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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Zanin
Martins em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em face de
decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, pela
qual foi indeferido o processamento do Incidente de Falsidade Criminal
nº 5057394-13.2019.4.04.7000, incidental à Ação Penal nº 5063130-
17.2016.4.04.7000, relacionada à "Operação Lava-Jato".

Sustenta a defesa, inicialmente, a pertinência da ação de
habeas corpus para controle de legalidade da persecução criminal. Narra
que:

Em 21/10/2019, a Defesa do Paciente suscitou o Incidente de
Ilicitude de Prova nº 5057394-13.2019.4.04.7000/PR com o propósito
de apurar a ilicitude do material fornecido pela empresa Odebrecht e
pessoas a ela relacionadas (supostas cópias dos sistemas MyWebDay
e Drousys), bem como do material supostamente fornecido pelas
Autoridades Suíças a o Ministério Público Federal –que foram
utilizados para instruir a Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000.
Referido incidente processual foi instaurado com base nos relevantes
fundamentos expostos no Parecer Técnico Pericial Complementar e
Divergente apresentado pelo Perito CLÁUDIO WAGNER em
21.10.2019, após a realização de perícia complementar determinada
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação nº
33.543/PR.

Em seguida, em 28/10/2019, a Defesa do Paciente juntou nos autos
desse incidente nova manifestação contendo as declarações do sr.
FERNANDO MIGLIACCIO na ação penal nº5021365-
32.2017.4.04.7000/PR, que tramitou perante a 13ª Vara Federal
Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, e na ação penal nº
1004454-59.2019.4.01.3400/DF, em trâmite perante a 10ª Vara
Criminal Federal da Subseção Judiciária de Brasília/DF,e também
declarações do sr.PAULO SÉRGIO DA ROCHA SOARES no
Incidente de Falsidade Documental nº 5037409-
29.2017.4.04.7000/PR, que tramitou perante a 13ª Vara Federal
Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Esse material
corrobora as conclusões do Assistente Técnico da Defesa sobre a



quebra da cadeia de custódia da prova e, ainda, sobre a
inobservância das regras de cooperação internacional entre o Brasil
e a Suíça.

Não obstante os relevantes fundamentos expostos pela Defesa para
demonstrar a ilicitude da prova e a necessidade de seu
reconhecimento, a Autoridade Coatora decidiu indeferir
sumariamente o processamento do incidente processual. Sob a ótica
do julgador de primeiro grau, a matéria estaria preclusa, uma vez
que a quebra da cadeia de custódia da prova já havia sido discutida
pelo Assistente do Técnico da Defesa no Parecer Técnico Pericial
Divergente, acostados aos autos da ação penal nº 5063130-
17.2016.4.04.7000/PR, em 02/04/2018, e, além disso, sob sua ótica,
faltaria ao Paciente interesse jurídico, pois a questão da quebra da
cadeia de custódia da prova deveria ser examinada nos próprios
autos da referida ação penal.

Argumentou a defesa, em síntese, que (a) não se há de
falar em preclusão porque o material que é objeto da manifestação
técnica somente foi acessado recentemente, depois de assegurada a
realização de nova perícia pelo assistente da defesa; (b) a quebra de
cadeia de custódia da prova inviabiliza a sua utilização; (c) o art. 5º,
inciso LVI, da CF88, afasta a possibilidade de utilização de prova ilícita,
que deve ser desentranhada dos autos; (d) a negativa ao incidente de
falsidade significa retirar a eficácia, por via oblíqua, da decisão
proferida na RCL/STF nº 33.543. Postulou o deferimento de liminar
para que seja determinada a suspensão da tramitação da ação penal até o
julgamento final do presente writ. No mérito, a concessão da ordem para
que seja declarada a nulidade da decisão que indeferiu o processamento
do incidente de falsidade criminal.

Em decisão proferida no evento 2, indeferi liminarmente a
ordem de habeas corpus, forte no art. 148 do RITRF4.

