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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
0089132-93.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são interessados 
LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES, EDUARDO HORLE 
BARCELLOS e CARLOS AUGUSTO DE LALLO LEITE DO AMARAL e Embargante 
RONILSON BEZERRA RODRIGUES, é embargado COLENDA 16ª CÂMARA 
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. 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, 22 de agosto de 2017

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal
Embargos de Declaração n. 0089132-93.2015.8.26.0050/50000
Embargante: RONILSON BEZERRA RODRIGUES
Embargada: 16ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 9355

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  Alegação de contradição 
no acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito 
interposto pelo Ministério Público. Alegação de que o 
investigado Thiago Honório Lima Chaves não teria direito aos 
benefícios de não oferecimento da denúncia por não ser o 
primeiro a firmar o acordo de delação premiada. Colaborador 
que, apesar de não ser o primeiro a assinar o acordo de 
delação premiada, foi o primeiro a efetivamente colaborar 
com as investigações. Artigo 4º, §4º, da Lei 12.850/13 que exige 
a primeira efetiva colaboração e não a primeira celebração do 
acordo de colaboração premiada. Demais colaborações que 
foram firmadas no bojo de investigações de outros feitos, 
relativos a fatos diversos, que não os apurados nestes autos. 
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por 

RONILSON BEZERRA RODRIGUES, contra o acórdão de fls. 343/350, 

que deu 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.

Sustenta o embargante que o acórdão foi 

contraditório ao manter os benefícios previstos no artigo 4º, §4º, da Lei 

12.850/13, concedidos ao colaborador Thiago Honório Lima Chaves, 

que não foi o primeiro agente a firmar acordo de colaboração premiada 

com o Ministério Público (fls. 343/350).

É o relatório.

Os embargos não comportam acolhimento. 
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Com efeito, consta do acórdão recorrido que 

Thiago Honório Lima Chaves foi o primeiro a efetivamente colaborar 

com as investigações, fornecendo detalhes relevantes ao Ministério 

Público a respeito do esquema criminoso investigado, conquanto não 

tenha sido o primeiro a celebrar o acordo de colaboração premiada.

Nada obstante seja necessário o conhecimento 

dos presentes embargos, o pedido defensivo de anulação do acordo de 

colaboração premiada não merece subsistir. 

Conforme se observa dos autos, o investigado 

Thiago Honório Lima Chaves celebrou acordo de colaboração premiada 

no dia 20 de julho de 2015 (fls. 169/179), data posterior à celebração 

do acordo de colaboração premiada de Carlos Augusto De Lallo do 

Amaral, assinada no dia 26 de maio de 2015 (fls. 112/121). 

Todavia, conforme cópias dos anexos da 

colaboração premiada firmada entre Thiago Honório Lima Chaves e o 

Ministério Público, o referido investigado iniciou sua efetiva colaboração 

com o parquet no dia 06 de abril de 2015 (197/199), data anterior ao 

acordo firmado por Carlos Augusto de Lallo do Amaral. Na ocasião, 

Thiago detalhou aos membros do Ministério Público o esquema de 

cobrança de propina na arrecadação de IPTU devido por diversos 

estabelecimentos comerciais, em especial o Shopping Morumbi, fatos 

investigados no PIC nº 19/15, apurados nestes autos. 

Além disso, o referido investigado voltaria a ser 

ouvida em outras três oportunidades, nos dias 14 de abril de 2015 (fls. 

181/185), 15 de junho de 2015 (fls. 186/191) e 22 de junho de 2015 
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(fls. 192/196).

Por outro lado, o réu Carlos Augusto Di Lallo do 

Amaral veio a ser ouvido nos autos do PIC nº 19/15 no dia 21 de 

setembro de 2015, meses após ser citado por Thiago como um dos 

participantes do esquema de cobrança de propina na arrecadação de 

IPTU devido pelo Shopping Morumbi. 

Com efeito, o artigo 4º, §4º, da Lei 12.850/13, 

permite ao Ministério Público oferecer o prêmio de não oferecimento da 

denúncia àquele que não seja o líder da organização criminosa e que 

seja o primeiro a prestar efetiva colaboração. 

Conforme se demonstra dos autos, o investigado 

Thiago Honório Lima Chaves colaborou de forma efetiva com as 

investigações antes de Carlos Augusto de Lallo do Amaral, fazendo jus 

ao benefício previsto no artigo 4º, §4º, da Lei 12.850/13. 

Por outro lado, em relação ao acordo de 

colaboração premiada firmado entre o réu Eduardo Horle Barcellos e o 

Ministério Público (fls. 266/274), celebrado no dia 25 de novembro de 

2013, juntado por seu patrono por ocasião da apresentação destes 

embargos declaratórios, cumpre ressaltar que sua celebração ocorreu 

no bojo de outra investigação criminal, referente à Máfia do ISS, fatos 

estes apurados na ação penal nº 0068155-17.2014.8.26.0050, em 

trâmite perante a 21ª Vara Criminal. 

Nesse ponto, cumpre observar que o acordo 

juntado pelo nobre Defensor foi firmado em data anterior à instauração 

dos PIC's nº 02/14 e 19/15, que deram ensejo às investigações sobre o 
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esquema de cobrança de propina na arrecadação do IPTU, deixando 

claro que ele não se refere a estes autos. 

Além disso, sequer consta dos autos as 

declarações prestadas pelo réu Eduardo Horlle Barcellos sobre os fatos 

apurados nestes autos, o que já demonstra a sua não colaboração com 

a investigação criminal em apreço. 

Portanto, por se tratar de acordos de 

colaboração premiada sobre objetos diversos (esquema de corrupção 

na arrecadação de ISS e esquema de corrupção na arrecadação de 

IPTU), não há como se admitir a colaboração anterior do réu Eduardo 

Horlle Barcelos. 

Desta forma, restou amplamente demonstrado 

que, em relação aos fatos apurados no PIC nº 19/15, o investigado 

Thiago Honório Lima Chaves preencheu os requisitos previstos no artigo 

4º, §4º, da Lei 12.850/13, de modo que esses pontos sequer foram 

objeto das contrarrazões de apelação dos acusados.  

Posto isso, rejeito os presentes embargos de 

declaração. 

Leme Garcia

Relator
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