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RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Zanin
Martins e outros em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em face
de decisão proferida pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal de
Curitiba/PR que, nos autos da Ação Penal nº 5044305-83.2020.4.04.7000,
relacionada à denominada "Operação Lava-Jato", analisou o pedido
defensivo de acesso à integra de documentos citados ou anexados à
denúncia antes de apresentar sua resposta à acusação.

Relataram os impetrantes que "ao fazer a leitura dos autos,
a Defesa do Paciente foi surpreendida com o fato de que, em que pese
mais de 65 termos de colaboração premiada escritos tenham sido
anexados como prova nos autos, nenhum dos registros audiovisuais dos
referidos termos foi disponibilizado à Defesa — tal como os acordos
assinados entre o órgão acusador e os delatores. E mais, intimado a
apresentar tais registros audiovisuais dos termos de colaboração, o
Ministério Público Federal alegou que a juntada de mídia contendo os
vídeos não sigilosos das colaborações premiadas de delatores arrolados
como testemunhas na denúncia seria desnecessária uma vez que “não
seriam pertinentes aos autos” (...). Além disso, a Defesa Técnica do
Paciente notou que 2 dos anexos mencionados na denúncia sequer
estavam disponíveis nos autos de origem, em mais uma ilegal supressão
de provas da defesa técnica. Diante desse cenário, entendendo que a não
disponibilização da íntegra da documentação indicada na denúncia
impede o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, a defesa técnica do Paciente requereu ao D. Juízo a quo,
em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da paridade de armas, bem como ao verbete da Súmula



Vinculante n° 14, fosse o Ministério Público Federal intimado a
apresentar e disponibilizar nos autos de origem toda a documentação
relacionada aos autos. Também foi requerida a declaração da
interrupção do prazo para Resposta à acusação do Paciente até que fosse
efetivada a juntada da documentação faltante 6".

Sustentaram que "o indeferimento dos pedidos afronta as
garantias da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas e
também o verbete da Súmula Vinculante n.° 14, já que não cabe ao MPF
e tampouco à Autoridade Coatora definir o que é relevante ou não para a
defesa técnica elaborar a Resposta à Acusação — muito menos diante do
reconhecimento de que documentos utilizados para a formulação da
denúncia e que estão expressamente referidos em seu bojo não foram
disponibilizados ao Paciente".

Postularam o deferimento de liminar para "i) sobrestar a
marcha processual da ação penal nº 5044305-83.2020.4.04.7000/PR até o
julgamento do mérito do presente writ; ou subsidiariamente, ii)
interromper o prazo para Resposta à Acusação em trâmite desde o dia 15
de dezembro de 2020, com vencimento em 7 de janeiro de 2021, até que
todas as mídias e elementos de prova colhidos pelo Ministério Público
sejam juntados aos autos — sem prejuízo da concessão à defesa técnica
do Paciente do mesmo prazo utilizado pelo MPF para elaborar a
denúncia após o recebimento do caderno investigativo concluído".

A liminar foi deferida em parte durante o recesso forense
pelo Exm.º Vice-Presidente, Desembargador Federal Luís Alberto
D'Azevedo Aurvalle (evento 3). Em face de tal decisão, a defesa opôs
embargos de declaração,  parcialmente acolhida pelo Desembargador de
plantão (eventos 10 e 11).

A autoridade coatora prestou informações (evento 20).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou
pela parcial concessão da ordem confirmando-se a liminar, para que seja
fosse interrompido o "prazo para a apresentação de resposta à acusação,
até que seja oportunizado à defesa o efetivo acesso aos documentos, de
modo que não se alegue nulidade por cerceamento de defesa, tendo em
conta que o juízo “a quo” já franqueou o acesso aos mesmos, bem assim
concedeu o prazo adicional de 3 (três) dias a partir da juntada dos
documentos faltantes" (evento 9).

A autoridade coatora prestou informações complementares,
dando conta das dificuldades de franquear a defesa o material necessário à
resposta à acusação e informando que, "tão logo resolvidas tais questões,



relativas ao fornecimento do pen-drive e da ali denominada 'planilha
italiano', será reiniciado o prazo de resposta à acusação, por inteiro, nos
termos da liminar proferida no Habeas Corpus em questão" (evento 20).