A defesa interpôs agravo regimental, argumento que: (e) o
habeas corpus é instrumento processual legítimo de fiscalização da
legalidade da persecução penal; (f) que não pode esta Corte se omitir
diante da greve ilegalidade praticada contra o paciente; (g) não se pode
cogitar da preclusão no tocante à temática da ilicitude das provas; (h) a
decisão do e. Ministro Edson Fachin na Reclamação nº 33.543 autoriza
a realização de nova perícia. Ao final, reforçou os argumentos no
sentido da concessão da ordem de habeas corpus.

É o relatório. Apresento o feito em mesa.

VOTO

1. Ao indeferir liminarmente a ordem de habeas corpus,
consignei inexistir na decisão de primeiro grau ilegalidade flagrante a
autorizar o processamento da ordem de habeas corpus.



Com efeito, tem chamado a atenção, em especial no
âmbito das ações penais que guardam relação com a denominada
"Operação Lava-Jato", a frequente utilização do habeas corpus com a
finalidade de enfrentar, de modo precoce, questões de índole processual.
O remédio heróico destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no
curso do processo, mas - em particular - quando houver risco ao direito
de ir e vir do investigado ou réu.

Não está em pauta, pois, o cerceamento da liberdade,
tampouco o risco de que isto venha a ocorrer.

A discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e
formais da prova ou a ocorrência de cerceamento tem lugar no curso da
própria ação penal ou mesmo em sede recursal, de maneira que não se
revela constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão do
processo ou mesmo de algum ato específico.

Cabe referir que não incide a preclusão sobre a
controvérsia. Todavia, as ações penais, sobretudo existindo réus presos,
devem seguir seu curso natural, preservando-se a intervenção recursal
em caráter absolutamente excepcional. Tal entendimento, refira-se, foi
reafirmado pela 8ª Turma, como se extrai do julgado que segue:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. 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. Não
conhecida da impetração da ordem de habeas corpus e julgado
prejudicado o pedido liminar. (HC nº 5030376-41.2014.404.0000, 8ª
TURMA, minha relatoria, por unanimidade, juntado em 22/01/2015).

Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por
exemplo, já aponta para a necessidade de racionalização do uso do
habeas corpus, com mais razão ainda deve ser vista com cautela o
exame de questões que dizem respeito à instrução do processo em sede
mandamental. A questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, que assentou a inadequação de se discutir a prova de forma
antecipada, reservando o seu exame para o curso do processo. Confira-
se o teor do julgado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA
QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES
DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau,
ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos
viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à
análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória),



não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de
fundamentação. 2. Ademais, não se pode afirmar que a decisão que
rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art.
396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do
paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao
princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir
provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas
com maior profundidade no momento processual adequado. 3.
Recurso ordinário improvido. (RHC 120267, Relator Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, PUBLIC 02-04-2014). DESTAQUEI

Embora pareça excesso de rigor, impera a necessidade de
melhor otimizar o uso do habeas corpus, sobretudo por se tratar de
processo afeto à "Operação Lava-Jato", com centenas de impetrações, a
grande maioria deles discutindo matérias absolutamente estranhas ao
incidente.

A par disso, este Tribunal tem sido bastante flexível com
impetrações sem afeição à discussão do direito à liberdade.

Contudo, tal somente se mostra possível quando a decisão
de primeiro grau possa encerrar, ainda que em tese, flagrante
ilegalidade. Não é, porém, o caso dos autos, no qual a pretensão esbarra
na falta de previsão legal.

2. Pois bem, o pedido foi formulado perante o juízo de
primeiro grau, que assim o indeferiu (evento 7):

Trata-se de incidente de ilicitude de prova, ajuizado pela Defesa do
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

A discussão cinge-se ao reconhecimento da nulidade da prova
extraída dos sistemas de contabilidade da Odebrecht, utilizada na
ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000.

Em síntese, alegou que haveria quebra da cadeia de custódia da
prova, tendo havido vícios nos procedimentos de cooperação
internacional para a transmissão da prova. Baseia as suas
conclusões, especialmente, no parecer apresentado em 21/10/2019
pelo assistente técnico da Defesa nos autos da ação penal 5063130-
17.2016.4.04.7000 (evento 2002).

