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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 
2218812-53.2015.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente 
EMÍLIO BRUNO e Impetrante RICARDO BANDLE FILIZZOLA.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem ora 
impetrada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANGÉLICA DE ALMEIDA (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E 
VICO MAÑAS.

São Paulo, 9 de março de 2016.

PAULO ROSSI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas Corpus nº 2218812-53.2015.8.26.0000
Comarca de Sorocaba - 2ª Vara Criminal
Impetrante: Ricardo Bandle Filizzola 
Paciente: Emílio Bruno 
Corréus: Osvaldo da Silva Quintino, José Antonio Alves, Ulisses 
Freitas dos Santos, Marcelo da Silva dos Santos, Eduardo 
Takeo Komaki, Jose Roberto Fernandes, Ananias Jose do 
Nascimento, Dionizio Alta Teixeira, Vera Regina Lellis Vieira 
Ribeiro, Newton Cley Jehle de Araujo e Malvino Rodrigues
TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 19.818

HABEAS CORPUS  ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA  
Sustenta a ocorrência de violação ao contraditório a 
ampla defesa, vez que teve negado acesso a todos os 
elementos probatórios existentes nos autos, 
especialmente ao acordo de colaboração premiada 
sigiloso firmado por corréu - Ressalta que inaplicável 
na hipótese vertente o disposto no artigo 7º, § 3º, da 
Lei 12.850/2013, pois diferentemente dos demais 
casos, em que não se estabelece contraditório prévio, 
no presente ele se faz necessário, em razão do 
procedimento previsto no artigo 514 do CPP, razão 
pela qual a Defesa deve ter acesso a todos os 
elementos que lastreiam a denúncia  NÃO 
VERIFICADO - A denúncia fundamenta-se no 
procedimento de investigação criminal nº 05/2015, 
sendo que ele e toda a documentação a ele atinente 
estão juntadas aos autos e, com base em tais 
elementos é que o paciente e demais investigados 
foram notificados para apresentação de defesa escrita, 
proporcionando o pleno exercício do contraditório e 
da ampla defesa. Ademais, no caso de delação 
premiada, opera-se o contraditório diferido, ou seja, 
caso a denúncia seja recebida, em momento oportuno, 
será dada oportunidade ao defensor do ora paciente 
delatado para formular reperguntas, nos termos do 
entendimento do STF.
Ordem denegada.
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Vistos.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em 

favor de Emílio Bruno, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba como autoridade 

coatora, nos autos da ação penal n.º 1021956-73.2015.8.26.0602.

Aduz o impetrante que o paciente foi 

denunciado com no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, c.c. 

artigo 288, caput, do Código Penal, na forma estabelecida pelo 

artigo 69, caput, do Código Penal e, tendo em vista que é servidor 

público, foi determinada sua notificação para apresentação de 

resposta escrita, nos termos do artigo 514 do Código de Processo 

Penal.

O paciente foi notificado para apresentar 

resposta em 14/09/2015. Mediante análise do processo, a Defesa 

“verificou que havia menção a certas provas, mas que as mesmas 

não estavam juntadas aos autos ou não estavam abertas à consulta. 

Então, a defesa peticionou solicitando que o Juízo determinasse ao 

Ministério Público que trouxesse aos autos todos os elementos de 

prova que sustentavam a acusação formulada e, mais, que se desse 

acesso a elas ao paciente”, restando o pleito indeferido pela 

autoridade impetrada.

Alega que o paciente teve negado o exercício 

pleno do contraditório e ampla defesa, pois, sonegam-lhe o direito 

de conhecimento e acesso às provas mencionadas pelo Parquet, que 
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sustentariam a acusação, mas que não se encontram nos autos.

Ressalta que inaplicável na hipótese vertente 

o disposto no artigo 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, pois 

diferentemente dos demais casos, em que não se estabelece 

contraditório prévio, no presente ele se faz necessário, em razão do 

procedimento previsto no artigo 514 do CPP, razão pela qual a 

Defesa deve ter acesso a todos os elementos que lastreiam a 

denúncia.

Enfatiza que “não há dúvidas que há 

constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão de a ele 

ser negado acesso aos autos de delações premiadas, efetivadas em 

razão do fato, objeto do processo”. 

Requer a concessão da ordem, para que seja 

franqueado ao paciente o acesso às delações premiadas porventura 

realizadas, especialmente àquela efetivada pelo corréu Ananias José 

do Nascimento (fls. 01/23).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 

125/127).

