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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0089132-93.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos CARLOS AUGUSTO DE 
LALLO LEITE DO AMARAL, EDUARDO HORLE BARCELLOS, LUIS 
ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES e RONILSON BEZERRA RODRIGUES.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos do v. 
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME 
GARCIA (Presidente), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 23 de maio de 2017

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal

Recurso em Sentido Estrito n. 0089132-93.2015.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: CARLOS AUGUSTO DE LALLO LEITE DO AMARAL, 
EDUARDO HORLE BARCELLOS, LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE 
MAGALHÃES, RONILSON BEZERRA RODRIGUES
Voto: 7684

Recurso em sentido estrito. Pleito ministerial de cassação da 
decisão que rejeitou a denúncia por não concordar o d. juízo a 
quo com a homologação da colaboração premiada e com a 
capitulação jurídica dos fatos articulada na  denúncia. 
Possibilidade. Juiz do DIPO que tem competência para 
homologar os acordos de colaboração premiada celebrados na 
fase pré-processual.  Incompetência do i. magistrado da vara 
criminal na qual a  denúncia foi distribuída,  para rever, 
quanto ao mérito, os atos já homologados pelo juiz do DIPO. 
Colaboração premiada. Ministério Público que, de forma 
escorreita,  deixou  de oferecer  denúncia em face do primeiro 
delator, a teor do que dispõe o artigo 4º, §4º, incisos I e II, da 
Lei n. 12.850/13, porquanto presentes os requisitos legais.  
Análise dos acordos por parte  magistrado que deve se ater aos 
seus requisitos formais, nos termos do artigo 4º, §§ 6º e 7º, da 
Lei 12.850/13. Fundamentação equivocada do juízo de que se 
revela inviável a celebração de acordo de delação premiada, 
com base na Lei 12.850/13, pelo princípio da anterioridade. 
Crimes que ocorreram em data anterior a vigência do referido 
diploma. Possibilidade. Norma de natureza processual, com 
reflexo penal. Retroatividade possível. Rejeição injustificada 
da inicial acusatória por divergência quanto a sua capitulação. 
Divergência que, por si só, não autoriza a rejeição da 
denúncia. Recurso provido, subsistindo,   na integralidade, os 
acordos de delação premiada celebrados pelo Ministério 
Público, determinando-se, por conseguinte, o recebimento da 
denúncia em face de todos os recorridos. 

Trata-se de recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a 

decisão do MM. Juiz de Direito Hélio Narvaez, da 8ª Vara Criminal da 

Capital, que rejeitou a denúncia ofertada em face de Ronilson Bezerra 

Rodrigues, Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto di Lallo do 

Amaral e Luis Alexandre Cardoso de Magalhães, pela prática do 

delito previsto no artigo 316, caput, do Código Penal, por entender que 

os membros do parquet subverteram a ordem constitucional e 
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afrontaram o princípio da reserva de jurisdição ao não denunciar o 

colaborador Thiago Honório Lima Chaves, discordando, assim, da 

homologação do acordo de colaboração premiada realizado entre o 

órgão acusatório  e o sobredito agente colaborador, acordo esse  que 

havia sido  homologado pelo MM. Juiz do DIPO da Capital, 

considerando, ainda, ter havido erro quanto à capitulação jurídica dos 

fatos feita na exordial  (fls. 214/219).

Pugna o Ministério Público, em suma, pela 

anulação da decisão que rejeitou a denúncia, pela ocorrência de error in 

procedendo e judicando, tendo em vista a incompetência do MM. Juiz a 

quo para anular os acordos de colaboração premiada, bem como por 

desrespeito a norma contida no artigo 28, do Código de Processo Penal, 

que prevê o encaminhamento do pedido de arquivamento do inquérito 

policial ao Procurador Geral de Justiça, salientando, ainda, a 

inviabilidade de rejeição da peça acusatória por divergência quanto a 

capitulação jurídica dos fatos  (fls. 01/15).

