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R E L A T Ó R I O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Trata-se de agravo
regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática de minha lavra, por meio da qual concedi, incidentalmente, 

 habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a
imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a
partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela
Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente
à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”), até
então, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR.

Inicialmente, o agravante afirma que:

“[a]figura-se necessária a realização de uma breve digressão
acerca do objeto da presente ação constitucional de reclamação. A
petição inicial foi deduzida por Luiz Inácio Lula da Silva contra
decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da
Subseção Judiciária de Curitiba/PR no bojo da citada Ação Penal nº
5063130- 17.2016.4.04.7000 (Caso ‘Sede do Instituto Lula’).

[...]
A tutela provisória foi concedida em 02/09/2020, e posteriormente,

estabilizada a relação jurídico-processual e superada a fase
procedimental, o pedido de mérito veiculado nesta reclamação foi
apreciado e deferido, em 16/11/2020, determinando-se a liberação
incontinente do acesso da defesa aos elementos de prova e demais
dados constantes do acordo de leniência que façam referência ao
reclamante ou lhe digam respeito.

 Nisso encerram-se, portanto, os limites objetivos desta reclamação
, que lhes deve total observância, por força do princípio do devido
processo legal, pedra de toque do direito processual, e de seus
corolários, dos quais se destaca a necessária garantia do juízo natural,
evitando-se indevidas supressões de instâncias.

Contudo, não é isso que se observa no caso dos autos, em que a
causa de pedir originária – concessão de acesso ao reclamante ao
conteúdo do acordo de leniência da Odebrecht – foi constantemente

 ampliada , em desatenção ao princípio do juiz natural.
Com efeito, a decisão agravada, a exemplo de outras

anteriormente proferidas neste feito, acolheu uma ampla pretensão de
aditamento à petição inicial, a fim de, ultrapassando a discussão dos
autos a respeito do acesso ao acordo de leniência – e à margem da
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regular análise distribuição da nova pretensão entre os ministros
dessa Corte Suprema –, declarar o acordo também imprestável à
instrução da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (Caso ‘Sede
do Instituto Lula’), além de estender esse efeito a todo elemento de
informação dele decorrente.

Sem perder de vista, novamente, que esta demanda se processa
mediante reclamação constitucional, salta aos olhos que o  decisum
agravado  não dialoga com a decisão paradigma .” (doc. eletrônico 714,
fls. 15-17, grifos no original)

Na sequência, aduz

“Na linha do que já exposto, a decisão invocada como paradigma
(AgR-ED-AgR-Rcl 33.543) – e cuja observância o reclamante
empreendeu assegurar – dispõe exclusivamente sobre a concessão, à
sua defesa, do ‘acesso restrito aos elementos de prova já
documentados nos autos de origem (5020175- 34.2017.4.04.7000/PR),
que lhe digam respeito’ (fl. 37).

Logo, ao invalidar o conteúdo do acordo de leniência em relação
ao reclamante, a decisão agravada não apenas se afasta do que restou
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AgR-ED-AgR-Rcl 33.543,
como também lhe amplia o conteúdo, sem a necessária observância do
devido processo legal.

Em outras palavras, inexiste, na decisão paradigma, comando
judicial da Suprema Corte que legitime sua tutela pela via
reclamatória.

A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica no sentido de
que a reclamação constitucional ‘possui requisitos próprios de
cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou
inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta
Suprema Corte’ (Rcl 45.899-AgR, Segunda Turma, Relator Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 14/04/2021).

Demais disso, a reclamação constitucional não comporta dilação
probatória e a petição inicial deverá ser instruída com prova pré-
constituída da suposta afronta à autoridade da decisão proferida por
essa Suprema Corte.

Tais circunstâncias também demarcam os limites dessa ação, e,
não obstante, foram contrariadas com o acolhimento incidental e de
ofício do pedido de habeas corpus formulado pela defesa, com objeto
distinto à controvérsia instaurada nestes autos. Quanto ao ponto, não
se descuida que estando a Suprema Corte no topo o Poder Judiciário,
lhe é dado conceder habeas corpus de ofício quando se deparar com
situação de manifesta ilegalidade.
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Todavia, é igualmente certo, por outro lado, que isso não pode se
dar em desrespeito às regras de procedimentos e de distribuição de
competência.” (doc. eletrônico 714, fls. 18-20)

Assevera, ainda, que

“No caso dos presentes autos, a autoridade enjeitada por meio da
petição apresentada pela defesa do reclamante, a saber, o Juízo da 13º
Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, não faz
parte do rol elencado no art. 102, I, ‘i’, da Constituição da República
Federativa do Brasil.

Daí que a concessão da ordem de ofício em favor do reclamante
representa violação às normas procedimentais previstas na
Constituição e nas leis (  rectius , aos princípios do devido processo
legal e do juiz natural), e à distribuição de competências, consistindo,
acima de tudo, em supressão de instâncias.

Nesse sentido, basta atentar-se para o fato de que a decisão
agravada resultou diretamente no reconhecimento da incompetência e
da imparcialidade do juízo reclamado para atuar no Acordo de
Leniência da Odebrecht (Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000).

Isso se deu mediante a apreciação monocrática de um pedido
incidental de  habeas corpus , formulado por jurisdicionado estranho à
esfera originária de competência deste Tribunal, no bojo da estreita via
da reclamação constitucional, sem observar a necessária adstrição ao
julgado paradigma, em desfavor de autoridade que não está
diretamente sujeita à jurisdição da Suprema Corte, e tudo sem
instrução probatória ou oportunidade para o exercício do

 contraditório.
No caso, nota-se que a parte reclamante, a cada momento, invoca

nova causa de pedir para formular – ou se ‘reservar’ a formular
futuramente – pedidos diversos e desconexos daqueles que
fundamentaram a demanda em sua origem, além de afastados dos
pressupostos específicos exigidos pelo art. 988 do CPC.

Tais circunstâncias, como já registrado, levantam preocupações
quanto à necessidade de observância do  devido processo legal , pedra
de toque do direito processual, de onde se extrai a garantia do juízo
natural, evitando-se não apenas a supressão de instâncias, mas
também a sobreposição do objeto da reclamação com pedidos que
coincidem ou são conexos a pleitos sob relatoria de outros ministros
dessa Corte Suprema.

Essas preocupações foram registradas pelo ministro Edson Fachin,
por ocasião da sessão de 9 de fevereiro de 2021, em que julgado
agravo regimental na presente reclamação. Apreciando um dos



4

dinâmicos pedidos formulados pelo reclamante, o ministro Edson
Fachin registrou que ‘os pedidos contêm, quanto menos, certa
perplexidade do ponto de vista processual, ou seja, aqueles da inicial
da reclamação e o pedido de 23 de dezembro de 2020, deferido por
Sua Excelência, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski”. (doc.
eletrônico 714, fls. 22-26, grifos no original)

Conclui afirmando o seguinte:

“De fato, a causa de pedir inovadora passou ao largo das vias
ordinárias, jamais foi aventada em primeira instância, tampouco diz
respeito ao objeto desta reclamação. Consequentemente, a decisão
agravada configura significativa afronta ao sistema processual penal
ao reconhecer, por via excepcional e sumária, diretamente por este
Supremo Tribunal Federal, a suspeição e a incompetência do ex-juiz
Federal Sérgio Fernando Moro para atuar no acordo de leniência da
Odebrecht.

Ressalte-se que, nos autos em que homologado tal acordo, o
reclamante sequer figura como parte – e nem tampouco no negócio
jurídico homologado –, tratando-se, portanto, de sujeito estranho à
relação processual.

Nos exatos termos da decisão paradigma (Rcl 33.543-AgR-
EDAgR6), foi ‘o acordo de leniência realizado entre o Ministério
Público Federal e a empresa Odebrecht’. O acordo em questão consiste
em uma relação jurídica firmada entre partes diversas daquelas que
figuram nas ações penais movidas contra o reclamante. Desse modo,
não se cogita a aventada hipótese de imparcialidade na homologação
do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, tendo em vista
que as partes são distintas, e também não há óbice à apreciação de
seus termos no bojo da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000 (Caso
‘Sede do Instituto Lula’), na qual já figura outro juiz na relação
processual.” (doc. eletrônico 714, fl 27)

Forte nesses argumentos, ao final, o agravante formula o seguinte
pedido:

“Em razão de todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL:

a) o exercício do juízo de retratação, de modo a ser reconsiderada
a decisão monocrática de fls. 10.857/10.908, a fim de que seja revogada
a ordem de  habeas corpus concedida incidentalmente e de ofício em
favor de Luiz Inácio Lula da Silva, e, consequentemente, seja mantido
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válido o emprego dos elementos do Acordo de Leniência da
Odebrecht (nº 5020175- 34.2017.4.04.7000) no bojo da Ação Penal nº
5063130- 17.2016.4.04.7000 (Caso ‘Sede do Instituto Lula’); ou

b) na eventualidade de o eminente Ministro Relator compreender
pela manutenção da decisão agravada (fls. 10.857/10.908), o
provimento do presente agravo pelo órgão colegiado, para que seja
revogada a ordem de  habeas corpus concedida incidentalmente e de
ofício em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, e, consequentemente, seja
mantido válido o emprego dos elementos do Acordo de Leniência da
Odebrecht (nº 5020175-34.2017.4.04.7000) no bojo da Ação Penal nº
5063130-17.2016.4.04.7000 (Caso ‘Sede do Instituto Lula’)” (doc.
eletrônico 714, fl 28).

É o relatório.
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V O T O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Bem examinados os
autos, assento, desde logo, que a pretensão recursal não merece acolhida.

Antes, porém, de adentrar ao mérito do inconformismo ministerial,
convém tecer algumas brevíssimas considerações, ainda que  en passant ,
acerca da sindicância aberta pela Corregedoria-Geral do Ministério Público
Federal, posteriormente juntada a esta reclamação, em autos apartados e
sob sigilo, a qual concluiu pela inexistência de quaisquer ilegalidades ou
irregularidades na conduta dos integrantes da extinta Força-Tarefa Lava
Jato, então sediada em Curitiba.

Cumpre registrar, de modo a não pairarem quaisquer dúvidas, que a
conclusão final da sindicância no sentido de seu arquivamento não tem,
sequer remotamente, o condão de afetar os argumentos expendidos na
decisão agravada. Primeiro, porque a referida conclusão só gera efeitos no
plano disciplinar, em nada impactando as considerações exaradas sobre a
imprestabilidade das provas coligidas contra o reclamante.

Com efeito, esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada
quanto à independência das instâncias administrativa e penal, como
corolário do princípio da separação dos poderes. Confira-se,  verbi gratia , as
decisões unânimes do Plenário no MS 23.242-SP, relator Ministro Carlos
Velloso, e no MS 24.013-DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence. Em outras
palavras, fatos idênticos, quando analisados sob óticas jurídicas diferentes,
podem ensejar consequências diversas, tendo em conta suportes normativos
distintos.

Depois, é preciso registrar que a mencionada sindicância suscita muito
mais dúvidas e perplexidades do que certezas e convicções, a começar pela,
no mínimo, desconcertante assertiva segundo a qual as mensagens trocadas
pelos procuradores da República entre si e com o ex-juiz responsável pela
condução das ações penais contra o reclamante, arrecadadas pela Operação 

 Spoofing foram apagadas, “  seguindo orientação institucional ” (fl. 10 do
parecer conclusivo, grifos meus).
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Desconcertante, sim, porque tais elementos de convicção eram - e
continuam sendo - relevantes para o deslinde do processo movido contra os
denominados “  hackers ”, acusados de terem acessado clandestinamente o
conteúdo das referidas mensagens, como também para o esclarecimento
daquilo que ocorreu nos bastidores das ações penais intentadas em
desfavor do ora reclamante.

Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência brasileiras são unânimes em
consignar que, embora as provas ilícitas não possam ser empregadas pela
acusação, é facultado aos acusados lançar mão delas para tentarem provar a
sua inocência, tal como, aliás, reconhecido, com todas as letras, pela própria
autoridade sindicante ao justificar o desentranhamento das aludidas
mensagens da investigação, pretextando terem origem espúria (fls.10-11 do
parecer conclusivo).

Não fosse apenas isso, noto que a Corregedoria-Geral do MPF
considerou normais, rotineiras e legítimas as dezenas ou centenas de
tratativas realizadas pela Força-Tarefa com autoridades estrangeiras,
incluindo as inúmeras viagens para o exterior, mesmo que sobre elas não
tenham sido disponibilizados quaisquer assentamentos e que tenham
ocorrido, em sua maioria, à margem dos canais oficiais de cooperação
internacional.

Nesse sentido, pasme-se, os procuradores, à época lotados em Curitiba,
afirmaram que “as comunicações com autoridades estrangeiras sobre esse
tema [Acordo de Leniência] ocorreram de maneira informal e que não
existem registros, anotações, documentos ou outra forma de sistematização

 do que foi conversado ou tratado ” (fl. 17 do parecer conclusivo, grifos
meus).

Consta, ainda, em determinado trecho da sindicância, a seguinte
assertiva dos integrantes da antiga Força Tarefa:

“4. Esse  contato direto (ou não formalizado) com autoridades de
persecução estrangeira e as interações entre órgãos e entidades com a
missão comum de repressão a crimes ocorre corriqueiramente no
âmbito nacional e internacional. O contato direto pode se dar por
telefonemas, Whatsapp, Telegram, e-mails, reuniões presenciais ou
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virtuais. Na FT/LJ  todos esses tipos de contatos ocorreram com
bastante frequência com diversos países “ (fl. 19 do parecer
conclusivo, grifos meus).