O defensor impetrante ingressou com pedido 

de reconsideração da medida liminar (fls. 130/133), restando 

indeferido0 (fls. 135).

Prestadas informações pela autoridade 

judiciária apontada como coatora (fls. 137/140), pronunciou-se a 
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Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra do Dr. 

Fernando Henrique de Moraes Araújo, pela denegação da ordem 

(fls. 142/145).

É o relatório.

De acordo com as cópias que instruem o 

presente, auditores fiscais de rendas da Secretaria da Fazenda 

Estadual são apontados como integrantes de associação criminosa, 

para a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, ocorridos 

no período compreendido entre os anos de 2006 e 2013 tendo por 

vítima a empresa Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil 

S/A.

O procedimento investigatório criminal foi 

instaurado pelo Ministério Público de São Paulo (Operação 

Zinabre), a partir das declarações prestadas pelo doleiro Alberto 

Youssef, durante as investigações da cognominada Operação Lava 

Jato, ocasião em que afirmou ter sido contratado por Júlio G.A. 

Camargo para intermediar a viabilização do levantamento de 

recursos financeiros que seriam destinados ao pagamento de 

propina para agentes fiscais de rendas da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, para que autos de infração e imposição de 

multa  AIIM, relativos a ICMS, não fossem lavrados em valores 

“exorbitantes” em desfavor da empresa Prysmian, notadamente em 

decorrência da “Guerra Fiscal” travada entre Estados da Federação 

oriunda da importação de cobre.
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No intuito de aclarar aos doutos pares o caso 

em comento, transcreve-se trecho da denúncia, verbis:

“Consta dos documentos em anexo, juntados 

nos autos do Procedimento Investigativo Criminal  PIC 05/15 do 

GEDEC  Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, 

que, em diversos locais não identificados das cidades de Sorocaba, 

Taubaté e São Bernardo do Campo, no período de novembro de 

2.005 a setembro de 2.013, os Agentes Fiscais, ANANIAS JOSÉ DO 

NASCIMENTO, DIONÍZIO ALTAIR TEIXEIRA, EDUARDO 

TAKEO KOMAKI, JOSÉ ANTONIO ALVES, JOSÉ ROBERTO 

FERNANDES, MARCELO DA SILVA DOS SANTOS, OSVALDO 

DA SILVA QUINTINO, ULISSES FREITAS DOS SANTOS e VERA 

REGINA LELLIS VIEIRA RIBEIRO, agindo em conjunto, com 

unidade de desígnios e mediante combinação, associaram-se com o 

fim específico de cometer crimes, dentre eles os delitos funcionais 

contra a ordem tributária, previstos no art. 3º da Lei 8.137/90.

“Todos os acusados, Agentes Fiscais de 

Rendas, agiram sob o manto e abuso de suas funções públicas, 

aproveitando-se de seu poder e autoridade de fiscalizar o 

recolhimento do ICMS incidente sobre a importação de cobre. 

Cientes de que a Diretoria Executiva da Administração Tributária 

 DEAT havia estabelecido em Plano de Trabalho a fiscalização 

das operações de remessa de cobre destinadas ao território 

paulista, cuja importação e desembaraço aduaneiro ocorreram por 

meio de Estados da Federação, que concederam benefícios fiscais à 
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revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária  Confaz.

“Os acusados, cada qual em sua Delegacia 

Regional Tributária, abandonaram esse plano de trabalho fiscal e 

deixaram de constituir, em favor do Estado de SP, os créditos 

tributários que não foram cobrados em decorrência dos benefícios 

fiscais ditos irregulares. Isso porque se associaram em quadrilha 

ou bando para exigir vantagem financeira ilícita dos representantes 

da empresa Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A, que 

tem unidades em Jacareí, Santo André e Sorocaba.

“Estabeleceram, pois, um eficiente plano 

criminoso que obteve êxito no exaurimento, porquanto obrigaram a 

Prysmian pagar, no total, o montante superior a R$ 16 milhões.”

Na sequência, o Ministério Público 

apresentou aditamento à denúncia, aos 20/08/2015, para a inclusão 

de outros agentes fiscais de renda, quais sejam, NEWTON CLEY 

JEHLE DE ARAÚJO, MALVINO RODRIGUES e o paciente 

EMÍLIO BRUNO.

O paciente foi denunciado como incurso no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, c.c. o artigo 288, caput, na 

forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Verte das informações prestadas pela 

autoridade impetrada que foi determinada a notificação do paciente 

e demais investigados para apresentação de resposta escrita, no 

prazo de 15 dias, na forma do artigo 514, do Código de Processo 
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Penal.