As Defesas de Eduardo Horle Barcellos, Luís 

Alexandre Cardoso de Magalhães e Carlos Augusto Di Lallo Leite do 

Amaral apresentaram contrarrazões, requerendo o não provimento do 

recurso em sentido estrito (fls. 250/265, 311/319 e 372/374).

A Defesa de Ronilson Bezerra Rodrigues, em 

contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso ministerial, bem 

como a anulação do acordo de delação premiada celebrado pelo 

Ministério Público com o recorrido Luís Alexandre Cardoso Magalhães, 

pela ausência de inidoneidade do delator e pelo descumprimento das 

condições que a ele foram impostas  (fls. 332/344).
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Em sede de juízo de retratação, a decisão foi 

mantida (fls. 376).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da 

lavra do Dr. César Pinheiro Rodrigues, opina pelo provimento do 

recurso do Ministério Público (fls. 382/394).

É o relatório.

O recurso comporta provimento.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra 

Ronilson Bezerra Rodrigues, Eduardo Horle Barcellos e Carlos 

Augusto di Lallo do Amaral, porque, entre os meses de outubro de 

2012 e junho de 2013, estando todos previamente ajustados e com 

unidade de propósitos, exigiram, para eles, diretamente dos dirigentes 

do Shopping Morumbi de São Paulo, em razão de suas funções de 

agentes públicos, vantagem indevida consistente no pagamento do 

valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais), para que não 

fossem efetivadas, na forma legal, ações de fiscalização em lojas 

instaladas no referido centro comercial. Ainda segundo a denúncia, a 

negociação para o pagamento da propina foi capitaneada por Luis 

Alexandre Cardoso de Magalhães, também agente público. 

Infere-se dos autos que o Ministério Público 

deixou de ofertar denúncia contra Thiago Honório Lima Chaves, 

agente público também envolvido no fato criminoso acima descrito, 

uma vez que ele celebrou acordo de colaboração premiada, que foi 

devidamente homologado pelo MM. Juiz do DIPO. Desta forma, com 

fulcro no artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei n. 12.850/13, foi requerido 

pelo Parquet o arquivamento dos fatos em  relação a Thiago Honório 
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Lima Chaves (fls. 152/158). 

Nesse contexto, o MM. Juiz da 8ª Vara Criminal 

da Capital, ao analisar a denúncia que lhe foi distribuída, decidiu rejeitá-

la, sob os seguintes  fundamentos: 1- o Parquet subverteu a ordem 

constitucional e afrontou o princípio da reserva de jurisdição ao não 

denunciar Thiago Honório Lima Chaves; 2- o acordo de  colaboração 

premiada realizado entre o Ministério Público e Thiago Honório Lima 

Chaves é inaceitável, ainda que  tenha sido homologado pelo MM. Juiz 

do DIPO; 3- houve erro por parte do Ministério Público quanto a 

capitulação jurídica dos fatos feita na peça acusatória (fls. 214/219).

De início, cumpre registrar que o pedido de 

anulação do acordo de colaboração premiada celebrado entre o 

Ministério Público e o investigado Luiz Alexandre, feito pela  Defesa de 

Ronilson Bezerra Rodrigues,  restou prejudicado, porquanto este já foi 

revogado (fls. 352/353), tendo em vista que o recorrido praticou novo 

crime durante a sua vigência, ocorrendo  o descumprimento, assim, 

uma de suas condições. 

No mérito, assiste razão ao Ministério Público. 

Conforme se observa dos autos, os acordos de 

colaboração premiada foram celebrados no bojo da investigação 

criminal, sendo, portanto, de competência do MM. Juiz do DIPO a sua 

homologação. 