Decido.

A discussão acerca da quebra da cadeia de custódia dos sistemas de
contabilidade da Odebrecht não é novidade.

Veja-se, nesse sentido, que no primeiro parecer apresentado pelo
assistente técnico da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, na ação
penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em 02/04/2018 (evento 1626), já
havia o questionamento acerca da quebra de cadeia de custódia da
prova:

"Conforme depreende-se da leitura do Laudo de Perícia
Criminal, das opiniões do Centro Brasileiro de Perícia e da
vasta literatura existente sobre a matéria, não restam dúvidas



de que a origem da prova emprestada está repleta de vícios e
ilegalidades; está contaminada e certamente não deverá ser
aceita no processo penal em questão.

As mídias periciadas, das quais estão sendo extraídas supostas
provas, não apresentam integridade na origem, ou seja,
quando do recebimento do material por parte do Ministério
Público Federal.

Referidas mídias não apresentam evidências que possibilitem
comprovar que são cópias fiéis dos arquivos mantidos nos
servidores contratados pela Odebrecht (ou pela empresa
DAFTSYSTEM) na Suíça e Suécia. Não há, também, como
atestar que a Odebrecht não efetuou alterações nos dados
existentes nos servidores, antes dos mesmos terem sido
copiados e/ou após as cópias terem seido efetuadas e enviadas
ao Ministério Público Federal.

Não há como conferir credibilidade às cópias apresentadas
pela empresa FRA - Forensic Risk Alliance.

Além disso, também não há como conferir credibilidade aos
HD's supostamente recebidos das autoridades suíças em 20 de
Setembro de 2017, pois chama a atenção o fato de não ter sido
apresentado o número matemático dos mesmos (hash), mas
apenas o número serial do hardware (HD)" - com grifos no
original (fl. 18 do parecer)".

Na época em que elaborado tal parecer, não houve distribuição de
incidente de falsidade ou de ilicitude.

Destarte, a questão está preclusa.

Não ignora este Julgador a decisão proferida em 10/09/2019 pelo
Eminente Ministro Edson Fachin, na Rcl 33.543-AgR, facultando a
elaboração de novos pareceres técnicos pelas Defesas cadastradas na
ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000.

Ocorre que o novo parecer, elaborado em  21/10/2019, repete a
conclusão relativa à quebra de cadeia de custódia dos sistemas da
Odebrecht, já conhecida há mais de ano e meio pelos defensores do
ex-Presidente.

A confirmar que não há novidade no alegado pela Defesa,
transcreve-se trecho do novo parecer ténico (ação penal 5063130-
17.2016.4.04.7000, evento 2002, anexo2, fl. 5):

"O presente trabalho tem por objetivo ratificar e complementar
o Perecer Técnico Pericial Divergente em relação as
considerações contidas no Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 0335/2018 - SETEC/SR/PF/PR, datado de 02 de Abril de
2018. O trabalho foi realizado após decisão proferida pelo
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na
Reclamação nº 33.543/PR".

Não há demonstração de que o novo acesso ao objeto de perícia
permitiu a obtenção de informações antes não disponívieis a respeito
da cadeia de custódia da prova.



A falsidade deve ser alegada na primeira oportunidade possível,
quando disponíveis à Defesa as informações necessárias a instruí-lo.

Assim, o incidente, se é que cabia, deveria ter sido ajuizado quando
da obtenção da informação de possíveis vícios na transmissão dos
sistemas da Odebrecht, o que teria ocorrido, no máximo, até
02/04/2018, data da juntada do primeiro parecer técnico da Defesa
de Luiz Inácio Lula da Silva aos autos da ação penal 5063130-
17.2016.4.04.7000.

A Defesa do ex-Presidente, por outro lado, permaneceu inerte por
longo período, mesmo lhe sendo acessível o substrato necessário a
fundamentar o alegado no presente incidente.