Não obstante, o paciente e os investigados 

Newton Clay, José Antônio, Ulisses e Osvaldo, sob a alegação de 

eventual cerceamento de defesa, formularam requerimentos 

objetivando acesso ao procedimento de delação premiada 

envolvendo o corréu Ananias, esclarecimentos do Ministério 

Público acerca de outras delações e suas juntadas aos autos, acesso 

a todos os elementos de prova dos procedimentos investigatórios 

integrantes da “Operação Zinabre” e esclarecimentos acerca de 

eventual denúncia oferecida em face das testemunhas arroladas pelo 

Parquet, acesso a todos os apensos, mídias e laudos periciais dos 

processos cautelares e a certificação nos autos de todos os feitos 

criminais correlatos ao processo principal. 

As pretensões foram analisadas, indeferindo-

se os pedidos sob o fundamento de que a Lei 12.850/2013, que trata 

da colaboração premiada, dispõe em seu artigo 7º, § 3º, que “O 

acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que 

recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.”

Assim, por expressa vedação legal, não havia 

que se falar em prévio acesso a eventuais procedimentos de delação 

premiada como condição sine qua non para apresentação de 

resposta preliminar, especialmente porque o feito tramita na forma 

do artigo 514 do Código de Processo Penal, que impõe a notificação 

dos investigados para apresentação de resposta escrita, previamente 

ao recebimento da denúncia, a qual, dependendo dos termos da 
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defesa, poderá não ocorrer, o que já é de conhecimento do 

impetrante e demais investigados.

Não obstante, consignou-se, ainda, que as 

declarações do colaborador já constam dos autos, inseridos logo 

após o Procedimento de Investigação Criminal, as quais estão 

acessíveis ao paciente e demais investigados, assim como todos os 

elementos de prova dos procedimentos investigatórios integrantes 

da “Operação Zinabre”, inclusive as declarações de Júlio Camargo 

e Alberto Youssef e a mídia contendo o depoimento do investigado 

José Roberto Fernandes ao Ministério Público do Rio Grande do 

Norte, proporcionando, a todos, o pleno exercício do contraditório e 

da ampla defesa.

De fato, todos os apensos são de pleno 

conhecimento do paciente e demais investigados, que têm acesso 

irrestrito aos respectivos autos de apreensão de documentos, bens, 

objetos e dinheiro, juntados em suas respectivas medidas cautelares, 

incumbindo aos seus representantes processuais o manuseio dos 

autos digitais e a localização da documentação.

Nesse contexto, ressaltou-se na decisão 

atacada que a denúncia foi fundamentada no PIC  Procedimento de 

Investigação Criminal, sendo que ele e toda a documentação que o 

instruiu, inclusive as ordens de serviço, estão juntados aos autos e, 

com base nestes elementos é que o paciente e os investigados foram 

notificados para apresentação de resposta escrita. 
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Por fim, determinou-se à Serventia que 

certificasse nos autos os feitos criminais que digam respeito à 

“Operação Zinabre”, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Sorocaba, 

com indicação dos respectivos números, classes e apensos.

Atualmente, os autos aguardam o decurso do 

prazo para apresentação das respostas escritas.

Acrescenta, que a mera alegação de que há 

menção de documentos que não estão juntados autos não tem o 

condão de suspender o curso do processo, especialmente porque 

não fundamentaram a  denúncia e são absolutamente impertinentes, 

nessa fase processual, para a apresentação da defesa preliminar.

O que se tem observado no curso do feito é o 

emprego sistemático de todos os recursos possíveis para a 

instauração de tumulto processual, evidenciando-se a nítida e 

injustificada oposição de resistência ao seu andamento, como, por 

exemplo, peticionamento frenético, sucessivos pedidos de 

esclarecimento, juntada dos mesmos documentos já constantes dos 

autos, reiteradas impetrações de habeas corpus, interposição de 

Correição Parcial e de embargos declaratórios de decisões 

interlocutórias, estes flagrantemente descabidos e nitidamente 

protelatórios, também visando interromper a fluência do prazo para 

apresentação de resposta, dificuldades de processamento que tem 

sido superadas pelo Juízo, mercê da condução do processo à luz dos 

preceitos legais aplicáveis à espécie com vistas a alcançar prestação 

jurisdicional regular, célere e efetiva (fls. 137/140).
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Esta é a síntese dos fatos.

Insurge-se o paciente contra o indeferimento 

do pedido de acesso às delações premiadas porventura realizadas, 

especialmente àquela efetivada pelo corréu Ananias José do 

Nascimento.