Com efeito, este E. Tribunal de Justiça editou a 

Resolução nº 11/1985, conferindo aos juízes do DIPO a competência de 

todos os atos relativos aos inquéritos policiais e incidentes:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Recurso Em Sentido Estrito nº 0089132-93.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO Nº 6/15

“Art. 2º - Compete ao Setor de Inquéritos Policiais e 

habeas corpus, sem prejuízo das demais atribuições que 

lhe são próprias:

  I - todos os atos relativos a inquéritos policiais e 

incidentes, bem como os pedidos de habeas corpus, 

autos de prisão em flagrante, pedidos de prisão preventiva 

e restituição de coisas apreendidas, inclusive determinar o 

arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças 

informativas sem prejuízo do disposto no art. 28 do 

Código de Processo Penal e demais normas pertinentes; 

oferecida a denúncia, cessa a competência do Setor;”

Portanto, nesta Capital, nos casos afetos ao Foro 

Criminal Central, não há dúvida de que as decisões judiciais proferidas 

em sede de inquérito policial, na fase pré-processual, excetuadas as 

relativas a prisões preventivas, são de competência dos juízes do DIPO 

e  constituem coisa julgada material, não podendo ser revistas quanto 

ao seu mérito pelo juiz de primeira instância, do mesmo grau de 

jurisdição. Quanto à aceitação dos acordos de colaboração premiada, 

por não se tratar de questão de mérito, não se retira do juiz natural o 

controle concorrente quanto a sua regularidade, legalidade e 

voluntariedade, conforme, aliás, ficou constando expressamente de sua  

decisão homologatória (fls.167, in fine).

Sendo assim, levando em consideração a regra 

de organização judiciária acima citada, a conclusão a que se chega é no 

sentido de que o Juiz do DIPO é competente para apreciação do pedido 

de homologação de acordos de colaboração premiada celebrado 

durante a tramitação de inquérito policial, sendo certo que a decisão 

meramente homologatória por ele proferida não fere os princípios do 

juiz natural e da reserva de jurisdição, de caráter constitucional. 
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No presente caso, o Ministério Público, após 

celebrar os acordos de colaboração premiada relacionados aos fatos, 

deixou de oferecer denúncia contra o investigado Thiago Honório 

Lima Chaves, com base no artigo 4º, §4º, incisos I e II, da Lei 

12.850/13: 

“§ 4o Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público 

poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador:

I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos 

deste artigo.”

Conforme se observa dos autos, Thiago 

Honório Lima Chaves, de fato, foi o primeiro a prestar efetiva 

colaboração (declarações e colaboração celebrada no dia 20 de julho de 

2015  fls. 135/137 e 169/179). Além disso, a denúncia narrou que 

Thiago não era o líder da organização criminosa, a qual era chefiada, ao 

menos em tese, pelo denunciado  Ronilson Bezerra Rodrigues.

Em seu depoimento ao Ministério Público, 

Thiago afirmou que, a mando de Luís Alexandre Cardoso de 

Magalhães, realizou fiscalização no Shopping Morumbi, constatando 

diversas irregularidades. Finalizada a fiscalização, entregou relatório 

para Luiz Alexandre, o qual deu início a negociações envolvendo 

propina com Luiz Otávio, representante do referido centro comercial,  

para que não fossem lavradas autuações contra o imóvel. Ademais, 

confirmou que Luiz Alexandre recebeu a quantia de R$ 1.500.000,00 

de Luiz Otávio. Por fim, Thiago relatou que Luiz Alexandre agia 

dizendo representar Ronilson Bezerra Rodrigues, Subsecretário de 

Finanças do Município de São Paulo e chefe da organização criminosa 

(fls. 135/137). 
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Agindo dessa forma, Thiago identificou os 

demais participantes da organização criminosa (Luiz Alexandre e 

Ronilson), bem como revelou a estrutura hierárquica e a divisão de 

tarefas envolvendo os seus participantes, preenchendo, assim, os 

requisitos da colaboração premiada exigidos pelo artigo 4º, § 4º, 

incisos I e II, da Lei n. 12.850/13.