A confecção de um de novo parecer, em 10/09/2019, explorando tese
já conhecida há tempos pela Defesa, não reabre a possibilidade de
discussão da chamada ilicitude na via do incidente.

Não há, ademais, direito de guardar o questionamento para o
momento defensivamente mais oportuno.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores trata a questão como
nulidade de algibeira, sendo amplamente rechaçada. Transcreve-se
trecho da ementa do HC 200.558, da Quinta Turma do STJ, Rel. o
Min. Ribeiro Dantas, j. 04/04/2019:

"... 6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta
Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram,
acertadamente,que o requerimento de instauração de incidente
de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente
porque o documento a ser periciado constava dos autos há
mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação
da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não
exista prazo definido em lei para que se possa requerer a
instauração de incidente de falsidade documental previsto no
artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os
recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo
tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o
incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento
somente após encerrada a instrução processual. Permitir o
comportamento em análise, representaria violação aos
princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da
lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura
da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos
recorrentes"  (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017).

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a
chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do
vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de
melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não
encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no
princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os
agentes processuais. Precedentes...".

No mesmo sentido, trecho da ementa do HC 79.834, da Quinta Turma
do STJ, Rel. o Min. Felix Fischer, j. 17/11/2017:



"II - Embora não exista prazo definido em lei para que se
possa requerer a instauração de incidente de falsidade
documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de
Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por
longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações
necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando
para impugnar o documento somente após encerrada a
instrução processual. Permitir o comportamento em análise,
representaria violação aos princípios da segurança jurídica,
da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva,
diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo
diante da inércia dos recorrentes."

O processo é uma marcha para frente e não para trás, não cabendo o
retorno a fases já superadas.

Destarte, pela intempestividade, o presente incidente deve ser
indeferido.

Além da preclusão, não vislumbro interesse jurídico a respaldar a
instauração do presente incidente.

A quebra de cadeia de custódia dos sistemas de contabilidade da
Odebrecht é, como visto, questão a ser examinada na ação penal
5063130-17.2016.4.04.7000.

A sua autenticidade e integridade, com as suas nuances próprias, vg.
a possibilidade de alimentação do banco de dados, serão analisadas
na sentença da mencionada ação penal, como já consignado na
decisão de 02/05/2018, por meio da qual foi rejeitado o incidente de
falsidade 5037409-29.2017.4.04.7000 (evento 147 daquele processo):

"Necessário esclarecer o objeto restrito deste incidente. 

A autenticidade e integridade do sistema eletrônico de
contabilidade informal da Odebrecht, bem como dos
documentos ali inseridos, serão objeto de exame na sentença
da ação penal, já que ali determinada a realização de perícia
da Polícia Federal sobre o referido sistema. 

Assim, a decisão do presente incidente não será definitiva,
sendo necessário aguardar o exame da sentença na ação
penal".

E como também consta em trecho do Voto proferido pelo
Desembargador Federal João Pedro Gebran, no RESE 55037409-
29.2017.4.04.7000. Transcreve-se:

"2. O incidente em apreço tinha como objeto a análise da
falsidade suscitada pela defesa do recorrente em relação a
documentos juntados à ação penal originária pela defesa de
Marcelo Bahia Odebrecht (evento 997) e pelo MPF (evento
999), realizada a partir das provas aqui produzidas,
consistentes na oitiva da testemunha Paulo Sérgio da Rocha
Soares (eventos 73 e 99) e em perícia criminal federal
grafotécnica e documentoscópica (evento 114).

Apesar de tais documentos terem sido alegadamente extraídos
pelas partes do sistema de contabilidade informal da
Odebrecht (Drousys), não estão em questão, nesse momento



processual, a autenticidade e a integridade do próprio sistema
e dos documentos ali inseridos, matéria objeto de perícia
realizada nos autos da ação penal e que será examinada por
ocasião da sentença proferida naqueles autos, conforme
salientado pelo magistrado de primeiro grau."