Ressalta que inaplicável na hipótese vertente 

o disposto no artigo 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, pois 

diferentemente dos demais casos, em que não se estabelece 

contraditório prévio, no presente ele se faz necessário, em razão do 

procedimento previsto no artigo 514 do CPP, razão pela qual a 

Defesa deve ter acesso a todos os elementos que lastreiam a 

denúncia.

A ordem deve ser denegada.

Não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa, 

mormente quando as declarações do colaborador Ananias José do 

Nascimento já constam dos autos, inseridos logo após o 

Procedimento de Investigação Criminal, as quais estão acessíveis ao 

paciente e demais investigados, assim como todos os elementos de 

prova dos procedimentos investigatórios integrantes da “Operação 

Zinabre”, conforme consignado nas informações.

Nesse contexto, extrai-se que todos os 

apensos são de pleno conhecimento do paciente e demais 

investigados, que têm acesso irrestrito aos respectivos autos de 

apreensão de documentos, bens, objetos e dinheiro, juntados em 
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suas respectivas medidas cautelares, incumbindo aos seus 

representantes processuais o manuseio dos autos digitais e a 

localização da documentação.

Verte da decisão combatida, que a denúncia 

foi fundamentada no Procedimento de Investigação Criminal, sendo 

que ele e toda a documentação que o instruiu, inclusive as ordens de 

serviço, estão juntados aos autos e, com base nestes elementos é que 

o paciente e os investigados foram notificados para apresentação de 

resposta escrita, nos termos do artigo 514, do Código de Processo 

Penal. 

Além disso, a percuciente magistrada a quo 

determinou à Serventia que certificasse nos autos os feitos criminais 

que digam respeito à “Operação Zinabre”, em trâmite na 2ª Vara 

Criminal de Sorocaba, com indicação dos respectivos números, 

classes e apensos.

Dessa forma, não se verifica qualquer 

violação ao contraditório e a ampla defesa invocados pela ilustrada 

defesa.

Embora o acordo de colaboração premiada 

seja sigiloso e somente terá seu conteúdo revelado por ocasião do 

recebimento da denúncia, nos moldes estabelecidos no artigo 7º, § 

3º, da Lei 12.850/2013, no caso em testilha o depoimento do 

colaborador Ananias José do Nascimento, que figura como corréu 

na denúncia, possibilitou ao Ministério o aditamento da denúncia 
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para a inclusão de Newton Cley, Malvino e do ora paciente Emílio 

Bruno no polo passivo, se encontra juntado aos autos e podem ser 

rebatidas pela Defesa técnica. 

O sigilo do acordo de colaboração firmado 

pelo corréu Ananias, com base no artigo 7º, § 3º da Lei 

12.850/2013, em nada obsta o exercício do contraditório prévio 

previsto no artigo 514 do CPP pelo paciente Emílio Bruno, razão 

pela qual não há se falar que aludido dispositivo legal não se aplica 

ao caso em testilha. 

É cediço que a delação não é meio de prova, 

mas mera fonte de prova, e, independentemente do que fora 

declarado na fase inquisitória, é durante a instrução criminal, na 

fase judicial, que os elementos de prova são submetidos ao 

contraditório e à ampla defesa, respeitado o devido processo legal.

“De todo modo, nos procedimentos em que 

figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - 

no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as 

declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem 

como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de 

direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor.” 

(STF, HC n. 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe. 04/02/2016).

Nessa esteira, não se verifica, como alegado 

pela douta defesa qualquer violação ao princípio do contraditório, 

uma vez que, no caso de delação premiada, opera-se o contraditório 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

14

VOTO Nº 19818  HABEAS CORPUS   Nº 2218812-53.2015.8.26.0000 SOROCABA

diferido, ou seja, caso a denúncia seja recebida, em momento 

oportuno, será dada oportunidade ao defensor do ora paciente 

delatado para formular reperguntas, nos termos do entendimento do 

Pretório Excelso.

Verte dos autos que a denúncia foi 

fundamentada no procedimento de investigação criminal nº 

05/2015, sendo que ele e toda a documentação a ele atinente estão 

juntadas aos autos e, com base em tais elementos é que o paciente e 

demais investigados foram notificados para apresentação de defesa 

escrita, proporcionando o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa, razão pela qual não subsistem as ilações expendidas 

pelo douto impetrante.

E, por não se vislumbrar o alegado 

constrangimento ilegal, que possam 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 

ora impetrada.

PAULO ANTONIO ROSSI
 RELATOR
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