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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal nº 
2073054-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante 
ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGENCIO, é embargado COLENDA 16ª 
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram embargos de 
declaração prejudicado, com concessão, de ofício, de renovação da oitiva das 
testemunhas e dos corréus a serem indicados pela Defesa dos acusados, com a 
realização dos interrogatórios ao fim da fase instrutória. VU., de conformidade com o 
voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA 
TOLEDO (Presidente) e NEWTON NEVES.

São Paulo, 31 de julho de 2019.

LEME GARCIA
Relator

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração n. 2073054-04.2019.8.26.0000/50000
Embargante: ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO
Embargada: 16ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 15415

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no 
acórdão que não conheceu do pedido de acesso das delações 
premiadas, em razão da incompetência desta 16ª Câmara de 
Direito Criminal. Pleito prejudicado, em razão do acesso 
superveniente ao conteúdo das referidas delações. Pedido de 
reconhecimento de nulidade do processo, em razão da ocorrência 
de cerceamento de defesa. Nulidade não verificada. Ausência de 
prejuízo. Possibilidade, conduto, de repetição da oitiva de 
testemunhas e réus indicados pela Defesa do paciente, a fim de se 
preservar a ampla defesa e o contraditório. Extensão dos efeitos 
aos demais corréus. Suspensão dos interrogatórios que se impõe, 
para que sejam realizados ao fim da instrução criminal. Embargos 
de declaração prejudicado. Concessão, de ofício, de renovação da 
oitiva das testemunhas e dos corréus a serem indicados pela 
Defesa dos acusados, com a realização dos interrogatórios ao fim 
da fase instrutória. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO, contra o acórdão de fls. 

670/675, que conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte 

conhecida, denegou a ordem.

 

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso ao 

não analisar todos os argumentos elencados pela Defesa, notadamente 

o fato de que o d. juízo a quo detém a posse dos termos de acordo de 
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colaboração premiada na íntegra, inclusive seus anexos, o que o 

possibilitaria a concessão de acesso ao seu conteúdo (fls. 01/08).

Durante o processamento do recurso, os 

embargantes apresentaram petição para noticiar a ocorrência de fato 

superveniente, consistente na concessão do direito de obtenção de vista 

e cópias das colaborações premiadas homologadas nos autos nº 

0017676-34.2018.8.26.0000 pelo d. juízo a quo, o que evidenciaria as 

nulidades arguidas nos autos do habeas corpus n. 

2073054-04.2019.8.26.0000. Requerem, diante disso, a suspensão 

liminar do interrogatório do paciente e, no mérito, o reconhecimento da 

nulidade do processo, desde a data de homologação das colaborações 

premiadas, em razão de cerceamento de defesa (fls. 12/18).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 73/76). 

É o relatório.

Os embargos de declaração estão prejudicados, 

em razão da superveniente concessão de acesso aos termos de 

colaboração premiada pela Defesa dos embargantes.  

Os impetrantes ajuizaram habeas corpus 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 indeferiu o pedido de acesso 

ao conteúdo das colaborações premiadas firmadas entre o Ministério 

Público e os corréus Daniel Câmara, Paulo Câmara e Ronaldo 

Pasquarelli.
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Pugnaram os impetrantes pela concessão do 

direito de obtenção de vista e cópias das colaborações premiadas 

homologadas nos autos nº 0017676-34.2018.8.26.0000, bem como a 

nulidade do processo, desde a data da homologação das referidas 

colaborações, em razão de cerceamento de defesa (fls. 01/23 dos autos 

do habeas corpus). 

Esta 16ª Câmara de Direito Criminal, em sessão 

realizada no dia 21.05.2019, se deu por incompetente para conhecer 

dos pedidos de acesso às referidas colaborações premiadas, tendo em 

vista que estas foram homologadas pela E. Desembargador Luiz Otávio 

de Oliveira Rocha, relator do PIC n. 0046679-68.2017.8.26.0000. A par 

disso, diante da ausência de informações precisas quanto à existência 

de delações premiadas envolvendo o paciente, o pedido de 

reconhecimento de cerceamento de defesa alegada pelos impetrantes 

foi indeferido (fls. 670/675 dos autos do habeas corpus). 

Inconformada, a Defesa do paciente apresentou 

embargos de declaração, a fim de sanar omissão constante do v. 

acórdão. 

