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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS Nº 5044091-
43.2020.4.04.0000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
AGRAVANTE: WILSON QUINTELLA FILHO

AGRAVADO: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VF DE CURITIBA

EMENTA

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. ART. 400, § 1º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. 

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. As questões relativas à produção de prova são, em regra,
afetas ao Juízo de primeiro grau, sendo que eventual alegação de
cerceamento de defesa deve ser arguida em preliminar de apelo, à vista da
sentença.

4. O juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização
daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,
conforme previsão do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
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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, 18 de novembro de 2020.
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