E disseram, mais, que:

“6. Para facilitar a troca de informações, uma série de redes de
 cooperação foram (  sic  ) estabelecidas – como a Interpol (entre as

polícias) ou o Grupo de Egmont (entre as unidades de inteligência
financeira) –  em que as informações transitaram sem passar pela
Autoridade Central, que, no Brasil, na maior parte dos casos, é o
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica

 Internacional (DRCI ) do Ministério da Justiça (MJ)” (fl. 19 do parecer
conclusivo, grifos meus).

Ora, não é possível deixar de consignar o espanto que causa, para dizer
 o menos, que essas tratativas, as quais versavam sobre bilhões de dólares ,

de resto sonegadas à defesa do reclamante e ao próprio Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério
da Justiça,  fossem conduzidas “de maneira informal” , sem nenhum
registro, inclusive no tocante às elevadíssimas quantias reservadas a outros
países a título de multas e ressarcimentos diversos.

Para que se tenha uma pálida ideia do enorme volume de dinheiro
envolvido nessas negociações, basta conferir o que consta de uma das
cláusulas centrais do Acordo de Leniência:

“Cláusula 7ª: Este Acordo é uma parte de um acordo global
coordenado pelas autoridades competentes das jurisdição brasileira,
estadunidense e suíça, no âmbito do qual a COLABORADORA se
compromete a pagar valor global equivalente, nesta data, a R$
3.828.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões de
reais) “Valor Global”, de acordo com as condições de pagamento
estabelecidas no Apêndice 5. A somatória das parcelas do Valor
Global, após a aplicação de estimativa de projeção de variação da
SELIC, resulta o valor estimado de R$ 8.512.000.000,00 (oito bilhões,
quinhentos e doze milhões de reais), o qual, se convertido à taxa de
câmbio de USD 1,00+ R$ 3,27, corresponde a aproximadamente USD

 2.600.000.000, 00 (dois bilhões e seiscentos milhões de dólares) ” (fl. 34
do parecer conclusivo, grifos meus).
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O próprio acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos
prevê que até 90% da multa de 2.6 bilhões de dólares poderia ser
compensando com os valores que a empresa viesse a pagar ao Brasil e à

 Suíça (fl. 35 do parecer conclusivo, nota de rodapé, grifos meus). Surge,
então, a dúvida: abatimento de 90% da multa combinado com autoridades
estrangeiras ocorreu à margem dos canais legais de cooperação? Tudo foi
acertado mediante “tratativas informais”?

Talvez seja por isso que, em determinada passagem das conclusões da
sindicância, a autoridade por ela responsável tenha registrado o quanto
segue:

 

“Ainda quanto a este tema, também importante observar que,
aparentemente,  houve alguma confusão ou erro material na
informação prestado pelo Departamento de Recuperação de Ativos do
Ministério da Justiça nos autos da reclamação da qual se originou essa
sindicância.

[...]
Em relação aos demais pedidos de cooperação, não obstante o

DRCI tenha identificado 9 (nove) pedidos ativos cujo campo de
pesquisa constou o nome da Petrobras e 11 (onze) pedidos ativos com
referência à Odebrecht nos parâmetros apresentados pelo Ministro
Relator, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado que sucedeu a FT Lava Jato, pelo ofício 1810-GAECO/PR
esclareceu o seguinte:

‘40. Pois bem, tal informação, além de incompleta, está longe da
 realidade. Foram expedidos durante o período de investigação da

operação lava jato por volta de 223 pedidos de cooperação jurídica
internacional (portanto, pedidos ativos) para aproximadamente 36
países no período questionado pelo Exmo. Sr. Ministro Relator. Do
outro lado, neste mesmo período, foram recebidos por volta de 282
cooperações passivas (pedidos passivos) em que o Brasil foi
demandado.’” (fl. 53 do parecer conclusivo, grifos meus).

Indaga-se: teria o Departamento de Recuperação de Ativos do
Ministério da Justiça prestado informações errôneas ou incompletas ao
Supremo Tribunal Federal? Teria mesmo esse órgão do Poder Executivo
incorrido em alguma confusão? Ou será que essa discrepância entre
as   informações não decorre simplesmente da informalidade - ou quem
sabe, da clandestinidade - das negociações internacionais praticadas pelos
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integrantes da extinta Força-Tarefa? São questões para as quais é preciso,
ainda, encontrar respostas mais convincentes.

O próprio Procurador-Geral da República, na sabatina realizada, em 24/8
/2021, perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para
a sua recondução ao cargo, segundo as notas taquigráficas daquela sessão,
afirmou, no que interessa, o seguinte:

“ O modelo das forças-tarefas com pessoalização culminou em
uma série de irregularidades que vieram a público, tais como os
episódios revelados na Vaza Jato, a frustrada gestão de vultosas
quantias arrecadadas em acordos de colaborações e em acordos de

 leniência, por meio de fundos não previstos em lei . Foram duas
tentativas: a tentativa da fundação, da criação de uma fundação para
gerir R$2,5 bilhões, e outra tentativa de outra fundação internacional
de gerir mais um patrimônio de R$2,3 bilhões, por parte de um ente
estrangeiro que, no Brasil, só obteve CNPJ após a formalização de um
documento interno ao Ministério Público Federal.

A deficiência de institucionalidade, sobretudo em alguns
procedimentos de investigação, culminou também em uma
consequente lacuna de documentação de ações importantes em
prejuízo ao princípio da impessoalidade e da legalidade.

Foi de sabença notória que equipes da antiga força-tarefa da PGR,
em tempos passados, realizaram viagens a Nova York e à Suíça no
contexto de suposta cooperação internacional, da qual não foram

 encontrados registros no sistema da PGR. O Ministro Lewandowski,
nos autos de processo, cobrou da Corregedoria esses documentos

 internacionais, e temos tido muitas dificuldades para localizá-los . Em
resposta a tais disfuncionalidades, remanejamos força de trabalho,
fortalecendo a atuação nas áreas finalísticas; aperfeiçoamos
procedimentos de fluxo de trabalho; também implementamos os
primeiros Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado, os GAECOs federais, que, embora previstos desde 2013,
só vieram a ser implementados na nossa gestão” (grifos meus).

Mas, por enquanto, até para que não se extrapole os angustos lindes
deste agravo, convém estancar por aqui a discussão sobre a sindicância em
comento, mesmo porque essas e outras - digamos - heterodoxias poderão
ser oportunamente melhor explicitadas, se for o caso, em ambiente
processual adequado.
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Voltando ao mérito deste agravo, transcrevo, para melhor ilustrar o
debate, alguns trechos da decisão combatida:

“Preliminarmente, registro que esta reclamação foi proposta por
Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª
Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-
17.2016.4.04.7000 (Sede do Instituto Lula), envolvendo o Acordo de
Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.

Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a
autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à
integralidade dos documentos contidos naquele processo – e
empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa
direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria
do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o
acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.

Na sequência, em decisão datada de 16/11/2020, julguei
procedente a presente Reclamação, confirmando a medida cautelar
antes implementada, ocasião na qual consignei, com hialina clareza, o
seguinte:

‘Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para,
confirmando a medida cautelar, determinar ao Juízo da 13ª Vara
Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que libere,
incontinenti, o acesso da defesa aos elementos de prova e demais
dados constantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000

 que façam referência ao reclamante ou que lhe digam respeito ,
notadamente: (i) ao seu conteúdo e respectivos anexos; (ii) à troca de
correspondência entre a ‘Força Tarefa da Lava Jato’ e outros países
que participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por
exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça; (iii)
aos documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da
Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e
realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram do
ajuste; e (v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo,
bem assim à alocação destes pelo MPF e por outros países, como
também por outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram
parte.

[...]
Por fim, após uma cognição exauriente dos autos, concluo que a

determinação acima exarada deve estender-se a todos elementos
probatórios e demais informações que se encontrem em expedientes
conexos à Ação Penal e ao Acordo de Leniência acima referidos,
digam eles respeito à Odebrecht ou a outras pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ainda que envolvam autoridades
estrangeiras, desde que tais dados tenham sido ou possam ser
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empregados pela acusação contra o reclamante ou tenham a aptidão
 de contribuir para a comprovação de sua inocência’ (doc. eletrônico

35, fls. 15-16, grifos no original).
[...]
Diante da reiteração dessas negativas, determinei, em 24/11/2020,

o imediato cumprimento da ordem emanada do STF, solicitando, ao
mesmo tempo, informações à Corregedora-Geral do Ministério
Público Federal, Elizeta Maria de Paiva Ramos, para que esclarecesse
se, de fato, inexistiam ou foram suprimidos os documentos requeridos
pela defesa, particularmente os registros de eventuais tratativas
realizadas pelo Ministério Público Federal de Curitiba com
autoridades e instituições estrangeiras.

Numa primeira resposta, a Corregedora-Geral informou que, após
consulta à extinta força-tarefa Lava Jato, atuante em Curitiba,
constatou-se que não teria ocorrido nenhuma tratativa internacional
irregular e que nenhum documento havia sido suprimido ou ocultado
do reclamante ou do Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 77).

Diante da insistência da defesa e considerados os indícios de que a
tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o
reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal
em poder de  hackers, na Operação  Spoofing , abrigado na Ação Penal
1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de
Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito
à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob
rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para
que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de
contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na
mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.

Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em
13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi
possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas
com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da
documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao
largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem
da legislação pertinente à matéria.

Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez
técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio
dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente
comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva
documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de
exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2
/2018, obtidas ao longo da Operação  Spoofing , no qual consta que
parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo
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reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de
supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada
preservação. Confira-se:

[...]
Outro aspecto a ser ressaltado é que, segundo foi apurado na

Operação  Spoofing , os  hackers teriam logrado êxito em acessar as
contas do aplicativo  Telegram utilizado por diversas autoridades,
inclusive pelo ex-juiz Sérgio Moro, o qual, segundo consta, apagou as
mensagens correspondentes de seu aparelho celular, conforme ele
próprio admitiu no depoimento que prestou nos autos do Inquérito
4.831/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.

Não obstante o fato de haverem sido destruídos os diálogos que o
ex-magistrado entreteve com os procuradores que integravam a força-
tarefa Lava Jato, impressiona deveras o desabrido conluio registrado
entre a acusação e o órgão judicial contra o reclamante, e mesmo em
desfavor de outros réus, o qual veio a lume a partir de mensagens
aportadas aos presentes autos. Confira-se abaixo algumas delas:

[...]
Ainda que assim não fosse, observo que as mensagens trocadas

entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba, ou aquelas
entretidas por eles próprios, não foram desmentidas pelos envolvidos,
os quais poderiam, facilmente, ter vindo a público - munidos das
comunicações originais - para demonstrar que o material veiculado
pela mídia ou acostado nestes autos seria falso ou conteria inverdades.
Mas, sintomaticamente, isso não ocorreu, apesar da enorme
perplexidade que os diálogos despertaram em todos os que deles
tiveram conhecimento.

Diante deste quadro, e tendo em conta os diversos indícios de
irregularidades que vieram à tona posteriormente, a própria
Corregedora-Geral do MPF, ao rever seu posicionamento anterior,
decidiu pela instauração de sindicância para apurar os
acontecimentos, como assim afirmado:

[...]
Pois bem. Superada a questão relativa aos vícios que maculam as

provas de acusação baseadas no Acordo de Leniência da Odebrecht e
documentos conexos, as quais têm origem em tratativas internacionais
entabuladas à margem da legislação vigente e, ademais, manipuladas
de forma tecnicamente inadequada - salvo demonstração inequívoca
em contrário -, e constatado, ainda, o fato de que o Juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba sonegou, e continua sonegando, à defesa o acesso
integral de tais elementos de convicção  , impende rememorar como foi
sendo moldado o entendimento desta Suprema Corte, em diferentes
feitos, no tocante à incompetência e à parcialidade do ex-juiz Sérgio
Moro para julgar o reclamante.
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De início, destaco a decisão de 8/3/2021, no HC 193.726-ED/PR, na
qual o Ministro Edson Fachin declarou a nulidade das decisões
proferidas nas ações penais que tramitavam naquele Juízo, em razão
de incompetência  ratione loci , dentre elas aquelas proferidas na Ação
Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, objeto da presente reclamação. A
propósito, confira-se os trechos mais relevantes do  decisum :

[...]
Logo depois, decidindo Questão de Ordem nos autos do HC

164.493-AgR/PR, relatado pelo Ministro Edson Fachin, a Segunda
Turma do STF resolveu-a, por maioria de 4 votos a 1, no sentido de
que a supracitada declaração de incompetência da 13ª Vara Federal de
Curitiba  não prejudicava a análise da parcialidade do então ex-juiz

 Sérgio Moro , tema que era objeto daquele  writ .
Ao término do julgamento do referido HC 164.493-AgR/PR, em

sessão ocorrida em 23/3/2021, o mesmo Colegiado assentou a 
 parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e declarou a nulidade de todos os

atos decisórios daquele magistrado na Ação Penal 5046512-
 94.2016.4.04.7000 (“Triplex no Guarujá”), sendo designado redator do

acórdão o Ministro Gilmar Mendes, cuja decisão ficou assim
ementada:

[...]
A partir de então, com a interposição de recursos pela defesa e por

parte do  Parquet, tais controvérsias foram levadas ao Plenário do
Supremo Tribunal Federal, o qual acabou confirmando a parcialidade

 do ex-juiz Sérgio Moro, no que concerne ao reclamante , por maioria
de 7 votos a 4, nos autos do Segundo Agravo Regimental no HC
193.726/PR, em julgamento finalizado em 23 de junho último. Veja-se:

[...]
Como desfecho sobreveio, em 24 de junho último, decisão da lavra

do Ministro Gilmar Mendes reconhecendo que, diante da identidade
fática e jurídica entre os feitos, afigurava-se impositiva a extensão da
decisão que concedeu a ordem no HC 164.493/PR (“Triplex do
Guarujá”) às demais Ações Penais conexas (5021365-32.2017.4.04.7000
/PR (“Sítio de Atibaia”), e 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (“Sede do
Instituto Lula”), de modo a anular todos os atos decisórios emanados
pelo magistrado declarado suspeito, incluindo-se aqueles praticados
na fase pré-processual, da qual destaco os seguintes excertos:

[...]
Feita essa necessária digressão temporal relativamente aos

julgamentos que culminaram no reconhecimento, por esta Suprema
Corte, da incompetência e da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para
julgar o reclamante em outros feitos, e volvendo os olhos, agora, para
o debate travado nestes autos, constato que o mesmo magistrado
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desempenhou papel ativo na condução da Ação Penal 5063130-
 17.2016.4.04.7000 (“Sede do Instituto Lula”), desde a sua fase

embrionária,  a qual é objeto específico desta reclamação .
Nessa linha, verifico que o ex-juiz Sérgio Moro foi o responsável

pela prática de diversos atos instrutórios e decisórios, também
tisnados – consideradas as razões já exaustivamente apontadas pelo
STF - pela mácula de incompetência e parcialidade, inclusive no que
toca à recepção do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000,
celebrado pela Odebrecht, como prova de acusação, tendo, ademais,

 subscrito a decisão que recebeu a denúncia em 19/12/2016.
Cândido Rangel Dinamarco ensina, a propósito, que a

imparcialidade do magistrado e a garantia do juiz natural constituem
fundamentos essenciais da garantia constitucional do devido processo
legal, asseverando o seguinte:

‘ Seria absolutamente ilegítimo e repugnante o Estado chamar a si
a atribuição de solucionar conflitos, exercendo o  poder , mas permitir
que seus agentes o fizessem movidos por sentimentos ou interesses

 próprios , sem o indispensável compromisso com a lei e os valores que
ela consubstancia – especialmente o valor do  justo . Os agentes estatais
tem o dever de agir com  impessoalidade , sem levar em conta esses
sentimentos ou interesses e, portanto, com abstração de sua própria
pessoa’ (  Instituições de Direito Processual Civil . Vol. I, São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 200-201, grifos meus)

Explicando que  a suspeição constitui causa de nulidade absoluta ,
Renato Brasileiro de Lima assenta o quanto segue:

‘De acordo com o art. 564, inciso I, do CPP, a suspeição é causa de
nulidade do processo, a contar do primeiro ato em que houve

 intervenção do juiz suspeito . A despeito de haver certa controvérsia
quanto à natureza da nulidade – se absoluta ou relativa - , partilhamos
do entendimento de que se trata de uma nulidade absoluta. Isso
porque, ao se referir às nulidades que estarão sanadas em virtude do
decurso do tempo, logo, sujeitas à preclusão, característica básica de
toda e qualquer nulidade relativa, o art. 572 do CPP não faz menção
ao art. 564, I, do CPP’ (  Curso de Processo Penal , Rio de Janeiro:
Impetus, 2013, p. 1.607, grifos meus).

 Não apenas a suspeição, mas também a incompetência dos juízes
– e mesmo a dos membros do Ministério Público – configura causa de

 nulidade absoluta . Essa é a opinião de Eugênio Pacelli,  verbis :
‘Então, podemos afirmar que o processo que se desenvolve

perante juiz material ou absolutamente incompetente será
irremediavelmente nulo, não desde o recebimento da denúncia, mas

 desde o seu oferecimento . E aqui já entraria em cena outro princípio,
ligado às funções acusatórias do Estado: o princípio do promotor

 natural .
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Com efeito, tal como ocorre em relação ao juiz natural, a matéria
penal é também repartida em atribuições aos diferentes órgãos do
Ministério Público: crimes federais ao Ministério Público Federal,
crimes estaduais ao Ministério Público dos Estados, crimes militares
federais ao Ministério Público Militar da união etc.

Com isso, clareia-se sobremaneira o quadro de nulidades no
processo penal, permitindo-se visualizar a nulidade da própria peça
acusatória (por ilegitimidade ativa) quando oferecida por órgão do 

 parquet que não seja titular das atribuições constitucionais
acusatórias.

Assim, quando o vício referir-se à incompetência absoluta, não se
poderá, a princípio, falar em ratificação de quaisquer atos processuais,
ainda que não decisórios, tratando-se, na verdade, de processo nulo

 desde o inicio . Reconhecida a incompetência absoluta do juízo, os
autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público oficiante
perante o juiz competente, para total reformulação da  opinio delicti . 
O novo juiz não poderia, jamais, ratificar automaticamente o

 recebimento da denúncia , oferecida por órgão ministerial não
legitimado, isto é, sem atribuições constitucionais para a causa’ ( 

 Curso de Processo Penal , 17. ed. São Paulo: Atas, 2013, p. 870, grifos
meus).

Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a
incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz
Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a
incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis

 pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia . De
qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF
decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a
legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios

 discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade
para embasar a acusação manejada contra o reclamante.

Vale ressaltar, por oportuno, a lição de Paulo Sérgio Leite
Fernandes quanto às consequências jurídicas dos vícios insanáveis
acima tratados: ‘  As nulidades absolutas não se curam . Matam o ato

 processual, contagiando todos os atos subsequentes’ ( Nulidades no
 Processo Penal . 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28,

grifos meus).
Cuida-se, precisamente, do fenômeno da ‘contaminação’ ou da

‘contagiosidade’, bastante conhecido no âmbito da técnica processual,
o qual significa, segundo Paulo Rangel ‘a possibilidade de o defeito na
prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que
dele dependam’, a teor do que dispõe o art. 573, §1º, do CPP ( Direito

 Processual Penal , 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).
Visto isso, examino, então, a hipótese da concessão de uma ordem

de  habeas corpus no bojo desta reclamação, tal como aventado pela



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 1

1/
02

/2
02

2 0
0:0

0

12

defesa do reclamante. Nesse passo, anoto que reiterados precedentes
pretorianos autorizam – e até exigem - a concessão do  writ nas
hipóteses em que determinado ato se mostre flagrantemente ilegal ou
abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias . Isso ocorreu, por
exemplo, nos autos da Rcl 36.542-Extn Oitava/PR, na qual o Ministro
Gilmar Mendes, ao verificar situação de patente constrangimento
ilegal, lançou mão do remédio heroico para determinar o trancamento
do Inquérito Policial 5054008- 14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 –
SR/PF/PR), que tinha como principal lastro probatório a delação de
Antonio Palocci, considerada imprestável pelo próprio Ministério
Público Federal.

Em face do exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa, 
 concedo , incidentalmente,  habeas corpus de ofício, nos termos do art.

654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao
 reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de

 Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht , bem
 assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação

Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente decisão deverá ser
observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para -
se for o caso -  dar continuidade  à supra referida ação , cujos atos
decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados no HC
193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também
no despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo
Ministro Gilmar Mendes.” (doc. eletrônico 705, grifos no original)

Feitos estes registros, concluo que os argumentos lançados neste agravo
regimental não são capazes de afastar os fundamentos da decisão
combatida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Anoto, de início, que não procede a alegação do MPF quanto à
impossibilidade de concessão da ordem de  habeas corpus, de ofício, no bojo
desta ação reclamatória. Tal medida, como já afirmei na decisão recorrida,
possui abrigo em reiterados precedentes pretorianos que autorizam – e até
exigem – a implementação dessa medida quando verificado ato
flagrantemente ilegal ou abusivo.

Trago à colação, por oportuno, a já longeva decisão datada de 2/9/1999,
proferida nos autos da Rcl 1.047/AM-QO, relator Ministro Sidney Sanches,
em que o Plenário dessa Corte, por unanimidade, resolveu questão de
ordem suscitada pelo relator e “ [c]oncedeu  habeas corpus de ofício, para o
fim de julgar extinta a punibilidade e, em consequência, julgou prejudicada
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a reclamação, nos termos do voto do relator, vencido, nesta parte, o senhor
 Ministro Marco Aurélio, que a julgava procedente ” (grifos meus).

 

Cito, mais, em idêntico sentido, os seguintes precedentes: Rcl 36.542-
Extn Oitava/PR, Rcl 2.636/RJ e Rcl 37.235/RR, todas de relatoria do Ministro
Gilmar Mendes; Rcl 24.298/SP, de minha relatoria; Rcl 30.245/PR, Rcl 19.464
/SP-AgR e Rcl 21.649/RS-AgR, todas de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e
Rcl 412/SP, relator Ministro Octavio Gallotti.

Diante do quadro acima descrito, que colocava - e ainda coloca - em
risco iminente o status libertatis do reclamante, diante dos atos
flagrantemente ilegais e até mesmo abusivos contra ele cometidos, é que
lancei mão da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
para admitir – nesta via reclamatória – a aplicação da norma prescrita no
art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Passando, agora, ao exame da alegação ministerial de que teria havido
alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente
reclamação, constato, revisitando os autos, que tal desbordamento, a toda a
evidência, não ocorreu.

Com efeito, há mais de 4 anos o reclamante busca - sem êxito - acesso à
íntegra do material que serviu de base para a sua acusação, especialmente
ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem assim aos documentos que lhe
dizem respeito, na forma consagrada pela Súmula Vinculante 14, tema que
é - e sempre foi - objeto desta ação reclamatória.

Entendo conveniente recordar, neste passo, que a Segunda Turma do
STF, julgando o inconformismo apresentado por um grupo de procuradores
do MPF servindo em Curitiba, em sessão realizada em 9/2/2021, não
conheceu do referido pleito, confirmando, assim, minha decisão de permitir
ao reclamante o acesso às mensagens arrecadadas na Operação  Spoofing ,
pela ampla maioria de 4 votos a 1.

Não apenas em face do material colhido na referida operação,
fartamente analisado na decisão aqui atacada, como também diante do
decidido nos HCs 193.726-ED/PR e 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do
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Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes,
nos quais foram anulados os atos decisórios emanados em ações penais
ajuizadas contra o reclamante, dentre elas aquela discutida nesta
reclamação, cumprindo, por isso, afastar a alegação de ausência de
aderência estrita formulada pelo agravante.

 

Sim, porque a decisão agravada examinou, em ordem cronológica e de
forma pormenorizada, todos os indícios que concluíram ela inequívoca
imprestabilidade do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem
como de seus anexos, como prova de acusação em relação ao reclamante.

Salta à vista, pois, a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a
levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas irremediavelmente
contaminadas. Como já anotado, está caracterizado, ademais, o risco
iminente de instauração de nova persecução penal, ou mesmo de imposição
de medidas constritivas contra o reclamante, com a utilização do Acordo de
Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de
cooperação, os quais sempre foram o objeto desta ação reclamatória.

Tais pressupostos emprestam, pois, pleno suporte ao provimento
judicial implementado, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a
imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova não
apenas ilegalmente produzidos, como também indevidamente manuseados 
(inclusive, segundo consta,  transportados em sacolas de supermercado) ,
com a consequente  quebra da cadeia de custódia , no que toca à Ação Penal
5063130-17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”), até então, em
trâmite na Justiça Federal do Paraná (grifos meus).

Nesse panorama, cumpre reafirmar,  in totum , a decisão aqui atacada, a
qual não comporta reforma, seja por repousar em fundamentos jurídicos
sólidos, seja porque o agravante não logrou trazer argumentos capazes de
afastar as razões nela expendidas

Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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 V O T O V O G A L

 O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Senhores ministros, trata-
se de recurso de agravo regimental do Ministério Público Federal contra
decisão do ministro relator que concedeu  habeas corpus de ofício, com
fundamento no art. 654, § 2º, do CPP, para “declarar a imprestabilidade,
quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo
de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem
assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal
5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”), até então, em
trâmite na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR. “

Inicialmente, cumpre rememorar que, em 23/10/2020, o reclamante
atravessou petição (evento 82) requerendo, incidentalmente, “ (...) para
contrastar as afirmações da Força-Tarefa da “Lava Jato” que integram as
informações trazidas aos autos pela e. Corregedora-Geral do Ministério
Público Federal, seja determinado o compartilhamento dos arquivos
apreendidos no bojo da Operação Spoofing (Inquérito n.º 1017553-

 96.2019.4.01.3400/DF - a 10ª. Vara Federal Criminal de Brasília/DF)”.

Tal pleito foi deferido pelo Relator e mantido pela Segunda Turma desta
Suprema Corte em sede de agravo regimental, em sessão de julgamento de 9
/2/2021.

Cabe destacar que, no referido julgamento, limitei-me a acompanhar o
voto do Relator no sentido de conferir acesso à defesa do reclamante, ora
agravado, ao referido material, permitindo, assim, o fiel cumprimento à
decisão judicial já proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em
observância à Súmula Vinculante nº 14 e à Rcl 33.543/PR, aqui invocadas

 como paradigmas de controle.