É o relatório. Passo a decidir.
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VOTO

1. 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, por vezes, tem flexibilizado este
entendimento com impetrações sem afeição à discussão do direito à
liberdade, sobretudo a fim de preservar o devido processo legal e a



higidez da ação penal.

Em que pese não ser praxe a intervenção recursal por meio
do habeas corpus no curso da Ação Penal, entendo existir plausibilidade
no direito discutido a autorizar a intervenção excepcional.

1.1. A decisão de primeiro grau, ora impugnada, foi
proferida nos seguintes termos:

Retomo a decisão proferida no evento 35.

Os acusados colaboradores apresentaram petição dando-se por
citados e apresentaram resposta à acusação: ANTONIO PALOCCI
FILHO (evento 53), HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA
FILHO (evento 54) e ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE
ALENCAR (eventos 29 e 47). 

Os acusados não colaboradores, PAULO TARCISO OKAMOTTO e
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, foram citados em 11 de dezembro
de 2020 (evento 55). 

Considerando-se que a última resposta à acusação de acusado
colaborador aportou aos autos no dia 14/12/2020 (evento 54), o
prazo de 10 dias para apresentação de resposta pelos acusados não
colaboradores iniciou-se no dia 15/12/2020, nos termos da decisão
proferida no evento 35. 

Peticiona a Defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA alegando
que não localizou o anexo 245 mencionado na peça acusatória e o
acordo de colaboração premiada de ALEXANDRINO DE SALLES
RAMOS DE ALENCAR; ii) 

O anexo 245 do evento 1 e o acordo de colaboração premiada de
ALEXANDRINO ALENCAR (evento 8, anexo5) estão com anotação
de sigilo nível 2, inacessíveis, portanto, às Defesas. 

Alerto ao MPF que a juntada de documentos em ação penal com
grau de sigilo acima de 1 deve ser expressamente justificada, pois
ficam os documentos inacessíveis às partes. 

Baixo o sigilo de todos os documentos que foram acostados aos
autos com rubrica 2 para nível 1.  

Alegou, ainda, que o MPF não promoveu a juntada aos autos dos
termos de colaboração e de depoimento dos colaboradores, sejam
eles acusados ou testemunhas, assim como dos vídeos de seus
depoimentos prestados no âmbito de sua colaboração.

Requer, ainda, que todas essas mídias sejam disponibilizadas
eletronicamente ou de forma não presencial, em decorrência do
estado atual de pandemia. 



Deverá o MPF promover a juntada aos autos dos termos de acordo
de colaboração premiada e dos depoimentos pertinentes ao objeto
desta ação penal dos colaboradores que serão ouvidos neste feito,
sejam eles acusados ou testemunhas.

Deverá, ainda, encaminhar a este Juízo mídia contendo os vídeos
dos acusados e das testemunhas colaboradores referentes a seus
depoimentos tomados no âmbito de sua colaboração e que não
estejam sob segredo, ou ainda, indicar em que processo estão
disponíveis essas mídias. 

Prazo: 10 dias. 

Inviável que as mídias sejam elas todas anexadas ao presente
processo eletrônico, por impossibilidade técnica, e tendo em vista
que no entendimento deste Juízo, em rigor, o que será levado em
consideração no julgamento são os arquivos referentes às oitivas
realizadas em Juízo, sob o crivo do contraditório. 

Ademais, estando as mídias disponíveis à Defesa é o que basta para
o cumprimento da ampla defesa e do contraditório, inclusive como
comprova o acesso da Defesa de ANTONIO PALOCCI a mídias
depositadas perante este Juízo (evento 48). Em praticamente todas
as ações penais que tramitam perante este Juízo existem mídias que
não são passíveis de serem juntadas no processo eletrônico e que
ficam disponíveis às Defesas, não havendo que se falar em nenhuma
irregularidade. 

A pandemia tampouco é motivo para excepcionar essa regra, seja
por que se trata de impossibilidade técnica, seja por que o acesso às
dependências físicas da Justiça Federal é franqueado mediante
agendamento e observando-se todos os protocolos de segurança e
saúde oficialmente estabelecidos. 

Quanto ao pedido de interrupção e de concessão de prazo adicional
de 260 dias para o oferecimento de resposta trata-se de pretensão
não albergada em lei.