Ocorre que, no dia 15.07.2019, foi publicada, 

nos autos da ação penal n. 1013191-20.2018.8.26.0114, decisão do d. 

juízo a quo que concedeu a todos os réus o acesso integral aos autos da 

referida colaboração premiada. In verbis:

“Vistos. Tenho que assiste razão aos defensores do corréu 
Fernando Vítor. Com efeito, em face do disposto no 
parágrafo 3º do artigo 7º da Lei nº 12.850/13, 
indubitavelmente, os réus têm direito de acesso à 
integralidade das colaborações premiadas noticiadas nos 
autos, uma vez que a denúncia já foi recebida. Autorizo, 
pois, o requerente, assim como os demais imputados, por 
meio de seus procuradores, a acessar todos os 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Criminal nº 2073054-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto nº 5

documentos relativos às citadas delações, decisão que 
estendo à ação penal nº 1013191-20.2018.8.26.0114, que 
versa sobre crimes conexos aos aludidos na denúncia. Por 
isso, determino que cópia desta decisão seja encartada 
àqueles autos, com intimação das partes para 
conhecimento. Consequentemente, em homenagem ao 
amplo direito de defesa, retifico a decisão exarada a 
fl.4821/4822, para o fim de conceder aos acusados, a 
partir desta data, o prazo de 30 dias para apresentação 
das alegações finais. Intimem-se.”

Alega a Defesa do paciente que, diante da 

posterior concessão do direito de acesso aos autos da colaboração 

premiada, após o início da instrução processual, estaria demonstrado, 

de forma evidente, o cerceamento de defesa alegado na inicial do 

habeas corpus. Pugnam os impetrantes, portanto, pela nulidade do 

processo, desde a data da homologação da colaboração premiada pela 

Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal ou, de forma subsidiária, desde 

a data do indeferimento do pedido de acesso ao conteúdo da referida 

colaboração. 

Inicialmente, verifico que, concedido aos 

impetrantes o acesso aos termos da colaboração premiada, restou 

prejudicado o julgamento dos embargos de declaração, notadamente 

em relação ao pleito de obtenção de vista e cópia do sobredito acordo.  

Com relação ao pedido de reconhecimento da 

ocorrência de cerceamento de defesa alegado pelos impetrantes, não 

vislumbro, ao menos por ora, qualquer prejuízo apto a sustentar a 

nulidade do processo.

O artigo 6º, §3º, da Lei 12.850/13, dispõe que 

“O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que 

recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5o.”.
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Contudo, a despeito do tardio acesso aos autos 

de colaboração premiada pelo d. juízo a quo, não foram verificadas, a 

princípio, qualquer prejuízo concreto à Defesa, tendo em vista que a 

fase instrutória ainda não se encerrou. 

Nesse sentido, observo que parte das 

testemunhas já foi ouvida e que alguns dos réus, entre eles os 

colaboradores Daniel Câmara, Paulo Câmara e Ronaldo Pasquarelli 

foram interrogados, sem que a Defesa do paciente e dos demais corréus 

tivessem acesso aos termos de colaboração premiada.  

Assim, diante do recente acesso da Defesa 

paciente e dos demais acusados ao conteúdo das colaborações 

premiadas, e considerando que o seu teor pode ser objeto de 

questionamentos das partes em relação ao mérito do caso, é de bom 

alvitre que seja concedida  às partes a oportunidade de reinquirir as 

testemunhas e os colaboradores ouvidos anteriormente, desde que seja 

manifestamente requerido por seus defensores e que estejam 

relacionados ao objeto das delações premiadas, evitando, assim, a 

repetição de oitivas de testemunhas desnecessárias.

Nesse sentido, pendente a realização do 

interrogatório do paciente, designado para o dia 02.08.2019, é o caso 

da suspensão do ato processual, assim como dos interrogatórios dos 

corréus que ainda não foram levados a efeito, para que sejam 

realizados ao final da instrução criminal, após a conclusão das 

diligências acima determinadas, nos termos do artigo 400 do Código de 

Processo Penal, comunicando-se o d. juízo a quo com urgência. 

Posto isso, pelo meu voto, julgo prejudicado os 

embargos de declaração, pelo superveniente acesso aos autos de 
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colaboração premiada pelos impetrantes, e determino, de ofício, que 

permaneçam suspensos os interrogatórios do paciente e dos demais 

corréus ainda não realizados, e que seja concedida as partes 

oportunidade para reinquirir testemunhas e colaboradores já ouvidos 

anteriormente, desde que expressamente requerido pelas Defesas e 

que estejam relacionadas ao objeto das delações premiadas.

Comunique-se o d. juízo de origem, com 

urgência.

LEME GARCIA

Relator
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