Por conseguinte, agiu de forma escorreita o 

Ministério Público ao ofertar a Thiago o benefício previsto no §4º, do 

citado dispositivo. 

Entendeu o i. magistrado que o Ministério 

Público subverteu a ordem constitucional e afrontou o princípio da 

reserva de jurisdição, ao conceder ao investigado Thiago o benefício 

que se equipara ao perdão judicial, a revelia do Poder Judiciário, órgão 

competente para concedê-lo. 

Todavia, o i. magistrado a quo confundiu o 

instituto do perdão judicial, previsto como benefício judicial da 

colaboração premiada no artigo 4º, §4º, da Lei 12.850/13, com uma 

das hipóteses legais de mitigação do princípio da obrigatoriedade da 

ação penal pública, tendência moderna do Direito Penal pátrio, a 

exemplo do que já ocorre em relação aos institutos da transação penal, 

da suspensão condicional do processo e, com mais semelhança, na Lei 

de Defesa da Concorrência (artigo 87, da Lei n. 12.529/11).

O doutrinador César Dario Mariano da Silva, em 

artigo escrito sobre o assunto, afirma: 

“Cuida-se, à evidência, de mitigação do princípio da 
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obrigatoriedade da ação penal pública. Poderá o membro 

do Ministério Público, ao analisar a necessidade e 

adequação da medida, deixar de promover a ação penal 

pública em face de alguém que admitiu a prática de 

infração penal. Isso para que possa obter provas que 

levem ao desmantelamento da organização criminosa, 

identificação e punição dos demais integrantes, 

recuperação do produto e proveito dos delitos, ou até 

mesmo a localização de eventual vítima que esteja privada 

indevidamente de sua liberdade de locomoção, como 

ocorre no crime de extorsão mediante sequestro.

O membro do Ministério Público, ao procurar obter um 

bem maior, “abre mão” de um menor, qual seja, de 

processar um dos integrantes da organização criminosa. 

Faz uma escolha, que deve ser sensata: deixa de obter a 

condenação de uma pessoa, para tentar conseguir a 

condenação de outras e, com isso, obter resultado mais 

útil e proveitoso para toda sociedade.”1

O instituto da colaboração premiada é 

instrumento importante no combate ao crime organizado, tanto é assim 

que o legislador mitigou a obrigatoriedade da propositura da denúncia 

contra o primeiro delator, bem como conferiu a possibilidade de 

redução de pena ou concessão de perdão judicial pelo juiz, a depender 

da importância das informações prestadas. 

Dessa maneira, o legislador previu ao Ministério 

Público a faculdade de sua utilização, a fim de combater, com maior 

rigor, as organizações criminosas. 

Nesta sistemática, a lei vetou a participação do 

juiz nas negociações, a fim de não retirar a sua imparcialidade. 
1 SILVA, César Dario Mariano da, Colaboração Premiada e o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal 
Pública, http://www.conjur.com.br/2016-abr-05/cesar-dario-colaboracao-premiada-obrigatoriedade-acao-
penal . 
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Contudo, conferiu ao Poder Judiciário o controle judicial sobre o 

instituto, atribuindo ao magistrado, nos termos do artigo 4º, §7º, da Lei 

12.850/13, o dever de homologar o acordo de colaboração premiada, 

após a análise de seus requisitos formais, quais sejam, regularidade, 

legalidade e voluntariedade: 

“§ 7o Realizado o acordo na forma do § 6o, o respectivo 

termo, acompanhado das declarações do colaborador e de 

cópia da investigação, será remetido ao juiz para 

homologação, o qual deverá verificar sua 

regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo 

para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na 

presença de seu defensor.”.

A despeito do dever de homologar o acordo de 

colaboração premiada, não cabe ao magistrado analisar o seu mérito, 

tampouco o prêmio oferecido pelo Ministério Público, mas tão somente 

os seus requisitos formais.