Os documentos referentes à colaboração premiada (acordos, termos,
vídeos) podem ser juntados em seguida pelo MPF, sem implicações
no prazo para apresentação de resposta, pois essa se destina
precipuamente à apresentação de argumentos que possam ensejar
absolvição sumária, sendo que os fatos foram já todos apresentados
na peça acusatória. 

Concedo, não obstante, tendo em vista a existência de alguns
poucos documentos inacessíveis, prazo adicional de 3 dias para
apresentação de resposta pelas Defesas dos acusados PAULO
TARCISO OKAMOTTO e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 



Concederei, ainda, por liberalidade, prazo adicional de 3 dias após
a apresentação dos documentos e mídias pelo MPF para eventual
complementação da resposta para os acusados PAULO TARCISO
OKAMOTTO e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 

Ciência ao MPF e a todas as Defesas.

1.2. Ao conceder a liminar em plantão, o Exm.º Vice-
Presidente desta Casa assim consignou:

De início, assinalo que, em se tratando de plantão judiciário, a
análise cabível dos autos é essencialmente perfunctória, pois
destinada a avaliar precipuamente a urgência das medidas
requeridas.

Também em caráter preambular, e em atenção aos princípios da
celeridade e efetividade da jurisdição, verifico ser incabível a
suspensão da marcha processual até o julgamento do writ, quando
possível, como no caso, a suspensão apenas do ato inquinado.

Na hipótese, entendo existir plausibilidade no direito discutido. É
que, ainda que nesta seara processual não se exija o esgotamento
das teses defensivas, não se pode negar à defesa o direito a qualquer
alegação que lhe possa interessar, a teor do disposto no artigo 396-
A do CPP (grifos nossos):

Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. 

Ao menos em um juízo superficial, sem prejuízo de reanálise pelo i.
Relator ou quando do julgamento do mérito do writ pela Turma,
vejo plausibilidade na alegação de que a negativa de acesso a tais
conteúdos implica prejuízo à ampla defesa do paciente.

É o que recentemente reconheceu, mutatis mutandis, a 8ª Turma
desta Corte:

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. RESPOSTA
À ACUSAÇÃO. ACESSO ÀS MÍDIAS ACAUTELADAS EM
SECRETARIA. PROVAS. DIREITO À AMPLA DEFESA.
RESTRIÇÕES EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS.
ACESSO À SECRETARIA MEDIANTE PRÉVIO
AGENDAMENTO. PRAZO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. Ainda que o momento processual da resposta à acusação
não tenha por objeto o esgotamento das teses defensivas, não
se pode negar à defesa o direito à quaisquer alegações que
lhe possam interessar, a teor do disposto no artigo 396-A do



CPP.
2. Não se pode presumir a inexistência, dentre as mídias
físicas anexadas aos procedimentos de quebra
correlacionados, de provas que embasem teses defensivas de
absolvição sumária, a título exemplificativo.
3. O ônus decorrente das restrições de acesso e de
funcionamento do Poder Judiciário em decorrência da
pandemia do Coronavírus não pode ser transferido à defesa.
4. A resolução nº 322 do CNJ estabeleceu medidas para a
retomada, de forma gradual e sistematizada, das atividades
presenciais no âmbito do Poder Judiciário. Em seu artigo 2º,
§§ 4º e 5º, dispõe que "será preferencialmente mantido o
atendimento virtual", possibilitando, no entanto, a adoção do
"atendimento presencial quando estritamente necessário".
Autoriza, ainda, aos tribunais a possibilidade de "estabelecer
horários específicos para os atendimentos e prática de atos
processuais presenciais".
5. Inexiste fundamento legal para a concessão de prazo
diverso do previsto no artigo 396 do CPP, que prevê que a
resposta à acusação deverá ser apresentada em 10 dias pelas
defesa, mormente se considerado que se trata de uma
complementação, já tendo a defesa desfrutado de prazo
idêntico para a arguição de todas as demais teses cabíveis
nesta fase processual, restando para este momento apenas o
que concerne às mídias até então inacessíveis.
6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
(HC 50255600620204040000, Relator. Des. Federal JOÃO
PEDRO GEBRAN NETO, julg. 5-8-2020)

Efetivamente, não parece razoável transferir ao paciente o ônus de
se defender sem acesso a todo o acervo probatório integrante da
denúncia, o qual, se não interessasse às partes, não deveria nem
mesmo integrá-la.

