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COMPARTILHAMENTO DE PROVA.
DESCABIMENTO.

1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir
eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando
houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer
que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser
resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante
ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.

2. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios
materiais e formais da prova poderá ter lugar no curso da própria ação
penal ou mesmo em sede recursal, não restando demonstrado flagrante
constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão dos atos
processuais.

3. "A marcha processual avança rumo à conclusão da
prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal
moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já
superadas" (HC - HABEAS CORPUS - 200558 2011.00.57944-6,
RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:
09/04/2019).

4. "A ausência de autorização judicial para excepcionar o
sigilo das comunicações macula indelevelmente a diligência policial das
interceptações em causa, ao ponto de não se dever - por causa dessa
mácula - sequer lhes analisar os conteúdos, pois obtidos de forma
claramente ilícita" (EDHC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS - 130429 2009.00.39689-2, NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:17/05/2010).
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5. A ausência de autorização judicial para excepcionar o
sigilo das comunicações macula indelevelmente a diligência policial das
interceptações em causa, ao ponto de não se dever - por causa dessa
mácula - sequer lhes analisar os conteúdos, pois obtidos de forma
claramente ilícita.

6. A inadmissão de prova ilícita é princípio norteador do
direito, não somente do processo penal, e sua eventual aceitação em
favor do réu pressupõe que, em analogia com o art. 621 do Código de
Processo Penal, a qualidade da prova seja incontestável e que, por si só e
sem necessidade de interpretação ou integração conduza, a um juízo
absolutório.

7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2019.

Documento eletrônico assinado por JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 40001529861v11 e do código CRC 0431f29c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Data e Hora: 12/12/2019, às 14:7:37
 

 