Não há, portanto, necessidade de travar nestes autos discussão que
será objeto da sentença da aludida ação penal.

Ainda, as alegações de violação ao procedimento de cooperação
jurídica internacional entre Brasil e Suíça (fls. 12-18 da petição de
evento 1, inic1) são impróprias ao incidente, pois não tem relevância
à constatação da eventual falsidade material dos sistemas da
Odebrecht.

Igualmente impróprias são as alegações que se fundam em
mensagens supostamente obtidas por hackeamento de autoridades
(fls. 43-48 da petição de evento 1, inic1).

Por decisão de 17/09/2019, na ação penal 5063130-
17.2016.4.04.7000 (evento 1955), indeferi pedido de
compartilhamento de provas, com a finalidade de obtenção de tais
mensagens, formulado pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva.

O decidido teve por base a decisão proferida em 03/09/2019 pelo
Desembargador Federal João Pedro Gebran, na Apelação 5021365-
32.2017.4.04.7000.

Supervenientemente, a questão foi apreciada pela Oitava Turma do E.
TRF4, por agravo regimental, que foi rejeitado à unanimidade, j.
25/09/2019. Trancreve-se a ementa:

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". QUEBRA DE SIGILO
TELEMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. INVALIDADE COMO PROVA EMPRESTADA.
INAPTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO CABAL DA TESE
DEFENSIVA.

1. A possibilidade de quebra de sigilo para fins de instrução
criminal abrange vários meios de comunicação, não havendo
restrição imposta pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal.

2. Diz a norma constitucional que "é inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal"
(art. 5º, XII).

3. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer
natureza, para prova em investigação criminal e em instrução
processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá
de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de
justiça.

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.



5. A adoção do expediente a que se refere o art. 616 do codex
processual penal é mera faculdade do Tribunal competente
para o julgamento do apelo interposto, devendo a produção
das provas das alegações tanto da acusação quanto da defesa
ficar adstrita ao âmbito da instrução criminal. Precedentes de
ambas as Turmas julgadoras integrantes da 3.ª Seção do STJ.

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".

Transcreve-se, ainda, trecho do Voto do Relator do caso:

"Com efeito, como amplamente ponderado, trata-se de
material obtido por meio de interceptação de mensagens
trocadas em ambiente privado por autoridades públicas sem a
devida autorização judicial, o que torna o material imprestável
para qualquer intento probatório".

Com efeito, o mesmo aplica-se aqui para se concluir pela
imprestabilidade dos fundamentos decorrentes de tais mensagens.

Ante o exposto, pela preclusão e pela falta de interesse, indefiro o
presente incidente.

Não vejo, nas razões do agravo regimental, aptidão para
modificar a compreensão que registrei quando do indeferimento liminar
da ordem de habeas corpus. Na ocasião, fazendo referência aos termos
da decisão de primeiro grau, anotei:

2.1. As discussões a respeito do sistema de contabilidade paralelo do
grupo Odebrecht remontam à instrução, cabendo lembrar que a ação
penal de origem está em fase final, tendo em vista determinação de
reabertura da fase de apresentação de alegações finais.

Como se nota dos autos de origem, já no evento 1626 a defesa
apresentou manifestação de perito independente acusando o que, ao
seu sentir, representaria a quebra de cadeia de custódia dos sistemas
periciados. Traz, agora, nova manifestação técnica sobre o mesmo
tema, sem que à época oportuna tenha requerido qualquer
providência do juízo.

A existência de nova documentação juntada pela defesa não significa
a possibilidade de reabertura de controvérsia superada pela
preclusão. Se é novo o parecer, o tema é bastante antigo e os meios
processuais de impugnação sempre estiveram disponíveis a todas as
partes do processo.

Não se desconhece a decisão proferida nos autos da RCL/STF nº
33.543, concedendo acesso aos sistemas vinculados à Odebrecht,
contudo, tenho que as determinações do juízo de primeiro grau
atenderam satisfatoriamente a ordem da Corte Constitucional.
Segundo consignado na decisão do e. Relator, foi assegurado a defesa



acesso a material para elaboração de manifestação técnica a respeito
do Laudo 335/2018, o que foi observado no curso da ação, inclusive
com prazo adequado para tanto.

