telefônicos e à manifestação do Parquet, 
documentos que explicam claramente a 
imprescindibilidade do procedimento da 
interceptação. Afinal, admite-se a fundamentação 
per relationem, pela qual o julgador se vale de 
motivação contida em ato judicial anterior e, 
especialmente, em parecer ministerial, como razões 
de decidir (AgRg nos EDcl no AREsp 431.316/RJ, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).
6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.”2

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na 

fundamentação utilizada pelo d. juízo a quo nas decisões impugnadas. 

Como já ressaltado, os pedidos de prorrogação foram amparados em 

amplos e minuciosos relatórios elaborados pelo Ministério Público (fls. 

56/158, 219/228, 248/276, 286/295, 315/364, 382/429, 451/486, 

504/542, 549/550, 566/594, 609/635, 673/676, 686/688, 703/733 e 

751/793), que evidenciaram a necessidade concreta do prosseguimento 

das investigações.

Ademais, cumpre ressaltar que o paciente 

sequer foi alvo das medidas de interceptação telefônica, o que reforça a 

inexistência de qualquer violação de seu direito à intimidade. 

Conforme se infere dos autos, o suposto 

envolvimento do paciente nos fatos criminosos foi apurado razão de 

encontro fortuito de provas em interceptação telefônica previamente 

autorizada, notadamente conversas mantidas entre os outros corréus, 

não podendo, assim, ser reconhecida qualquer nulidade.
2 RHC 94.089/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018
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Portanto, conforme se infere dos autos, as 

interceptações telefônicas foram realizadas sob os ditames da Lei nº Lei 

9.296/96, não se verificando qualquer ilegalidade apta a ensejar a sua 

nulidade. 

Por outro lado, em relação ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, entendo que não mais subsistem os 

requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da custódia 

cautelar do paciente. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos habeas corpus nº 442.815/SP e 479.744/SP, entendeu 

por bem revogar a prisão preventiva de APARECIDA DE FÁTIMA 

BERTONCELLO, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no 

artigo 319, do Código de Processo Penal. In verbis: 

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE DE LICITAÇÃO. 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. PRISÃO 
PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. PACIENTE PRIMÁRIA E 
QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIENTES PARA 
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS 
CONCEDIDA, PARA REVOGAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, 
COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 
DA PRISÃO. 
1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da 
sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre 
mediante fundamentos concretos extraídos de elementos 
constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, 
inciso IX, da Constituição da República), demonstre a 
existência de prova da materialidade do crime e de indícios 
suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem 
como o preenchimento de ao menos um dos requisitos 
autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo 
Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou 
colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a 
ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da 
lei penal. 
2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual 
procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e dos princípios da 
excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do 
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CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e 
proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso 
II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser 
medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a 
que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso 
intervenções estatais menos invasivas à liberdade 
individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, 
por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou 
da sociedade. 
3. O grau de reprovabilidade da conduta da Paciente, que 
possuía poderes limitados e apenas se utilizava do cargo 
de Diretora de Organização Social para autorizar os 
pagamentos ilícitos, não se equipara à dos líderes do 
grupo criminoso, que demonstraram intenção manifesta de 
expandir a empreitada criminosa, de modo a amparar a 
necessidade da prisão na garantia da ordem pública (art. 
312 do Código de Processo Penal). 
4. Ademais, a Paciente, além de sexagenária e 
possuir problemas de saúde, é primária, não possui 
antecedentes criminais e tem residência fixa, sendo 
suficiente para garantir a ordem pública e evitar a 
reiteração criminosa a aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão. Assim, em 
observância ao binômio proporcionalidade e 
adequação, impõe-se a revogação da custódia 
preventiva. 
5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a 
prisão preventiva da Paciente, mediante a imposição das 
medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo 
Penal, de proibição de manter contato com os demais 
investigados e ocupação de cargo na Organização Social 
investigada, além de outras a serem especificadas pelo 
Juízo de primeiro grau, podendo, ainda, a custódia ser 
novamente decretada em caso de descumprimento das 
referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do 
Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos 
novos.3

Nesse sentido, entendeu a E. Ministra que, em 

relação a corré APARECIDA DE FÁTIMA, primária e sem antecedentes 

criminais, não subsistem os requisitos da prisão preventiva, 

determinando, portanto, a concessão de liberdade provisória. 

Destarte, conforme anotado pelos impetrantes 

na petição de fls. 1070/1075, todos os réus são primários e sem 

antecedentes criminais, de modo que, em observância ao princípio da 

3 STJ, Sexta Turma, HC nº 442.815/SP, Min. Rel. Laurita Vaz, V.U., j. 23.10.2018.
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isonomia, e sem adentrar ao mérito da conduta de cada qual, 

igualmente fazem jus à concessão de liberdade provisória. 

 Desta forma, as circunstâncias do caso são 

favoráveis à concessão da liberdade ao paciente, mediante a imposição 

das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, III, IV e V, do 

Código de Processo Penal, quais sejam, comparecimento mensal em 

juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de ausentar-se 

da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga, inclusive com entrega judicial de seu passaporte, bem como 

proibição de manter contato com os demais acusados ou investigados, 

sob pena de revogação da presente benesse, nos termos do artigo 282, 

§ 4º, do mesmo diploma legal. 

Diante da idêntica situação dos acusados 

OSVALDO PEREZI NETO, ANÉSIO CORAT JÚNIOR, RAMON LUCIANO DA 

SILVA, RONALDO FOLONI e FERNANDO VITOR TORRES NOGUEIRA 

FRANCO  também primários e sem antecedentes criminais, com 

condições pessoais semelhantes  verifico a possibilidade de extensão 

dos efeitos deste decisum a todos eles, sob as mesmas condições 

impostas ao paciente.

Posto isso, pelo meu voto, afastando a nulidade 

arguida pelo impetrante, concedo parcialmente a ordem, a fim de 

revogar a prisão preventiva de ORLANDO LEANDRO DE PAULA 

FULGÊNCIO, com extensão de seus efeitos a OSVALDO PEREZI NETO, 

ANÉSIO CORAT JÚNIOR, RAMON LUCIANO DA SILVA, RONALDO FOLONI 

e FERNANDO VITOR TORRES NOGUEIRA FRANCO, substituindo-a pelas 

medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, III, IV e V, do 

Código de Processo Penal. 
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Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

LEME GARCIA

Relator
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