Sobre o fato de se estar ainda no início do processo, tenho que o
prejuízo de qualquer interrupção é menor agora do que caso
eventual vício venha a ser decretado a posteriori.

Sendo assim, preenchidos os requisitos autorizadores para a
concessão do pedido liminar alternativo, quais sejam, fumus boni
iuris, pela verossimilhança do direito invocado, e o periculum in
mora, pelo eventual esgotamento do prazo processual, entendo que
deve ser interrompido o prazo de apresentação da resposta à
acusação até que seja possibilitado o efetivo acesso da defesa a
todos os elementos ainda não disponibilizados (anexo 245
mencionado na peça acusatória e o acordo de colaboração
premiada de ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE
ALENCAR) passando a correr por inteiro a partir de então.

4. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para interromper o prazo
para a apresentação de resposta à acusação do paciente LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA, até que seja oportunizado à defesa o
EFETIVO acesso aos elementos acima especificados.



Comunique-se à autoridade coatora para, se entender necessário,
prestar as informações complementares para o julgamento do
presente incidente.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.

Retornem conclusos.

1.3. Posteriormente, no evento 10, a defesa opôs embargos
de declaração alegando omissão na decisão liminar, alegando, em síntese:

No bojo da r. decisão embargada, porém, fez-se referência apenas
ao “anexo 245 mencionado na peça acusatória e no acordo de
colaboração premiada de ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS
ALENCAR”, ao passo que na peça exordial fora exposto que o MPF
não promoveu a juntada das mídias com os registros audiovisuais
dos termos de colaboração e dos próprios acordos de colaboradores
que foram citados na denúncia. São mídias referentes a pelo menos
65 anexos dos 245 juntados pelo órgão ministerial. Ademais o
próprio MPF requereu em sua denúncia que fossem disponibilizados
tais vídeos às partes, o que ainda não foi feito pela Secretaria do D.
Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba.

(...)

In casu, os acesso a tais vídeos permitirá, dentre outras coisas, que
a Defesa Técnica do Paciente possa aferir, dentre outras coisas, a
validade dos termos escritos anexados na denúncia, não só em seu
conteúdo, mas também porque nos termos do art. 4, §13°, da lei
12.850/13, a existência do material é condição essencial para
manter a fidedignidade da colaboração.
O Parquet ouvido nos autos, também opinou pela concessão parcial
da ordem “para que não se alegue nulidade futura por cerceamento
de defesa”, interrompendo o prazo para Resposta à Acusação até
que seja oportunizado à Defesa o efetivo acesso a todos os
documentos que foram indicados na exordial deste habeas corpus.
Deste modo, são os presentes embargos para requerer a este e.
Desembargador Federal Relator que seja suprimida a omissão
apontada, de forma que seja integrada a r. decisão embargada para
que o prazo de resposta à acusação fique interrompido até que o
MPF apresente toda a documentação que deixou de ser levada aos
autos originários, inclusive os vídeos e os acordos de colaboração
que foram referidos na denúncia.

Em face dos aclaratórios, a decisão inaugural foi então
complementada, nos seguintes limites:

Decido.

Em pedido liminar, os impetrantes do habeas corpus requerem,
subsidiariamente, que "seja interrompido o prazo para Resposta à
Acusação (...) até que todas as mídias e elementos de prova colhidos



pelo Ministério Público sejam juntados aos autos".

Dos elementos de prova colhidos pelo MPF,  somente interessam ao
acusado os que efetivamente serviram de embasamento probatório
para a confecção da denúncia.

A denúncia encontra-se fartamente apoiada em 245 anexos
(depoimentos, termos de colaboração premiada, documentos).

Se é verdade que há elementos faltantes - o que é reconhecido tanto
pelo MPF como pelo MM. Juízo -, menos verdadeiro não é que o
pedido de "acesso a todos os documentos que foram indicados na
exordial do HC", "toda a documentação que deixou de ser levada
aos autos originários"  ou "dois dos anexos mencionados na
denúncias sequer estão disponíveis nos autos", peca pela
generalidade. Faz-se necessário que tais elementos faltantes sejam
claramente individualizados, ou seja, elementos de prova que
efetivamente serviram de embasamento para a confecção da
denúncia, e que não estão disponíveis à defesa.

Assim, a individualização dos elementos de prova pertinentes à
defesa e ainda não juntados aos autos deverá ser feita pelos
impetrantes perante o Juízo a quo, para que este verifique a sua
pertinência à ação penal e os exija do MPF.