Ocorre que, em 28/06/2021, o ministro Ricardo Lewandowski acolheu
pedido subsidiário formulado pelo reclamante para “(...)Em face do
exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa, concedo,
incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do
CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos
de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000,
celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele
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decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente
decisão deverá ser observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília
competente para - se for o caso - dar continuidade à supra referida ação,
cujos atos decisórios e préprocessuais, de resto, já foram anulados no HC
193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também no
despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo

 Ministro Gilmar Mendes.”

Contra essa decisão,o Ministério Público Federal interpôs o presente
recurso de agravo.

Inicialmente, cumpre destacar que a apreciação das tratativas
internacionais entabuladas por membros do Ministério Público Federal em
atuação em Curitiba com entidades, pessoas e autoridades no exterior à
margem da legislação vigente e, ainda, do alegado conluio entre o ex-juiz
federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, e integrantes do MPF
de Curitiba em desfavor do ora agravado e que vieram à tona através das
mensagens obtidas por hakers no âmbito da Operação Spoofing não são
objeto de exame na presente reclamação.

Com efeito, questões atinentes  à prova ilícita e à ausência de cadeia de
 custódia deverão ser discutidas e  apreciadas nas instâncias ordinárias . Isso

porque é firme a  orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
no sentido de  desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo

 recursal (  Rcl 43.302/RJ , Ministro Ricardo Lewandowski;  Rcl 42.046-AgR/SP
, Ministra Rosa Weber;  Rcl 40.331-AgR/GO , Ministro Edson Fachin).

Aliás, cabe destacar que o ministro Gilmar Mendes, em manifestação
nestes autos (sessão de julgamento virtual de 6/8 a 16/8/2021), também
concluiu nesse mesmo sentido, ao apontar que (com meus grifos):

Nesse sentido, pertinente esclarecer que o objeto deste julgamento
está adstrito, isso foi inclusive ressaltado no belíssimo voto da
Ministra Cármen Lúcia, ao direito de acesso, pelo agravado, aos dados
obtidos na Operação Spoofing, e não se refere ao uso desse material
em outros processos ou procedimentos nos quais o agravado figure
como réu ou investigado – acesso e uso ou formas de uso refletem
momentos de análise diferentes, que não devem se sobrepor.

[...]
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Isso significa que a questão do uso do material, que carrega
consigo, invariavelmente, a pergunta pela origem lícita ou não da
prova, deve ser deixada para momento e espaço oportunos, a serem
identificados nos próprios processos ou procedimentos em que a
defesa venha a apresentar o interesse de efetivamente utilizar os

 dados como prova.
Portanto, a origem do material representa uma questão de

segunda ordem neste julgamento, que não deve ser utilizada como
critério para que se reconheça ou não o interesse e o direito do acesso
aos dados pelo agravado.

Mesmo porque, assevero que o eventual reconhecimento dos vícios
apontados nestes autos repercutirá, invariavelmente, na esfera de outras
pessoas – e não apenas ao ora agravado - submetidas a essa complexa
persecução penal, como expressamente reconheceu o ministro Relator na
decisão agravada. Senão vejamos (com meus grifos):

Outro aspecto a ser ressaltado é que, segundo foi apurado na
Operação  Spoofin g, os  hackers teriam logrado êxito em acessar as
contas do aplicativo  Telegram utilizado por diversas autoridades,
inclusive pelo ex-juiz Sérgio Moro, o qual, segundo consta, apagou as
mensagens correspondentes de seu aparelho celular, conforme ele
próprio admitiu no depoimento que prestou nos autos do Inquérito
4.831/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.

Não obstante o fato de haverem sido destruídos os diálogos que o
ex-magistrado entreteve com os procuradores que integravam a força-
tarefa Lava Jato, impressiona deveras o desabrido conluio registrado
entre a acusação e o órgão judicial contra o reclamante, e mesmo em
desfavor de outros réus, o qual veio a lume a partir de mensagens
aportadas aos presentes autos. 

Reforço, tal como já tive a oportunidade de fazer nestes autos, que não
estou aqui fazendo qualquer juízo de mérito acerca da validade ou
autenticidade do material coletado na Operação  Spoofing.

Portanto, Senhores ministros, é preciso que fiquemos sempre atentos
aos paradigmas invocados nesta reclamação.

E, nesse sentido, anoto que, nestes autos, já foi deveras reconhecido pelo
Relator e referendado por esta Segunda Turma o direito da defesa de acesso
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ao Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000/PR, bem como às
mensagens arrecadadas pela Operação  Spoofing , tudo para garantir o
exercício da ampla defesa em favor do reclamante, ora agravado, nos
termos do enunciado da súmula vinculante n. 14 e do entendimento

 firmado nos autos da Rcl 33.543.

Assim, com a devida vênia do ministro Edson Fachin, observo que
houve estrita observância na decisão agravada aos paradigmas invocados
nesta reclamação.

Ademais, entendo que não ocorreu, no âmbito da decisão agravada,
uma ampliação indevida aos limites desta reclamação.

É que, mesmo após inúmeras diligências e determinações judiciais, o
ministro Relator bem demonstrou em seu voto, “(…) o fato de que o Juízo
da 13ª Vara Federal de Curitiba sonegou, e continua sonegando, à defesa o
acesso integral de tais elementos de convicção,”.

De outro lado, no caso específico do ora agravado, não se desconhece os
julgados proferidos por esta Suprema Corte nos autos do HC 193.726
(incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba) e do HC 164.493 (suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando
Moro para processar e julgar a Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR)
que, embora tenha ficado vencido em ambos os julgamentos, o Supremo
Tribunal Federal concedeu a ordem naqueles casos para anular os atos
decisórios emanados nas ações penais ajuizadas contra o reclamante e
veiculadas nos autos do referidos processos de  habeas corpus .

Nessa linha, o ministro Relator, após fazer essa mesma observação sobre
os julgamentos desta Suprema Corte que reconheceram a incompetência do
juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e a parcialidade do ex-juiz Sérgio
Moro para processar e julgar o reclamante em outros feitos criminais,
concluiu em seu voto que “(...) o mesmo magistrado desempenhou papel
ativo na condução da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (“Sede do
Instituto Lula”), desde a sua fase embrionária, a qual é objeto específico
desta reclamação (…) , inclusive no que toca à recepção do Acordo de
Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, como prova
de acusação, tendo, ademais, subscrito a decisão que recebeu a denúncia em
19/12/2016.”.
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Tais fatos, segundo penso, constitui evidência de flagrante ilegalidade,
apto a concessão da ordem de  habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, do
CPP).

 Dispositivo

Com essas ressalvas e com as mais respeitosas vênias ao ministro Edson
Fachin, acompanho o voto do ministro Relator, para negar provimento ao
recurso de agravo, mantida a decisão monocrática.

 É como voto.
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V O T O VISTA

 O Senhor Ministro Edson Fachin: Trata-se de agravo regimental
interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão
monocrática proferida pelo eminente Relator (Doc. 672), por meio da qual
Sua Excelência, mesmo após a prestação jurisdicional de mérito terminativa
na presente reclamação (Docs. 35 e 67) - a qual encontra-se em julgamento
perante a colenda Segunda Turma, suspenso em razão do pedido de vista
formulado pelo eminente Ministro Nunes Marques em 17.8.2021 (RCL
43.007 ED-Segundos-AgR) -, concedeu habeas corpus de ofício em favor do
reclamante, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal,
nos seguintes termos:

“(...)
Em face do exposto, acolhendo o pedido subsidiário da defesa,

concedo, incidentalmente,  habeas corpus de ofício, nos termos do art.
654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao
reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de
Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem
assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação
Penal 5063130-17.2016.4.04.7000. A presente decisão deverá ser
observada pelo órgão da Justiça Federal de Brasília competente para -
se for o caso – dar continuidade à supra referida ação, cujos atos
decisórios e pré-processuais, de resto, já foram anulados no HC
193.726-ED/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, como também
no despacho de extensão dos efeitos do HC 164.493/PR, proferido pelo
Ministro Gilmar Mendes.”

Sustenta a Procuradoria-Geral da República que a decisão agravada foi
proferida em violação ao devido processo legal, porquanto já encerrados os
limites objetivos da presente reclamação, a demandar nova distribuição da
pretensão incidental deduzida pela defesa técnica do reclamante.

Afirma que o pedido original deduzido nestes autos, consubstanciado
no acesso ao conteúdo do acordo de leniência da Odebrecht S.A., foi
constantemente ampliado no decorrer da tramitação da reclamação,
culminando na prolação da decisão agravada que, “ à margem da regular
análise [sic] distribuição da nova pretensão entre os ministros dessa Corte

 Suprema ” (Doc. 681, fl. 16), declarou imprestável o conteúdo da referida
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avença à instrução da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (caso
“Sede do Instituto Lula”), estendendo tal efeito, ainda, “ a todo elemento de

 informação dele decorrente ” (Doc. 681, fl. 16).

Destacando que a pretensão incidental foi acolhida em sede de
reclamação constitucional, assevera que “ o decisum agravado não dialoga

 com a decisão paradigma ” (Doc. 681, fl. 17), não havendo aderência estrita
ao que decidido na RCL 33.543 AgR-ED-AgR, cujo acórdão suporta a causa
de pedir originalmente deduzida.

Alega que a decisão agravada não observou o entendimento firmado
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da
RCL 25.509 AgR, no sentido de que a concessão de  habeas corpus de ofício
pressupõe observância à competência jurisdicional estabelecida na
Constituição Federal, sendo providência inviável quando a suposta
ilegalidade é atribuída a autoridade não sujeita à jurisdição da Corte, como
ocorre no caso.

Assevera que “ a causa de pedir inovadora passou ao largo das vias
ordinárias, jamais foi aventada em primeira instância, tampouco diz

 respeito ao objeto desta reclamação ” (Doc. 681, fl. 26), afirmando que a
decisão agravada importa em “ significativa afronta ao sistema processual
penal ao reconhecer, por via excepcional e sumária, diretamente por este
Supremo Tribunal Federal, a suspeição e a incompetência do ex-juiz Federal

 Sérgio Fernando Moro para atuar no acordo de leniência da Odebrecht ”
(Doc. 681, fl. 26).

Ao final, requer o provimento do agravo regimental, revogando-se a
ordem de  habeas corpus concedida de ofício e incidentalmente em favor do
reclamante, mantendo-se “ válido o emprego dos elementos do Acordo de
Leniência da Odebrecht (nº 502015-34.2017.4.04.7000) no bojo da Ação Penal
nº 5063130-17.2016.4.04.7000 (Caso ‘Sede do Instituto Lula’)” (Doc. 681, fl.
28).

No seu voto, o eminente relator nega provimento ao agravo regimental
da Procuradoria-Geral da República, reafirmando os fundamentos
declinados na decisão agravada.

Considerada a complexidade e o inegável distanciamento do objeto
inicial da reclamação com o conteúdo da decisão agravada, pedi vista dos
autos para a escorreita compreensão da jurisdição que neles vem sendo
prestada.
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Antes de passar ao escrutínio das razões recursais, tenho por
imprescindível destacar os limites do objeto da presente ação constitucional,
bem como a memória da tramitação do feito perante o Supremo Tribunal
Federal.

 1. Contextualização.

Nestes autos é processada reclamação constitucional ajuizada em
26.8.2020 por Luiz Inácio Lula da Silva, cujas razões apontam como
autoridade reclamada o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba, por suposto descumprimento da decisão proferida pela Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento da RCL 33.543 AgR-ED-
AgR-AgR.

Na ocasião, em sessão realizada em 4.8.2020, ausentes a Ministra
Cármen Lúcia e o então Decano, Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto proferido pelo Ministro
Ricardo Lewandowski, em deliberação na qual restei vencido, concedeu “ 
ao reclamante acesso restrito aos elementos de prova já documentados nos
autos de origem (5020175-3.2017.4.04.7000/PR) que lhe digam respeito,

 ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação ”. Facultou-se
à defesa, ainda, “ o acesso aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht,
nos exatos moldes do verificado na ação penal 5021365-32.2017.404.7000/PR,
confeccionando-se ata com a descrição minuciosa dos trabalhos levados a

 efeito para a realização de perícia ”.

Rememoro que a aludida reclamação (RCL 33.543) tinha por objeto a
pretensão de acesso aos autos n. 5020175-34.2017.4.04.7000/PR, o qual
veicula o acordo de leniência firmado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério
Público Federal, formulado pela defesa técnica do ora reclamante e
indeferido pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba, no interesse da Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000,
apontando violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal.

Na qualidade de relator originário do mencionado feito, por meio de
decisão monocrática proferida em 17.6.2019, julguei “ parcialmente
procedente o pedido para o fim de conceder ao reclamante acesso restrito
aos elementos de prova já documentados nos autos de origem (5020175-
34.2017.4.04.7000/PR) e que lhe digam respeito, ressalvadas eventuais

 diligências em curso ou em deliberação ”.
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Em nova decisão proferida em 28.8.2019, à luz de intercorrências
informadas nos autos da RCL 33.543 relacionados ao acesso outrora
concedido, determinei que “ na Ação Penal n. 5063130-17.2017.404.7000/PR,
seja facultado à defesa acesso aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht,
nos exatos moldes do verificado na Ação Penal n. 5021365-32.2017.404.7000
/PR, ordenando, ainda, a confecção de ata com a descrição minuciosa dos

 trabalhos levados a efeito ”. Como corolário, determinei a reabertura do
prazo para apresentação ou complementação das alegações finais das
partes, observando-se a ordem sucessiva em relação a eventuais corréus
colaboradores.