Ainda assim, a teor do disposto no artigo 4º, 

§2º, da Lei das Organizações Criminosas2, não concordando o i. 

magistrado com o acordo firmado entre o parquet e o delator, deverá 

encaminhar os autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do 

artigo 28, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, por ausência de previsão legal, 

a não concordância com o acordo de colaboração premiada pelo 

Ministério Público não permite ao magistrado a rejeição da denúncia.

2 § 2o  Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o 
delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão 
requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício 
não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
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Além disso, não prospera o fundamento utilizado 

pelo d. juízo a quo de que a Lei n. 12.850/13 não pode ser aplicada, 

por ter entrado em vigo posteriormente aos fatos narrados na  

denúncia, o que acarretaria violação ao princípio da anterioridade. 

Isso porque, o capítulo relacionado a 

regulamentação da colaboração premiada possui natureza processual, o 

que autoriza a sua aplicação, ainda que os crimes tenham ocorrido 

anteriormente a edição da lei. 

A propósito, cumpre ressaltar que a figura da 

delação premiada já existia há muito tempo na legislação pátria, 

notadamente na Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), Lei de 

Lavagem de Capitais (Lei 9.613/1998), Lei de Proteção às Vítimas e 

Testemunhas (Lei 9.807/1999) e Lei de Drogas (Lei 11.343/2006). 

Entretanto, a referida norma carecia de regulamentação, o que ocorreu 

com a edição da Lei de Organizações Criminosas, denotando o seu 

caráter estritamente processual.

Por outro lado, com relação ao indiciado 

Thiago, por estar relacionada intrinsecamente ao pedido de 

arquivamento dos autos em relação a sua conduta,  razoável que  se 

considere a colaboração premiada como norma de  natureza processual 

e penal (mista). Ainda que assim seja, trata-se de lei mais benéfica ao 

agente, pois impede o oferecimento de denúncia contra ele, o que 

autoriza a sua retroatividade. 

Assim, por se tratar a colaboração premiada  

norma de natureza processual, ou no caso do indiciado Thiago, norma 

de caráter misto mais benéfica, é lícita a sua utilização para celebração 
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de acordos que envolvam delitos cometidos antes da edição da Lei n. 

12.850/13. 

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em 

sua obra Manual de Processo Penal e Execução Penal, salienta que “a 

aplicação imediata da norma processual penal, ainda que mais rigorosa, 

é a regra, desde que não envolva questão de direito material ou status 

libertatis do indivíduo3”.

Esse, inclusive, é o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, colacionado nos autos pela douta Procuradoria de 

Justiça em seu parecer: 

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, HOMICÍDIO 

QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL 

ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO 

AJUIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR 

QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM OUTRO WRIT. 

SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO QUE AUTORIZA A 

SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE. NEGATIVA DE 

APLICAÇÃO DA LEI N. 12.850/2013 EM RELAÇÃO AO 

AFASTAMENTO DO SIGILO DOS ACORDOS DE DELAÇÃO 

PREMIADA. ACUSAÇÃO JÁ RECEBIDA. OITIVA DOS RÉUS 

COLABORADORES AINDA NÃO REALIZADA. NORMA 

PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. SISTEMA DE 

ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 2º CPP). 

LEI N. 12.850/2013. NORMA PROCESSUAL MATERIAL OU 

MISTA. POSSIBILIDADE DE CISÃO. APLICABILIDADE 

IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DE NATUREZA 

PROCESSUAL. RESERVA DAS NORMAS QUE TIPIFICAM 

CRIMES E SANÇÕES PARA OS CRIMES PRATICADOS APÓS 

A VIGÊNCIA. MEDIDA QUE RESSALTA A AMPLA DEFESA. 

3 NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12ª edição, Ed. Forense, Rio de 
Janeiro, 2015, p.. 95. 
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DIREITO ADQUIRIDO AO SIGILO E ATO PROCESSUAL DE 

EFEITOS PRECLUSIVOS. INEXISTÊNCIA.(...)