Nesse sentido, aliás, o pedido final da defesa na RCL/STF nº 33.543
(consulta pública processual):

(iv.2) conceder à Defesa do Reclamante acesso irrestrito aos
autos de nº 5020175-34.2017.4.04.7000/PR, em que tramita o
Acordo de Leniência firmado entre a Odebrecht S.A. e o
Ministério Público Federal, devendo a Ação Penal ser
suspensa até que seja viabilizado o acesso a todos os referidos
documentos, ocasião em que deverá ser concedido prazo
razoável para análise pela Defesa, possibilitando-se, assim,
que esta possa exercer sua indispensável função processual.

2.2. De resto, não é razoável que a apresentação de novo parecer
técnico questionando a fidedignidade da prova periciada - o que já
havia sido feito em abril de 2018 -, tenha aptidão para reabrir novo
incidente de falsidade.

Embora a prova técnica seja importante no processo penal, não é ela,
sozinha, capaz de levar à condenação ou absolvição do réu. Isso
porque as conclusões a respeito do resultado pericial e o confronto
com as alegações defensivas competem ao magistrado, de maneira
que correta a decisão no que diz que "a sua autenticidade e
integridade, com as suas nuances próprias, vg. a possibilidade de
alimentação do banco de dados, serão analisadas na sentença da
mencionada ação penal, como já consignado na decisão de
02/05/2018, por meio da qual foi rejeitado o incidente de falsidade
5037409-29.2017.4.04.7000".

Nessa linha, reaberto o prazo para apresentação de nova
manifestação técnica - como deferido pelo Supremo Tribunal Federal
- não se há falar em flagrante ilegalidade pela negativa de
seguimento ao incidente de falsidade criminal sobre tema acobertado
pela preclusão.

Em suma, "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. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez
que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de
prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de
falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar
diligências para provar a suposta falsidade" (HC - HABEAS
CORPUS - 200558 2011.00.57944-6, RIBEIRO DANTAS, STJ -
QUINTA TURMA, DJE DATA: 09/04/2019).

3. Adicionalmente, cabe ponderar que a normativa de fato veda a
utilização da prova ilícita no processo penal.

Na hipótese, o art. 157 do Código de Processo Penal diz que "são
inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais". Não se excepciona a pedra fundamental
do direito probatório, que lança efeitos sobre todos os ramos do
direito, não só penal.
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Exemplo disso são as quebras de sigilo telefônico ou telemático
obtidos sem autorização judicial. Como assenta a jurisprudência, "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).

Não é esse o caso dos autos, em que os questionamentos da defesa
poderão ser objeto de aferição no momento da prolação da sentença.

Portanto, ausente flagrante ilegalidade na decisão de primeiro grau,
não se mostra possível de tutela a pretensão da defesa pela via
excepcional do habeas corpus.

3. Ora, a decisão proferida na Reclamação nº 33.543 pelo
STF não determinou a realização de perícia técnica pelo juízo, mas
somente a apresentação de prova técnica pela defesa.

De resto, o documento juntado pela defesa que, à
semelhança Parecer Técnico Pericial Divergente, acostados aos autos da
ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR em 02/04/2018, não
autoriza a reabertura da discussão, sem prejuízo que o magistrado
pondere as considerações defensivas no momento apropriado.

No tocante ao pedido de compartilhamento das mensagens
divulgadas no Portal The Intercept e apreendidas no curso da Operação
Spoofing, a decisão do juízo de primeiro grau segue na linha do quanto
já decidido pela 8ª Turma na Apelação Criminal nº 5021365-
32.2017.4.04.7000.

Nessa perspectiva, não vejo flagrante ilegalidade na
decisão de primeiro grau, pelo que não se admite o processamento do
incidente de falsidade, devendo ser mantida, portanto, a decisão que
indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo
regimental.
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