Tais decisões foram objetos de insurgências manifestadas pela defesa do
então e ora reclamante, culminando no julgamento do agravo regimental no
agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental na
RCL 33.543, no qual foi proferida a decisão tida por desrespeitada pelo
Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.

Como visto, o provimento jurisdicional que decorre do pronunciamento
da Segunda Turma na assentada do dia 4.8.2020 já havia sido
disponibilizado ao reclamante por força de decisões monocráticas por mim
anteriormente proferidas, na qualidade de relator originário da RCL 33.543.
Não por outra razão é que, no referido julgamento colegiado, assentei a
ausência de interesse recursal por parte do reclamante, no que restei
vencido.

Nada obstante tal peculiaridade, torno a destacar que assegurou-se à
defesa técnica do ora reclamante, no interesse da Ação Penal n. 5063130-
17.2016.4.04.7000 (caso Instituto Lula), (i) “ acesso  restrito aos elementos de
prova  já documentados nos autos de origem (5020175-3.2017.4.04.7000/PR) 

 que lhe digam respeito , ressalvadas eventuais diligências em curso ou em
 deliberação ” (destaquei), facultando-se, ainda (ii) “ o acesso aos sistemas

vinculados à empresa Odebrecht, nos exatos moldes do verificado na ação
penal 5021365-32.2017.404.7000/PR, confeccionando-se ata com a descrição

 minuciosa dos trabalhos levados a efeito para a realização de perícia”.

A presente reclamação foi ajuizada em 27.8.2020 e distribuída por
prevenção ao Ministro Ricardo Lewandowski, com fundamento no art. 38,
II, do RISTF.

Nas respectivas razões, a defesa técnica aponta que o Juízo da 13ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, ao ser cientificado da decisão
proferida nos autos da RCL 33.543, determinou a intimação do Ministério
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Público Federal e da Odebrecht para viabilizar o seu cumprimento,
providência que, segundo afirma, submeteria o reclamante “ a uma seleção

 de documentos feita pela acusação (MPF) ou pela empresa leniente ” (Doc.
1, fl. 5).

Defende que tal providência iria de encontro ao que decidido pela
Segunda Turma nos autos da RCL 33.543, aduzindo, a partir de “ trechos da

 sessão de julgamento ”, que “ a r. Decisão proferida por essa Corte Suprema
não limitava o acesso aos sistemas da Odebrecht e provas que tenham o
nome do Reclamante, mas sim a todos os elementos de prova relevantes ao
exercício da ampla defesa, com exceção daqueles que estivessem envolvidos

 em eventuais diligências em curso ” (Doc. 1, fl. 5).

Na visão da defesa técnica do reclamante, portanto, a Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RCL 33.543, à exceção dos
elementos de prova “ que estivessem envolvidos em eventuais diligências

 em curso ”, teria assegurado-lhe  irrestrito acesso aos autos n. 5020175-
34.2017.4.04.7000/PR, em que veiculado o acordo de leniência celebrado
entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal, insurgindo-se contra
o procedimento de seleção levado a efeito pelo juízo reclamado.

Para a exata compreensão do objeto desta reclamação, transcrevo os
pedidos formulados pelo reclamante:

“Ante todo o exposto, requer-se:
(i) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com

fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim
de que seja assegurado ao Reclamante acesso aos autos n° 5020175-
34.2017.4.04.7000, sem as condicionantes estabelecidas pelo E. Juízo da
13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba, incluindo-se mas não se
limitando, (i) ao conteúdo do Acordo de Leniência e todos os seus
anexos e documentos integrantes; (ii) troca de correspondência entre a
Força Tarefa da Lava Jato e outros países e autoridades que
participam, direta ou indiretamente, da avença (por exemplo: FBI,
Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Procuradoria da Suíça);
(ii) depoimentos (vídeos e degravações) que digam respeito aos
“sistemas” da Odebrecht ou a fatos relacionados direta ou
indiretamente às acusações deduzidas pela Força Tarefa da Lava Jato
em desfavor do Reclamante; (iii) perícias sobre os “sistemas” da
Odebrecht ou sobre os documentos que integram o Acordo de
Leniência (feitas pela Odebrecht, pela Polícia Federal, pelo Ministério
Público Federal ou, ainda, por outros órgãos brasileiros ou de outros
países que participam do Acordo de Leniência); (iv) valores pagos
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pela Odebrecht em razão desse acordo e a alocação desses valores
pelo Ministério Público Federal e/ou outros países, órgãos, entidades,
fundações, e pessoas envolvidas no acordo;

(ii) Também a concessão de medida liminar inaudita altera parte,
com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil,
para determinar que não se inicie o prazo para as alegações finais da
ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR até o julgamento do mérito
da presente reclamação;

(iii) A notificação da autoridade Reclamada para prestar
informações;

(iv) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;
No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente

Reclamação para o fim de:
(i) reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida em 04

/08/2020 por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do AGRG
nos ED no AGRG no AGRG da RCL n° 33.543 pelas decisões
proferidas pelo E. Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal nos autos da
ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR;

(ii) conceder à Defesa do Reclamante acesso 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, nos
termos e no alcance decidido por esta Suprema Corte, e impedindo
que a análise dos documentos pertinentes para a Defesa seja realizada
pelas partes que têm interesse no desfecho processual contrário ao do
Reclamante;

(iii) declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos da
ação penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR após a prolação das rr.
decisões discutidas nesta reclamação.” (Doc. 1)

O eminente Relator, por meio da decisão que corresponde ao Doc. 35
destes autos, proferida em 16.11.2020, julgou procedente a presente
reclamação, assim redigindo o dispositivo:

“Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para,
confirmando a medida cautelar, determinar ao Juízo da 13ª Vara
Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que libere,
incontinenti, o acesso da defesa aos elementos de prova e demais
dados constantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000
que façam referência ao reclamante ou que lhe digam respeito,
notadamente: (i) ao seu conteúdo e respectivos anexos; (ii) à troca de
correspondência entre a ‘Força Tarefa da Lava Jato’ e outros países
que participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por
exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíca; (iii)
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aos documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da
Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e
realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram do
ajuste; e (v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo,
bem assim à alocação destes pelo MPF e por outros países, como
também por outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram
parte.

O acesso a tais dados só poderá ser limitado – e desde que de
forma motivada e pormenorizada – caso contemple informações tão
somente referentes a terceiros ou que possam concretamente
comprometer eventuais diligências em andamento.

Reforço, ainda, que a presente decisão deve ser cumprida
independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, da
Odebrecht ou de quem quer que tenha participado do referido Acordo
de Leniência, sobretudo para impedir que venham a obstar ou
dificultar o fornecimento dos elementos de prova cujo acesso o STF
autorizou à defesa do reclamante.

Por fim, após uma cognição exauriente dos autos, concluo que a
determinação acima exarada deve estender-se a todos os elementos
probatórios e demais informações que se encontrem em expedientes
conexos à Ação Penal e ao Acordo de Leniência acima referidos,
digam eles respeito à Odebrecht ou a outras pessoas jurídicas de
direito público ou privado, ainda que envolvam autoridades
estrangeiras, desde que tais dados tenham sido ou possam ser
empregados pela acusação contra o reclamante ou tenham aptidão de
contribuir para a comprovação de sua inocência”.

A decisão foi objeto de embargos declaratórios opostos pela
Procuradoria-Geral da República (Doc. 36), rejeitados por meio de decisão
monocrática proferida em 24.11.2020 (Doc. 67), dando ensejo à interposição
de agravo regimental, cujas razões encontram-se no Doc. 73, protocolado
em 30.11.2020.

A referida insurgência foi levada à deliberação no ambiente virtual da
Segunda Turma, em sessão de julgamento iniciada em 4.6.2021, tendo o
eminente Relator votado pelo desprovimento do agravo regimental, no que
foi acompanhado pelo Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade, pedi
vista dos autos e lancei voto divergente, acolhendo as razões ministeriais
para dar provimento ao agravo e julgar improcedente a reclamação com
determinação de arquivamento dos autos, encontrando-se o julgamento
suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo eminente Ministro
Nunes Marques.
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2. Pretensões incidentais. Expansão dos limites objetivos da reclamação
 em análise.

Conforme delineado no tópico antecedente, cumpre pontuar, uma vez
mais, que o objeto da presente reclamação limita-se tão somente ao alegado
descumprimento, por parte do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba, do provimento jurisdicional proferido pela Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da RCL
33.543 AgR-Ed-AgR-AgR, no que toca ao acesso aos autos em que veiculado
o acordo de leniência celebrado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério
Público Federal (autos n. 5020175-34.2017.4.04.7000/PR), no interesse da
Ação Penal n. 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Instituto Lula).

O pedido inicial baseia-se na suposta violação ao enunciado n. 14 da
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, assim redigido:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso
amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Atente-se que a garantia materializada no citado enunciado é
circunscrita ao “acesso” a elementos de prova documentados em
procedimento investigatório, viabilizando a ampla defesa preconizada no
art. 5º, LV, da Constituição Federal, não alcançando eventual juízo de

 conformidade de tais elementos com o ordenamento jurídico .

Ademais, repiso que o que se garantiu à defesa técnica do reclamante
por ocasião do julgamento da RCL 33.543 AgR-ED-AgR-AgR foi o acesso ao
acordo de leniência celebrado entre o Ministério Público Federal a e
Odebrecht S.A., com as limitações constantes da respectiva decisão
colegiada, exaustivamente elucidadas em voto por mim proferido no
julgamento da RCL 43.007 ED-Segundos-AgR.

Todavia, enquanto ainda sequer confirmada a prestação jurisdicional de
mérito na presente reclamação (objeto do agravo regimental nos segundos
embargos de declaração cujo julgamento se encontra pendente em razão de
pedido de vista formulado pelo Ministro Nunes Marques), em 23.12.2020
(Doc. 87), no período de recesso forense, a defesa técnica do reclamante,
sustentando existir “recalcitrância” por parte do juízo reclamado, o qual
continuaria sonegando à defesa elementos de informação, aduzindo, ainda,
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existir indícios de que os atos de cooperação jurídica internacional no
contexto da celebração do acordo de leniência da Odebrecht S.A. não teriam
observado formalidades legais, formulou requerimento incidental de acesso
aos arquivos apreendidos na denominada “Operação  Spoofing ”, em
trâmite perante a 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

No dia 29.12.2020, o eminente Relator acolheu a pretensão incidental,
nos seguintes termos:

“Diante da verossimilhança da alegação e tendo em conta o direito
constitucional à ampla defesa, DEFIRO, por enquanto, sem prejuízo
de providências ulteriores, o pedido deduzido pelo reclamante com
fundamento nos arts. 6º , 8º , 77, I, e 139, IV, do Código de Processo
Civil, para autorizar o compartilhamento das mensagens informais
trocadas no âmbito da Força-tarefa Lava Jato, encontráveis nos
arquivos arrecadados ao longo da Operação Spoofing, os quais
integram o Inquérito 002/2019- 7/DICINT/GGI/DIP/PF, convolado na
Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em curso perante o Juízo da
10a Vara Federal Criminal do Distrito Federal” (Doc. 101).

A partir de então, a defesa técnica do reclamante passou a promover
verdadeira instrução probatória nestes autos, mediante juntada de
transcrições produzidas unilateralmente do material apreendido na
denominada Operação Spoofing (Docs. 170, 216, 251, 311, 319, 334, 343, 354,
402, 423, 434, 478, 499 , 576, 585 e 758), pretendendo, em síntese, infirmar as
informações prestadas pelos Procuradores da República integrantes da
extinta Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná acerca da cooperação
jurídica internacional supostamente realizada no contexto do acordo de
leniência celebrado com a Odebrecht S.A.

O aludido material, produzido unilateralmente, frise-se, serviu de único
 embasamento ao requerimento formulado pela defesa técnica do

reclamante na petição juntada no Doc. 576, acolhida pelo eminente Relator
na decisão correspondente ao Doc. 672 com a concessão de  habeas corpus

 incidental e  de ofício “ para declarar a imprestabilidade, quanto ao
reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de
Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim
de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal 503130-

 17.2016.4.04.7000 ”.
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Desse histórico da tramitação da presente reclamação, emerge, com
clareza, a ampliação objetiva da pretensão original, incidentalmente
deduzida em flagrante ofensa ao devido processo legal.

Com efeito, não há dúvida de que a pretensão de acesso a autos em que
celebrado acordo de leniência, albergada pelo entendimento sedimentado
no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, é
sindicável pela via da reclamação constitucional, nos termos do art. 103-A, §
3º, da Constituição Federal.

No entanto, a subsequente deflagração de verdadeira instrução
probatória com a finalidade de perquirir a legalidade do conteúdo do
referido acordo homologado por juízo federal, sob o manto da possibilidade
de qualquer juiz conceder  habeas corpus de ofício, com devida vênia ao
entendimento externado pelo eminente Relator, está longe de ser mera
consequência da prestação jurisdicional de mérito da presente reclamação, a
qual, repiso, sequer foi alcançada pelo trânsito em julgado.