Tal providência em nada causará prejuízo à defesa, visto que o
prazo para resposta está interrompido por força da decisão anterior
e começará a correr novamente, por inteiro, após a juntada dos
elementos faltantes.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos
declaratórios, para que a determinação supra passe a integrar
minha decisão anterior.

Compulsando os autos, tenho que a decisão proferida em
plantão bem examinou o tema e não merece reparos.

Antes de avançar, porém, cabe esclarecer que não se está
aqui a tratar de provas ou quaisquer outros elementos estranhos à inicial
acusatória ou ao processo, que mereceria, fosse o caso, tratamento
diversos.

Quando se cuida de provas de outros feitos ou de pedidos
surgidos no curso da ação pelas partes, certamente não se poderia falar em
suspensão do processo, notadamente pela faculdade conferida ao juiz pelo
art. 400, § 1.º do CPP.

Todavia, quando a defesa postula o acesso a elementos de
prova carreados ou indicados na inicial acusatória, não há como o feito
prosseguir sem que se eliminem os obstáculos para tanto, mesmo diante



da situação excepcionalíssima que o país enfrenta.

2. Como já decidido por este Colegiado no julgamento do
HC n.º 5025560-06.2020.4.04.0000, descabe limitar o acesso da defesa a
elementos de convicção de orientaram o oferecimento da denúncia.

Ainda que o momento de resposta à acusação não se preste
para exaurir todas as teses defensivas, é defeso ao juízo ou à acusação,
dentre os elementos probatórios que serviram à instauração da ação penal
e que de alguma forma levaram ao recebimento da denúncia, negar a
possibilidade de a defesa arguir todas as matérias de seu interesse.

Pois bem.

2.1. Não se desconhece as restrições de acesso e de
funcionamento do Poder Judiciário em decorrência da pandemia do
Coronavírus. Todavia, como bem apontado pelos impetrantes, é direito da
defesa o acesso às mídias acauteladas em secretaria para que possa
apresentar a complementação à resposta à acusação do paciente.

Ainda que tal momento processual não tenha por objeto o
esgotamento das teses defensivas, não se pode negar à defesa o direito à
quaisquer alegações que lhe possam interessar, a teor do disposto no
artigo 396-A do CPP (grifos nossos):

Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. 

Não se pode presumir a inexistência, dentre as mídias físicas
anexadas aos procedimentos de quebra correlacionados, de provas que
embasem teses defensivas de absolvição sumária, a título exemplificativo.

Diga-se que não se discute o direito ao acesso a tais mídias,
porquanto já conferido pelo juízo a quo. A questão cinge-se à
impossibilidade fática de comparecimento à Secretaria em virtude da
suspensão do atendimento presencial estabelecido pelas Resoluções nº
313/2020 do CNJ e nº 18/2020 do TRF4.

Em virtude da Resolução nº 314/2020 do CNJ, os prazos dos
processos eletrônicos voltaram a fluir desde o dia 04/05/2020, sendo
vedado, no entanto, a designação de atos presenciais (artigo 3º).



O presente caso encontra-se em situação peculiar visto que,
em que pese se tratar de autos eletrônicos, possui provas anexadas em
meio físico.

Entendo que a negativa de acesso a tais conteúdos implicava
prejuízo à ampla defesa do paciente. No meu entender, não parece
razoável transferir à defesa o ônus da inviabilidade fática de acesso às
aludidas mídias em decorrência da pandemia do coronavírus.

Nesse sentido também é o parecer ministerial (evento 9):

Em vista do exposto, o Ministério Público Federal opina pela
concessão parcial da ordem, interrompendo o prazo para a
apresentação de resposta à acusação, até que seja oportunizado à
defesa o efetivo acesso aos documentos, de modo que não se alegue
nulidade por cerceamento de defesa, tendo em conta que o juízo “a
quo” já franqueou o acesso aos mesmos, bem assim concedeu o
prazo adicional de 3 (três) dias a partir da juntada dos documentos
faltantes.

Os documentos que a defesa pretende ter acesso são, sem
sombra de dúvidas, essenciais para viabilizar a peça defensiva, pois
inclusive serviram como suporte para o oferecimento da denúncia. A
ampla defesa não está restrita a uma fase específica do processo, mas
desde sua instauração. 