2. As instâncias ordinárias contestaram a alegação de 

cerceamento de defesa, decorrente da manutenção do 

sigilo dos acordos de delação premiada formulados com 

corréus, ao argumento, em síntese, de que o recebimento 

da denúncia ocorreu antes do advento da Lei n. 

12.850/2013, a qual prevê que o acordo de colaboração 

premiada deixa de ser sigiloso, assim que recebida a 

denúncia.

3. A Lei n. 12.850/2013, de um lado, tipifica crimes 

e, de outro, trata do procedimento criminal, sendo 

manifesto seu caráter misto, ou seja, possui regras 

de direito material e de direito processual, sendo a 

previsão do afastamento do sigilo dos acordos de delação 

premiada norma de natureza processual, devendo 

obedecer ao comando de aplicação imediata, previsto no 

art. 2º do Código de Processo Penal.

4. Não há óbice a que a parte material da Lei n. 

12.850/2013 seja aplicada somente ao processo de 

crimes cometidos após a sua entrada em vigor e a 

parte processual siga a regra da aplicabilidade 

imediata prevista no Código de Processo Penal.

5. Nada impede a aplicação da norma que afasta o sigilo 

dos acordos de delação premiada, no estágio em que a 

ação penal se encontra, pois, além de já ter sido recebida 

a denúncia, momento que a lei exige para que seja 

afastado o sigilo, o Código de Processo Penal adotou, em 

seu art. 2º, o sistema de isolamento dos atos processuais, 

segundo o qual a lei nova não atinge os atos processuais 

praticados sob a vigência da lei anterior, porém é 

aplicável as atos processuais que ainda não foram 

praticados, pouco importando a fase processual em 

que o feito se encontrar (LIMA, Renato Brasileiro de. 

Curso de Processo Penal. Volume único, Rio de Janeiro: 

Editora Impetus, 2013, pág. 68).
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6. Reforça a aplicação imediata da referida regra 

processual a observância do princípio constitucional da 

ampla defesa, uma vez que a norma trata da publicidade 

dos acordos de delação premiada aos demais corréus da 

ação penal.(...)”4

Por fim, o i. magistrado a quo decidiu rejeitar a 

denúncia por não concordar com a sua capitulação jurídica, uma vez 

que, no seu entendimento, existem indícios de crime de corrupção 

passiva (em face dos investigados) e corrupção ativa (em face dos 

responsáveis pelos estabelecimentos comerciais), e não crime de 

concussão, conforme ficou descrito na denúncia. 

Entretanto, a divergência quanto à capitulação 

jurídica da denúncia, por si só, não autoriza o indeferimento da inicial 

acusatória, possuindo o juiz mecanismos próprios de solução desse 

impasse, previstos nos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal 

(mutatio libelli e emendatio libelli). 

Além disso, pode o magistrado, caso entenda 

pela existência de crimes não investigados nos autos, determinar, de 

ofício, a instauração de inquérito policial para a sua apuração, nos 

termos do artigo 5º, inciso II, do Código de Processo Penal. 

Assim, ficam afastados os fundamentos 

adotados pelo i. magistrado de origem para rejeitar a inicial acusatória, 

revelando-se de rigor a subsistência da homologação dos acordos de 

colaboração premiada levada a cabo pelo MM. Juiz do DIPO e, por 

conseguinte, o recebimento da  denúncia nos termos em que foi 

ofertada. 

4 HC 282.253/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 

25/04/2014
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Em face do exposto, pelo meu voto, dou 

provimento ao recurso ministerial, para  manter a decisão proferida 

pelo MM. Juiz do DIPO, que homologou os acordos de colaboração 

premiada indicados nos autos, bem como para que a denúncia seja 

formalmente recebida, com o prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos. 

LEME GARCIA

Relator
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