O que se vê nestes autos, a partir da decisão lançada no Doc. 101,
inclusive, é a jurisdição sendo exercida pelo Supremo Tribunal Federal ao
arrepio do devido processo legal, pois maculados os princípios do juiz
natural e do contraditório que legitimam a prestação jurisdicional, razão
pela qual são desprovidas de efeitos todas as decisões subsequentes.

 3. Ofensas ao princípio do juiz natural.

 3.1. Primeira ampliação objetiva em ofensa ao devido processo legal.

Diante da flagrante ausência de conexão com a pretensão originária
deduzida na presente reclamação, os pedidos incidentais formulados pela
defesa técnica do reclamante deveriam ter sido submetidos à prévia
distribuição, seja por sorteio ou prevenção, considerados os feitos em
trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, o que evidencia que as
subsequentes decisões foram proferidas em violação ao princípio do juiz
natural.

A não observância das normas regimentais de distribuição da
competência jurisdicional no âmbito do Supremo Tribunal Federal constitui
inequívoca ofensa ao referido postulado, o que retira o fundamento
constitucional de legitimidade da prestação jurisdicional.
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Com efeito, preceitua o texto constitucional que “ a lei não excluirá da
 apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ” (art. 5º, XXXV),

cuja atuação não prescinde do devido processo legal, garantindo-se às
partes o efetivo contraditório e a ampla defesa que lhe são consectários.

No entanto, nenhuma dessas garantias pode ser efetivada no processo
de interpretação e aplicabilidade das normas caso não observado o
postulado que serve de pressuposto à própria jurisdição, qual seja, o
princípio do juiz natural, segundo o qual “ ninguém será processado nem

 sentenciado senão pela autoridade competente ”, reforçado pela proibição
contida no inciso XXXVII do art. 5º, no sentido de que “ não haverá juízo ou

 tribunal de exceção ”.

Nesse sentido, nada obstante a jurisdição seja una, o seu exercício é
delimitado por competências definidas pelo Poder Constituinte e pelas
demais normas vigentes no ordenamento jurídico que concretizam o juízo
natural da causa a ser submetida à resolução do Estado-juiz, dentre as quais
estão incluídos os dispositivos pertinentes do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal.

Sobre o tema, trago à colação a lição de Gustavo Badaró:

“Como já visto, a competência jurisdicional vem definida em
normas de diversos níveis: na Constituição da República, nas
Constituições estaduais, em leis ordinárias e leis de organização
judiciária. Se nesses diversos níveis legislativos há regas para
definição da autoridade competente, e se a Constituição assegura, sem
qualquer ressalva, o processamento e o julgamento pela ‘autoridade
competente’, para que se respeite tal garantia do juiz natural, o órgão
jurisdicional deve ser competente por respeitar  todas as normas –
constitucionais e infraconstitucionais – de competência. Ou seja, o juiz
competente garantido pelo inc. LIII do art. 5.º da CF é aquele que,
segundo todos os critérios de competência que operam ao longo do
processo de concretização de competência, sejam eles fixados pela
Constituição ou por leis infraconstitucionais, tenha atribuição para
legitimamente julgar um caso concreto.” ( in Juiz natural no processo

 penal . São Paulo : Revista dos Tribunais, 2014. p. 152 – destaque no
original)

Nos termos do art. 66,  caput , do RISTF, a distribuição da pretensão não
prescinde da verificação de eventual prevenção decorrente de prévia
fixação da relatoria para determinada ação no âmbito do Supremo Tribunal
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Federal, considerada a conexão ou continência, conforme disciplina o art.
69,  caput , do RISTF,  verbis :

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para todos os processos a eles vinculados por conexão ou
continência.”

Nesse cenário, na primeira ampliação objetiva da presente reclamação, o
eminente Relator concedeu à defesa técnica do reclamante acesso à Ação
Penal n. 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara Federal
do Distrito Federal, garantindo-lhe o conhecimento do inteiro teor dos “ 
arquivos arrecadados ao longo da Operação Spoofing” (Doc. 101).

No entanto, a partir da distribuição por sorteio do HC 175.705, realizada
em 16.9.2019, a eminente Ministra Rosa Weber tornou-se preventa ao
conhecimento e prestação jurisdicional acerca das pretensões relacionadas à
aludida ação penal, nos termos do art. 69,  caput , do RISTF, inclusive no que
diz respeito ao acesso aos diálogos interceptados e que constituem o objeto
material dos delitos ali apurados.

Tal circunstância não passou despercebida, por exemplo, na pretensão
de acesso ao referido material deduzida em reclamação autuada como RCL
47.086, distribuída por prevenção à eminente Ministra Rosa Weber que, em
despacho inicial, consignou:

“(...)
Pois bem. De acordo com a certidão de distribuição, a presente

reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao HC 175.705/DF.
Não obstante, observo que, o Ministro Ricardo Lewandowski, no bojo
da Rcl 43.007/DF, tem proferido decisões monocráticas garantindo, ou
não, acesso ao conteúdo do material apreendido na Operação
Spoofing.

Ante o exposto, submeto o presente feito à consideração da
Presidência desta Suprema Corte” (RCL 47.086, Doc. 18).

Instada pela Presidência do Supremo Tribunal Federal a explicitar os “ 
 critérios empregados para considerar a prevenção apontada ” nos aludidos

autos, a Secretaria Judiciária do Tribunal consignou:



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 1

1/
02

/2
02

2

13

“Em atenção ao despacho datado de 04/05/2021, informamos o
que segue:

Trata-se de Reclamação proposta por Gerson de Mello Almada
contra ato do Juiz Federal da 10º Vara Federal de Brasília, nos autos da
Ação Penal nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, relativo à chamada
‘Operação Spoofing’.

Em 03/05/2021, a Exma. Ministra Rosa Weber submeteu o feito à
apreciação de Vossa Excelência, para análise de prevenção do Exmo.
Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, relator da Rcl nº 43.007.

Alega-se no presente feito o descumprimento da Súmula
Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, afirmando o autor,
na inicial, que ‘não se argui a afronta à r. decisão que concedeu acesso
às mensagens ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva’ (decisão na
Rcl nº 43.007).

Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte informam que
todos os feitos relativos à chamada ‘Operação Spoofing’, originários
da Ação Penal nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, estão sob relatoria da Sra.
Ministra Rosa Weber, sendo que o primeiro processo nessa origem foi
distribuído em 16/09/2019 (HC nº 175.705), seguidos da distribuição
por prevenção dos HC nº 177.398 e 177.519 e das Rcl nº 38.278, 42.185 e
43.765. Consta, ainda, a Pet nº 9.461, registrada e conclusa à
Presidência deste Supremo Tribunal Federal.

A Rcl nº 43.007 tem como reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e
ataca ato do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no bojo da
chamada ‘Operação Lava Jato’. Foi distribuída, em 27/08/2020, ao Sr.
Ministro Ricardo Lewandowski nos termos dos artigos 70, caput e 38,
II do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e considerando
o precedente firmado pela Presidência desta Corte na Rcl nº 31.590,
tendo em vista que a alegação inicial era a de descumprimento da
decisão do AgR-AgR-ED-AgR na Rcl nº 33.543, no qual Sua Excelência
foi designado Redator para o Acórdão.

Assim, considerando que esta Reclamação tem origem na
‘Operação Spoofing’, cujos feitos estão sob a relatoria da Exma. Sra.
Ministra Rosa Weber, foi o mesmo distribuído por prevenção ao HC
nº 175.705, nos termos do artigo 69, caput, do RISTF combinado com o
art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706.” (RCL 47.086, Doc. 20)

Diante do teor dos esclarecimentos prestados pela diligente Secretaria
Judiciária, o eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Luiz Fux, manteve a distribuição da RCL 47.086 à eminente Ministra Rosa
Weber, pois configurada a prevenção.

Veja-se, portanto, que a defesa técnica, em 23.12.2020 (Doc. 87), deduziu
pretensão relacionada à ação penal para a qual a eminente Ministra Rosa
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Weber e, por consequência, a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, são os órgãos jurisdicionais preventos desde 16.9.2019, nos termos
do art. 10 do RISTF:

“Art. 10 . A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum
de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso
denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição
preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores,
mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do
Presidente do Tribunal”.

Aliás, chama a atenção o fato da aludida pretensão ter sido deduzida no
período de recesso forense (dia 23.12.2020), bem como após a prestação
jurisdicional de mérito da presente reclamação (Doc. 35), entregue em
decisão monocrática proferida no dia 16.11.2020. Ademais, da leitura do
inteiro teor da petição formalizada pela defesa técnica (Doc. 87), não se
constata o declínio de causa de pedir apta a deflagrar a competência
originária do Supremo Tribunal Federal, ainda que de forma incidental,
mormente no período de recesso forense, pois inexistente situação de
urgência a demandar premente prestação jurisdicional.

Com efeito, a pretensão de acesso aos autos relacionados à denominada
Operação  Spoofing , embora deduzida no período de recesso forense e
relacionada a objeto diverso do conteúdo da presente reclamação, veio
desacompanhada de qualquer justificativa acerca de eventual perigo na
demora da prestação jurisdicional.

Além disso, não há nos autos notícias de que o Juízo da 10ª Vara Federal
do Distrito Federal tenha negado à defesa técnica do reclamante o acesso ao
conteúdo da Ação Penal n. 1015706-59.2019.4.01.3400, o que evidencia a
atuação do Supremo Tribunal Federal ao arrepio das competências
previstas no art. 102 da Constituição Federal.

Nessa ambiência, cumpre registrar que, na qualidade de relator dos
feitos atinentes à Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, apreciei diversos requerimentos idênticos formulados pela defesa
técnica do ora reclamante, a evidenciar não só o desvirtuamento da
competência jurisdicional estabelecida no Regimento Interno por
intermédio da pretensão incidental requerida nestes autos, mas a 

 inexistência de negativa de acesso ao aludido material por parte das
autoridades judiciais que supervisionam feitos nos quais estão contidos.
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Refiro-me, exemplificativamente, ao que decidido em 29.8.2019 nos
autos do HC 174.398, impetrado em favor do ora reclamante, ocasião em
que consignei:

“(...)
3. Com relação ao pleito de produção de provas vinculadas a

noticiados fatos supervenientes ao ato coator, consigno que se almeja a
colheita de elementos probatórios que não se encontram submetidos à
administração e supervisão desta Relatoria, da autoridade imputada
como coatora ou das instâncias antecedentes. Além disso, a defesa não
noticia eventual submissão da matéria à autoridade judiciária
competente”.

A insistência da defesa em obter uma ordem judicial emanada do
Supremo Tribunal Federal para ter acesso ao aludido conteúdo motivou,
inclusive, a afetação do citado  habeas corpus à deliberação do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos termos de despacho proferido em 6.11.2020,
com o seguinte teor:

 “Despacho: Por meio de petição protocolizada em 16.10.2020, os
impetrantes reiteram requerimento já formulado na inicial deste 

 habeas corpus de acesso às ‘ mensagens que foram originariamente
 apreendidas no âmbito da Operação Spoofing’ (Doc. 76), cujo

conteúdo integra os autos do INQ 4.781, da Relatoria do eminente
Ministro Alexandre de Moraes; da PET 8.403, da Relatoria do
eminente Ministro Ricardo Lewandowski; e é objeto da pretensão
deduzida nos autos da ADPF 605, da Relatoria do eminente Ministro
Dias Toffoli.

Deste último feito, destaco o seguinte excerto declinado na
medida cautelar deferida pelo então Relator, o eminente Ministro Luiz
Fux:

‘(...)
 In casu , há fundado receio de que a dissipação de provas possa

frustrar a efetividade da prestação jurisdicional, em contrariedade a
preceitos fundamentais da Constituição, como o Estado de Direito
(art. 1º,  caput ) e a segurança jurídica (art. 5º, caput). Em acréscimo, a
formação do convencimento do Plenário desta Corte quanto à licitude
dos meios para a obtenção desses elementos de prova exige a

 adequada valoração de todo o seu conjunto  . Somente após o exercício
aprofundado da cognição pelo colegiado será eventualmente possível
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a inutilização da prova por decisão judicial, consoante determina o art.
157, § 3º, do CPP (‘Preclusa a decisão de desentranhamento da prova
declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial,
facultado às partes acompanhar o incidente’).’ (g.n.)

Pendente, portanto, juízo de licitude dos dados cujo acesso é
pretendido pelos impetrantes, a ser realizado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos arts. 6º, II, ‘c’; 21, I e
XI; e 22, parágrafo único, ‘b’, todos do RISTF, afeto-lhe o julgamento
do presente  habeas corpus .

Regularmente instruído, indico o feito à Pauta do Tribunal Pleno”
(HC 174.398, Doc. 78).

No entanto, por meio de petição protocolada em 7.2.2021, a defesa
técnica do ora reclamante desistiu do pedido formulado no HC 174.398, o
que foi homologado em decisão proferida no dia 9.2.2021, impugnada pela
Procuradoria-Geral da República mediante a interposição de agravo
regimental, pendente de análise.

Nesse cenário, constata-se que a primeira pretensão deduzida
incidentalmente nestes autos pela defesa técnica do reclamante já
encontrava-se integralmente devolvida à deliberação do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, desde 6.11.2020, nos autos do HC 174.398, o que
não a inibiu de reiterá-la nestes autos no período de recesso forense, mesmo
não configurada conexão ou continência, ao arrepio das competências
regimentais e sem demonstração de urgência na prestação jurisdicional.