À defesa técnica dever ser proporcionado o acesso a todos
os elementos que possam ser relevantes para infirmar a acusação,
notadamente quando há possibilidade de o acusado ser, desde logo,
absolvido sumariamente, conforme especifica o artigo 397 do CPP. Por
isso, o artigo 396-A do mesmo CPP permite ampla apresentação de
argumentos, com toda a documentação disponível.

O artigo 396-A ampliou sobremaneira as possibilidades
defensivas, oportunizando ao acusado antecipar a tese defensiva, visando
à absolvição sumária. E para tanto, repito, é essencial o acesso a todos os
documentos que embasaram a inicial acusatória. 

2.2. As dificuldades porventura existentes em
operacionalizar o acesso não podem prejudicar o acusado. 

Se não há como acessar os documentos, não há como
manter o prazo para apresentação da resposta à acusação. Não permitir o
acesso aos documentos, mantendo o prazo processual constitui prejuízo
evidente à defesa e nítida afronta à ampla defesa.



Diga-se, outrossim, que a resolução nº 322 do CNJ, como
bem destacado pela autoridade coatora "estabeleceu medidas para a
retomada, de forma gradual e sistematizada, das atividades presenciais
no âmbito do Poder Judiciário". Em seu artigo 2º, §§ 4º e 5º, dispõe que
"será preferencialmente mantido o atendimento virtual", possibilitando,
no entanto, a adoção do "atendimento presencial quando estritamente
necessário". Autoriza, ainda, aos tribunais a possibilidade de "estabelecer
horários específicos para os atendimentos e prática de atos processuais
presenciais".

3. Quanto ao pedido de concessão de prazo razoável,
todavia, não assiste razão aos impetrantes.

Inexiste fundamento legal para a concessão de prazo diverso
do previsto no artigo 396 do CPP, que prevê que a resposta à acusação
deverá ser apresentada em 10 dias pelas defesa.

De resto, somente após disponibilizados todos os elementos
probatórios que serviram ao oferecimento da denúncia, deve ser
computado o prazo para resposta à acusação. 

Ante o exposto, voto por conceder em parte a ordem de
habeas corpus.

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 40002322046v10 e do código CRC 1bac42aa.
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Data e Hora: 25/2/2021, às 13:45:48
 

 
5060412-56.2020.4.04.0000 40002322046 .V10



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

HABEAS CORPUS Nº 5060412-56.2020.4.04.0000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
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EMENTA

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO A ELEMENTOS
DE PROVA ACAUTELADOS EM SECRETARIA.
DIREITO À AMPLA DEFESA. RESTRIÇÕES EM
DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS. ACESSO À
SECRETARIA MEDIANTE PRÉVIO
AGENDAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
PRAZO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Ainda que o momento processual da resposta à acusação
não tenha por objeto o esgotamento das teses defensivas, não se pode
negar à defesa o direito à quaisquer alegações que lhe possam interessar, a
teor do disposto no artigo 396-A do CPP.

2. Não se pode presumir a inexistência, dentre as mídias
físicas anexadas aos procedimentos de quebra correlacionados, de provas
que embasem teses defensivas de absolvição sumária, a título
exemplificativo.

3. O ônus decorrente das restrições de acesso e de
funcionamento do Poder Judiciário em decorrência da pandemia do
Coronavírus não pode ser transferido à defesa, somente correndo o prazo
para resposta à acusação após o acesso pelas defesas das provas que
serviram ao oferecimento da denúncia.



4. A resolução nº 322 do CNJ estabeleceu medidas para a
retomada, de forma gradual e sistematizada, das atividades presenciais no
âmbito do Poder Judiciário. Em seu artigo 2º, §§ 4º e 5º, dispõe que "será
preferencialmente mantido o atendimento virtual", possibilitando, no
entanto, a adoção do "atendimento presencial quando estritamente
necessário". Autoriza, ainda, aos tribunais a possibilidade de "estabelecer
horários específicos para os atendimentos e prática de atos processuais
presenciais".

5. Inexiste fundamento legal para a concessão de prazo
diverso do previsto no artigo 396 do CPP, que prevê que a resposta à
acusação deverá ser apresentada em 10 dias pelas defesa. 

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

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, conceder em parte a ordem de habeas corpus,
nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2021.

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
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