
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 213.451 - SP (2011/0165324-2)
  
IMPETRANTE : EDLÊNIO XAVIER BARRETO 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : FRANCISCO BORGES DE SOUZA JUNIOR (PRESO)

DECISÃO

1. Edlênio Xavier Barreto impetrou habeas corpus com 
pedido de liminar em favor de Francisco Borges de Souza Junior 
contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Walter da 
Silva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O impetrante alega que não estão presentes os pressupostos 
autorizadores da prisão preventiva e requer,  subsidiariamente, 
a substituição da prisão por uma das medidas cautelares 
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

2. A decisão do MM. Juiz de Direito, Dr. Caio Cesar 
Melluso, mantida monocraticamente pelo tribunal a quo, 
determinou a prisão cautelar do paciente, in verbis:

"Quanto ao corréu Francisco, sem análise profunda do 
mérito, indevida nesta fase, restou demonstrado que se trata de 
pessoa de confiança do réu Oscar, do seu convívio direto, que 
goza da amizade e tem acesso direto aos meios que este, corréu 
Oscar, possui; meios que, tal como já exposto, demonstram a 
necessidade da custódia cautelar, também de Francisco, para a 
garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, bem 
como, demonstram ser insuficientes as medidas cautelares já 
aplicadas e, ainda, eventualmente, em tese, aquelas previstas 
na Lei 12.403,11, Lei que se encontra em período de 'vacatio', 
04.07.11.

Neste ponto, há que se ressaltar e ser cuidadoso quanto ao 
indevido ingresso, com profundidade inadequada, no mérito, 
razão pela qual, com tal ressalva, apenas para fundamentar o 
decreto de prisão preventiva de Francisco, há que se observar 
que Oscar o considera amigo de confiança, sendo que, além de 
ser ou ter sido, em tese, sócio em empresa mencionada nos 
autos, utilizar veículos de Oscar e o acompanhar com certa 
constância mesmo sem, em tese, segundo Francisco, exercer 
qualquer função nas empresas mencionadas na denúncia desde 
03.09.09, fls. 2444/2445, da cautelar 1723/09.

Outrossim, ainda sem a análise profunda do mérito, apenas 
quanto à necessidade de fundamentar a presente decisão 
cautelar, há que se observar o documento juntado pelo autor, 
fls. 6169 e 6355/6366, v. acórdão que condenou o ora corréu 
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Francisco e outro por tráfico de drogas, com causa de aumento, 
porque mantinham em depósito para fim de tráfico 300 frascos de 
lança-perfume, sendo que 30 teriam sido vendidos para policiais 
que se fizeram passar por compradores e o restante 'tinha 
estocado centenas de outros que iria distribuir para inúmeras 
pessoas em uma festa em Angra dos Reis', fls. 6363.

(...)

Outrossim, sem prejuízo, restou demonstrado que, neste 
momento, outras medidas cautelares seriam insuficientes para o 
fim pretendido pela norma, diante das circunstâncias e da 
natureza dos crimes em tela, além das circunstâncias e 
condições dos corréus Helio, Oscar e Francisco" (fls. 229/231).

Finda a instrução do processo, a regra é a de que o 
denunciado aguarde a sentença em liberdade. A exceção deve ser 
justificada. Os fundamentos da ordem de prisão, acima 
transcritos, não convencem da necessidade da cautela.

Defiro, por isso, a medida liminar para relaxar a prisão 
do paciente até que seja proferida a sentença de 1º grau. 

Comunique-se, com urgência.

Solicitem-se as informações. 

Intimem-se.

Brasília, 21 de julho de 2011.

MINISTRO ARI PARGENDLER 
Presidente
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