Deflagrou-se verdadeira instância revisional de atos praticados pelo
Relator no âmbito do Supremo Tribunal Federal sem amparo no Regimento
Interno, revelando-se oportuna, porque evidencia a heterodoxia verificada
no processamento destes autos, a afirmação lançada pelo Ministro Gilmar
Mendes por ocasião do julgamento do HC 193.726 AgR-Segundo, no
sentido de que “ inexiste hierarquia entre os órgãos ou Ministros

 integrantes deste Supremo Tribunal Federal ”.

Ainda que assim não fosse, porque destituído de conexão ou
continência com a pretensão de acesso aos autos do acordo de leniência
celebrado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A.,
homologado pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária do
Paraná, o pedido incidental de acesso às mensagens interceptadas
atribuídas a agentes públicos, e que compõem o acervo material de ação
penal em trâmite perante a 10ª Vara Federal do Distrito Federal, formulado
no Doc. 87 destes autos, deveria, no mínimo, ter sido submetido à
distribuição por sorteio, nos termos do art. 66,  caput , do RISTF,
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circunstância que macula toda a prestação jurisdicional subsequente, pois
violada a garantia ao juiz natural.

 3.2. Segunda ampliação objetiva em ofensa ao devido processo legal.

Nada obstante o panorama de ilegalidades já descortinado, a defesa
técnica do reclamante tornou a formular nova pretensão destituída de
conexão com o objeto da presente reclamação.

Com efeito, arvorando-se no conteúdo de extensa produção probatória
unilateral realizada ao longo de 4 (quatro) meses (janeiro a abril de 2021),
por meio de petição protocolada em 12.4.2021 (Doc. 576) a defesa técnica do
ora reclamante pugnou pela concessão de  habeas corpus incidental e de
ofício, com o fim de obter o trancamento da Ação Penal n. 5063130-
17.2018.4.04.7000, conhecida como o caso “sede do Instituto Lula”, bem
como a extensão da aludida ordem às Ações Penais ns. 5021365-
32.2017.4.04.7000 (caso “Sítio de Atibaia) e 5044305-83.2020.4.04.7000 (caso
“doações ao Instituto Lula”), argumentando, em síntese, que provas
integrantes do  acordo de leniência celebrado entre o Ministério Público
Federal e a Odebrecht S.A, compartilhadas com as referidas ações penais,
teriam sido produzidas em desconformidade com acordos internacionais de
cooperação jurídica celebrados com os Estados Unidos e a Suíça, dos quais
o Brasil é signatário.

A pretensão foi acolhida pelo eminente Relator em decisão proferida em
29.6.2021 (Doc. 672), dando ensejo ao presente agravo regimental.

Nesse ponto, constata-se  dupla ofensa ao princípio do juiz natural.
Como já exposto, a pretensão de invalidação de provas originárias de 

 acordo de leniência , homologado por juiz federal, foi precedida de
instrução probatória unilateral realizada de forma  originária no Supremo
Tribunal Federal, embora não identificada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 102, I, da Constituição Federal.

Isso porque (i) o reclamante não encontra-se investido em cargo ao qual
a Constituição Federal atribui competência criminal originária ao Supremo
Tribunal Federal; (ii) o pedido de declaração da ilegalidade de provas que
integram acordo de leniência não é albergado por qualquer decisão do
Supremo Tribunal Federal dotada de caráter vinculante aos demais órgãos
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do Poder Judiciário, e (iii) não há notícia de que a autoridade reclamada
tenha usurpado a competência ou desrespeitado decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em processo subjetivo.

Portanto, exaurido o objeto da presente reclamação com a garantia de
acesso à defesa técnica do reclamante aos autos em que veiculado o acordo
de leniência celebrado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.
A., a pretensão subsequente, em que questionada a  legalidade de
determinados elementos de prova, deveria ter sido direcionada ao juízo
competente, qual seja, a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba, responsável pela homologação e supervisão da avença, formando-
se o indispensável contraditório, o que como visto, não ocorreu.

Reafirmo a adequação da via da reclamação constitucional para a
veiculação de pleito de acesso a autos no interesse de investigado ou
acusado em ação penal, com fundamento no enunciado n. 14 da Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A, § 3º, da
Constituição Federal.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento externado pelo
eminente Relator, a manutenção da tramitação da reclamação constitucional
após a prestação jurisdicional de mérito, com a promoção de instrução
probatória desprovida de contraditório, para posterior escrutínio da
legalidade de elementos de prova encartados nos autos aos quais garantiu-
se o acesso, revela não só o desbordo da competência atribuída pelo Poder
Constituinte originário ao Supremo Tribunal Federal, como também a
deflagração de procedimento jurisdicional desprovido de previsão legal.

A decisão agravada expõe, ainda, a equivocada incidência da norma
prevista no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, que autoriza da
concessão de  habeas corpus de ofício, pois em desconformidade com o
entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Cumpre assentar, desde logo, a não incidência da preclusão a que alude
o art. 66, § 6º, do RISTF, já que a ilegalidade foi apontada pela Procuradoria-
Geral da República na presente insurgência, primeira oportunidade em que
teve a possibilidade de manifestar-se acerca da pretensão incidental de
concessão de  habeas corpus de ofício deduzida pela defesa técnica, já que,
da análise das peças juntadas entre os Docs. 576 e 672, não consta dos autos
intimação específica viabilizando o contraditório prévio. Considerando que
não houve a preclusão do tema, não tem incidência ao caso o § 1º do mesmo
dispositivo, que dispõe sobre a prorrogação da competência quando ocorre
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o “ conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o
 prevento ”.

Prosseguindo na análise da insurgência ministerial, verifica-se crescente
tendência ao desvirtuamento do instituto da reclamação, por vezes
chancelado em julgamentos colegiados proferidos por órgão fracionário
que, em distanciamento do dever imposto a todo Tribunal pátrio de “ 

 uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente ”, nos
termos do art. 926 do Código de Processo Civil, acabam por não observar o
entendimento prevalente sobre a matéria fixado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal.

Refiro-me, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República
nas razões da presente insurgência, ao que decidido no julgamento da RCL
25.509, realizado em 15.2.2017, oportunidade na qual o Plenário do
Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade do recebimento da
reclamação constitucional como pedido de habeas corpus “ se a suposta
ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição

 desta Corte ”.

Colaciono, a propósito, a ementa do aludido julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA
DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO
DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A
PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de
argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à
manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de
pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175
quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora
reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo
singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à
autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de
reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta
ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à
jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas
vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo
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de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a
submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo
regimental desprovido.

(Rcl 25509 AgR, Rel.: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 15.2.2017)

Aliás, o procedimento adotado pelo eminente Relator, embora encontre
arrimo em alguns precedentes emanados da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, vai de encontro ao entendimento que rotineiramente vem
sendo adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em
conformidade com a citada orientação do Plenário.

Veja-se:

EMENTA Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.815 e
187.035. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos
vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do
STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem
não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Reclamação
utilizada como sucedâneo recursal. Concessão de habeas corpus de

 ofício. Não cabimento. Inexistência de nulidade por não observância
do art. 212 do CPP. Necessidade da demonstração de prejuízo
concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas
de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegação de
violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de
efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo
subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento
da reclamação. 2. A reclamação não pode ser utilizada como

 sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral . 5. Agravo
regimental não provido. (Rcl 46765 AgR, Rel.: DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 23.8.2021 – destaquei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PENAL.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 666.334/AM (Tema 712)
E ARE 1.052.700/MG (Tema 972). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4.
Impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto
inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades
elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida
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 supressão de instância. 5. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o
julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não
tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do
contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício,
incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa,
pois poderia a ordem ser deferida em outra instância. 6. Agravo
interno conhecido e não provido. (Rcl 47805 AgR, Rela.: ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 17.8.2021 – destaquei)

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA
OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO
CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros
crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o
estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2.
Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não
admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de
habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em
que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição

 Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que
se nega provimento. (Rcl 24768 AgR, Rel.: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.8.2017 – destaquei)

RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A
reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete
vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A
reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do
Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a

 utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus .
(Rcl 35098 AgR, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
5.11.2019 – destaquei)

Como visto, a suposta coação apontada na pretensão incidental emana
de acordo de leniência celebrado entre o Ministério Público Federal e a
Odebrecht S.A., o qual foi homologado pelo Juízo da 13ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba, órgão jurisdicional cujos atos não são
diretamente sindicáveis pelo Supremo Tribunal Federal na via do habeas

 corpus , seja de forma originária ou recursal, nos termos do art. 102, I, “i” e
II, “a”, da Constituição Federal.

A jurisdição incidental prestada nestes autos suprime, a um só tempo, a
prestação jurisdicional de três instâncias do Poder Judiciário, quais sejam, o
próprio Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como o Superior Tribunal de
Justiça, fazendo do Supremo Tribunal Federal o único juízo da causa em
apreço.
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Mas não é só. Apenas para viabilizar a argumentação, ainda que a
jurisdição do Supremo Tribunal Federal estivesse aberta à pretensão
incidental deduzida pelo reclamante, o que, como visto, não ocorre no caso,
a sua análise não prescindiria do prévio escrutínio do juiz natural conforme
as normas regimentais de distribuição dos processos, nos termos dos arts.
66 e seguintes do RISTF.

E nesse ponto, uma vez mais, o que se tem é a inequívoca ofensa ao
aludido postulado.

Na cronologia da tramitação dos feitos relacionados à Operação Lava
Jato, tem-se como causa mediata de definição da prevenção a distribuição,
aos 18.4.2014, da RCL 17.623 ajuizada em favor de Paulo Roberto Costa, ao
saudoso Ministro Teori Zavascki, a quem havia sido distribuído
anteriormente o HC 121.918, aos 31.3.2014, impetrado em favor do mesmo
reclamante.

Nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, as ações e os recursos versando fatos conexos ao objeto da RCL
17.623 foram aglutinados sob a mesma relatoria, dentre os quais figuram,
registro, o INQ 3.883 e o INQ 4.112, distribuídos ao Ministro Teori Zavascki
aos 7.7.2014 e 21.8.2015, respectivamente.

Em razão do fatídico episódio que vitimou o saudoso Ministro Teori
Zavascki, e com a minha posterior opção de integrar a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, por ato da então Presidente, a eminente Ministra
Cármen Lúcia, fui designado, por sorteio realizado em 2.2.2017, como
relator da aludida operação.

Enfatizo, por oportuno, que a redistribuição dos feitos à minha relatoria
foi materializada nos autos dos já mencionados INQ 3.883 e INQ 4.112, pois,
à época, a RCL 17.623 encontrava-se arquivada, diante do trânsito em
julgado da decisão de mérito certificada em 23.3.2015.

A partir de então, todos os processos conexos foram distribuídos à
minha relatoria por prevenção, sendo o caso, inclusive, da PET 8.015, na
qual foi autuada petição protocolada pela Odebrecht S.A. em 14.12.2018,
noticiando o descumprimento, por parte do Governo do Distrito Federal, às
disposições convencionadas no multicitado acordo de leniência celebrado
com o Ministério Público Federal.

Em decisão monocrática proferida em 17.12.2018, externei compreensão
pelo não conhecimento da petição, diante da incompetência do Supremo
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Tribunal Federal para supervisionar o aludido acordo, homologado, como
já afirmado, pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba.

Tal entendimento foi inicialmente mantido pela Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do agravo regimental
interposto pela Odebrecht S.A., realizado em 17.3.2020, mas superado no
superveniente julgamento dos embargos de declaração opostos, na sessão
virtual dos dias 5 a 12.2.2021, nos termos do voto proferido pelo Ministro
Gilmar Mendes, designado redator para o acórdão.

Nesse contexto, a pretensão incidental de inutilização de provas
amealhadas ao acordo de leniência celebrado entre a Odebrecht S.A. e o
Ministério Público Federal deveria ter sido submetida à prévia distribuição,
nos termos do art. 66,  caput , do RISTF, revelando-se ofensivo ao devido
processo legal o direcionamento a estes autos, justamente porque não se
cuida de mera decorrência lógica da prestação jurisdicional de mérito da
presente reclamação.

Ademais, a situação fática narrada na pretensão incidental está longe de
configurar a teratologia que, de forma excepcional, legitimaria a concessão
de habeas corpus de ofício, ainda que em sede de reclamação, já que, para
chegar a tal conclusão, foi necessária a produção de extensa prova
documental (Docs. 170, 216, 251, 311, 319, 334, 343, 354, 402, 423, 434, 478,
499 , 576, 585 e 758), sem que se tenha deliberado sobre a legalidade do seu
conteúdo, olvidando-se, ainda, do contraditório em relação às partes que
celebraram o acordo de leniência ou à Procuradoria-Geral da República.

 4. Ofensa ao contraditório.

O segundo malferimento às garantias constitucionais que retiram a
legitimidade das prestações jurisdicionais incidentais realizadas nestes
autos reside na não observância do contraditório.

Cumpre rememorar, no ponto, que a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, em deliberação na qual restei vencido, negou aos
Procuradores da República integrantes da extinta Força Tarefa da Operação
Lava Jato no Paraná a legitimidade para deduzir pretensões nestes autos,
conforme se infere da seguinte ementa:
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Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE
DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A
ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO
RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA
VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”.
INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES
JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO
APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA,
PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS
INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O
RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF.
ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE
TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ
DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE
REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO
DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – (...) II - Nos autos desta
reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei
Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que
atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para
oficiar nos processos em curso perante STF III – Ao exercer suas
atribuições como dominus litis, o Ministério Público não formula
pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se,
portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos
peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de
primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para
impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de
defender direitos próprios e de terceiros IV - Trata-se de pleito
claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque
resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida
declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em
ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente
alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia
ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da
República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um
litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados,
agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. V - O
Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que
a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na
espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação
do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na
qualidade de substituto processual. VI - Ainda que se admita, apenas
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para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o
escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto
inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos,
autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na
Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os
conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é,
aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem
ser mantidos sob rigoroso sigilo. VII – Diante disso, fica afastada
qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de
interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros,
estes, registre-se, não demonstrados. VIII - Na presente reclamação, os
personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas
o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante,
como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação
penal. IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e
contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive
mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém,
na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. X - Petição
da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal
dos peticionantes. (Rcl 43007 AgR, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 9.2.2021)

Diante de tal decisão colegiada, mesmo que, por hipótese, a jurisdição
do Supremo Tribunal Federal estivesse aberta ao reclamante para deduzir
pretensão de nulidade de provas inseridas em acordo de leniência
homologado por juízo federal, o que, como visto, não ocorre, a subsequente
prestação jurisdicional seria, como é, inevitavelmente maculada pela
absoluta impossibilidade de estabelecer-se o contraditório que, assim como
o princípio do juiz natural, é pressuposto de legitimidade de qualquer
decisão judicial  de mérito .

Com efeito, não se perca de vista que o objeto da pretensão incidental
manejada pela defesa técnica do reclamante nestes autos reside na
declaração de imprestabilidade de elementos de prova integrantes do
acordo de leniência celebrado entre o Ministério Público Federal,
representado pelos Procuradores da República que compunham a extinta
Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, e a sociedade empresária
Odebrecht S.A.

Na decisão agravada, o eminente Relator conclui pela “ 
imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de prova obtidos a
partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela
Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente

 à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 ”, a partir de genérica
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argumentação no sentido de que “ ocorreram inúmeras tratativas com
autoridades, entidades e pessoas estrangerias a respeito da documentação
pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais
formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação

 pertinente à matéria ” (Doc. 677, fl. 8).

Note-se que, para comprovar a incidentalmente alegada ilegalidade de
provas que instruem ação penal deflagrada em desfavor do reclamante, a
defesa técnica teve que desincumbir-se do ônus probatório da alegação, nos
termos do art. 156 do Código de Processo Penal, promovendo instrução
processual em sede de reclamação constitucional para requerer, adiante, a
concessão de  habeas corpus de ofício.

Ou seja, utilizou-se a defesa técnica da reclamação para retirar do juiz
natural o debate acerca da legalidade da prova, impedindo à acusação,
como parte contra contraposta legitimada ao exercício da pretensão
punitiva, o efetivo contraditório acerca das ilegalidades suscitadas.

O processo penal justo deve ser alinhado não só às garantias
constitucionais penais previstas em favor do acusado, mas também aos
objetivos da República Federativa do Brasil previstos no art. 3º da
Constituição Federal, dentre os quais destaca-se a construção de “uma
sociedade livre, justa e solidária”, cuja consecução tem na responsabilização
criminal de atos ofensivos a bem jurídicos sensíveis um de seus
instrumentos.

Em outras palavras, as garantias constitucionais processuais não podem
ser vistas, sempre, como via de mão única, mas instrumentos de legitimação
da prestação jurisdicional adequada ao Estado de Direito democrático.

Sobre a produção probatória no processo penal, confira-se lição de Aury
Lopes Jr.:

“Especificamente em matéria probatória, o contraditório deve ser
rigorosamente observado nos quatro momentos da prova:

1º Postulação (denúncia ou resposta escrita): contraditório está na
possibilidade de também postular a prova, em igualdade de
oportunidades e condições.

2ª Admissão (pelo juiz): contraditório e direito de defesa
concretizam-se na possibilidade de impugnar a decisão que admite a
prova.
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3ª Produção (instrução): o contraditório manifesta-se na
possibilidade de as partes participarem e assistirem a produção da
prova.

4ª Valoração (na sentença): o contraditório manifesta-se através do
controle da racionalidade da decisão (externada pela fundamentação)
que conduz à possibilidade de impugnação pela via recursal” ( in
Direito processual penal. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021)

Portanto, a alegada ilegalidade de provas encartadas em ação penal
como exercício do ônus probatório imposto ao órgão acusatório acerca dos
fatos descritos na denúncia não se faz sem observância ao devido processo
legal, sendo imprescindível a formação do contraditório na ambiência do
procedimento adequado e perante a autoridade jurisdicional competente.

Ademais, considerando que, quando celebraram o acordo de leniência,
tanto o Ministério Público Federal como a sociedade empresária Odebrecht
S.A. assumiram contratualmente obrigações processuais, e sendo certo que
eventual inobservância a estas tem o potencial de gerar inadimplemento,
toda e qualquer declaração de nulidade de atos que gravitam em torno da
aludida avença não prescinde do contraditório prévio e efetivo, sob pena de
ofensa às garantias previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal,
cujo âmbito de proteção não é restrito a acusados em procedimentos de
responsabilização criminal.

Nesse sentido, ao declarar a imprestabilidade de tais elementos de
prova, a decisão agravada impôs gravame processual e material não só ao
Ministério Público Federal, atribuindo-lhe responsabilidade pela
internalização de provas em desconformidade com acordos bilaterais de
cooperação jurídica internacional vigentes, mas à própria empresa leniente,
diante do esvaziamento do valor probatório dos dados por meio dos quais
busca o adimplemento de obrigações assumidas em acordo de leniência.

Contudo, como visto, ao Ministério Público Federal, representado pelos
Procuradores da República que integravam a extinta Força Tarefa da
Operação Lava Jato no Paraná, não se conferiu legitimidade para atuar na
presente relação processual. Ademais, a empresa leniente não foi sequer
citada para pronunciar-se sobre as ilegalidades que, em tese, fulminariam
parcela relevante dos atos colaborativos a que se obrigou ao celebrar o
acordo de leniência.

Ainda que se cuide de ato de defesa, em oposição, portanto, à pretensão
punitiva estatal, a produção probatória levada a efeito nestes autos, para ser
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admitida como válida e passível de valoração, deveria ser realizada em
conformidade com o devido processo legal, o que, como visto, não ocorreu.

No ponto, precisas são as lições de Renato Stanziola Vieira:

“Na inevitável regulação jurídica da colheita e na apresentação
das provas em juízo até a sua valoração, o procedimento probatório,
como resume Franco Cordero, é como qualquer outro – um produto
de atividade juridicamente regulada, por meio do qual a prova
adquire eficácia (e, por isso, torna-se processualmente relevante) na
medida em que é realizado o modelo legal. A eficácia da prova,
segundo Cordero, supõe uma perfeita correspondência do ato à 

 fattispecie . A essa afirmação aduz-se e se reforça uma das ideias deste
estudo: só se valora o que passou pelos filtros de obtenção e
admissibilidade, atendendo ao figurino legal. Assim, prova obtida ou
admitida irregularmente não pode ser valorada” ( in Controle da

 prova penal . 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, item 2.1)

Embora seja certo que a atuação do Ministério Público Federal perante o
Supremo Tribunal Federal seja atribuída exclusivamente ao Procurador-
Geral da República, nos termos do art. 46 da LC 75/1993, tal circunstância
não tem o condão de autorizar a prestação jurisdicional desta Corte em
ofensa às garantias processuais constitucionais, em especial o direito ao
contraditório.

E ainda que se atribua a qualificação de prova pré-constituída aos
denominados “relatórios” contendo a transcrição de diálogos mantidos
entre agentes públicos e ilicitamente interceptados, a valoração que
antecede a formação da decisão judicial não prescinde do efetivo
contraditório, não observado no caso.

Colho, a propósito, as lições de Gustavo Badaró:

“(...) embora seja inegável a importância do contraditório,
possibilitando às partes uma interlocução prévia sobre tudo aquilo
que possa interferir na decisão judicial, sendo considerado um
elemento estrutural do processo, ele não deve ser considerado uma
‘condição geral e absoluta para utilização do meio de prova’. Como
explica Taruffo, a regra segundo a qual a prova deve se formar em
contraditório vale somente  no processo , ou seja, para as provas

 constituendas , que propriamente são criadas no processo; já para as
outras provas, isto é, as  pré-constituídas, o importante é que seja
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garantido o contraditório, não para a formação da prova, mas para a
sua valoração. Neste caso, basta que as provas pré-constituídas sejam
submetidas ao contraditório, antes da decisão judicial.” ( in Processo
Penal. 6ª ed. E-book. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. RB-
10.8)

É preciso destacar, ademais, que a ilegalidade arguida incidentalmente
nestes autos é objeto de prévio  habeas corpus impetrado pela defesa técnica
do ora reclamante, protocolado em 3.2.2020, autuado como HC 180.985 e
distribuído à minha relatoria por prevenção, no qual aponta-se como ato
coator o indeferimento, por parte do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba, do processamento de incidente de ilicitude de prova.

Chamo à atenção o fato da defesa técnica do reclamante, na inicial da
mencionada impetração, arvorar-se do argumento de que o indeferimento
do processamento do incidente de ilicitude de prova redundaria na
ineficácia de decisão monocrática por mim proferida nos autos da RCL
33.543, por meio da qual, frise-se, concedeu-se acesso à defesa técnica aos
elementos pertinentes acostados ao acordo de leniência celebrado entre o

 Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A .

Tratando-se de autos que tramitam sob o regime de irrestrita
publicidade, permito-me transcrever os seguintes excertos dos argumentos
deduzidos pela defesa técnica:

“V.I – Impossibilidade de cogitar-se preclusão
O Parecer Técnico Divergente elaborado pelo Assistente Técnico

da Defesa e juntado aos autos da ação penal em 02/04/2018 foi
elaborado com indevidas limitações impostas pelo então Juiz Federal
Sergio Moro. Segundo constou no próprio documento técnico, tais
restrições envolveram dentre outras coisas, o (  i ) conteúdo que
poderia ser acessado (apenas arquivos com eventuais referências a
‘beluga’ e ‘jaumont’), (  ii ) o tempo de acesso aos materiais que seriam
periciados e, ainda, (  iii ) a falta de completude do laudo
confeccionado pelos Peritos Criminais da Polícia Federal – pois nem
os peritos oficiais conseguiram acesso aos sistemas da empresa
Odebrecht, apenas a um suposto banco de dados.

Diante de tais limitações indevidas, em 28/08/2019 e. Ministro
Edson Fachin proferiu decisão na Reclamação nº 33.543/PR para
permitir a realização de nova perícia pelo Assistente Técnico da
Defesa do Paciente relativamente à ação penal 5063130-

 17.2016.4.04.7000/PR.
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Naquela oportunidade fez constar o e. Ministro Edson Fachin:
‘2. Nesse contexto, diante da específica manifestação defensiva e,

especialmente, para prevenir irregularidades processuais, determino
que, na Ação Penal n. 5063130-17.2017.404.7000/PR, seja facultado à
defesa acesso aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht, nos
exatos moldes do verificado na Ação Penal n. 5021365-32.2017.404.7000

 /PR , ordenando, ainda, a confecção de ata com a descrição minuciosa
dos trabalhos levados a efeito. Desde logo, estabeleço o prazo
impreterível de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência pelo
assistente técnico defensivo.’

Diante dessa realidade, não há que se cogitar de preclusão, pois o
e. Ministro Edson Fachin reconheceu indevidas limitações impostas
pelo Juízo durante a realização da perícia anterior e por isso mesmo
determinou a realização de uma nova perícia.

Assim, somente na segunda perícia, realizada a partir da decisão
desse Egrégio Supremo Tribunal Federal na Reclamação 33.543/PR,
proferida em 28/09/2019, é que o Assistente Técnico da Defesa teve a
oportunidade de apontar elementos mais profundos sobre a quebra da
cadeia de custódia da prova e a inobservância das regras de
cooperação internacional entre Brasil e a Suíça.

Qualquer entendimento em sentido contrário conduziria à
conclusão de que a decisão proferida pelo e. Ministro Edson Fachin na
citada Reclamação 33.543/PR não teria qualquer eficácia! Para quê
teria sido determinada a realização de NOVA perícia se a Defesa não
pode utilizá-la como base para o Incidente de Ilicitude de Prova?” (fls.
10-11, do HC 180.985).

Na aludida peça inicial do HC 180.985, a defesa técnica prosseguiu
declinando os argumentos fáticos e jurídicos que embasaram a pretensão,
deduzida nos seguintes termos:

“(  i ) A concessão de medida liminar pelo e. Ministro para
determinar a suspensão do curso da Ação Penal nº 5063130-
17.2016.4.04.7000/PR;

(  ii ) Sejam colhidas as informações de estilo da Autoridade
Coatora e ouvido o Ministério Público Federal;

(  iii ) No mérito, confirmada a liminar, seja concedida a ordem de 
 Habeas Corpus para o fim de declarar a nulidade da decisão que

indeferiu o do [sic] Incidente de Ilicitude de Prova nº 5057394-
13.2019.4.04.7000/PR, determinando-se o regular processamento do
incidente e a apreciação do pedido ali formulado antes do
encerramento da fase de instrução; ou, ainda, a declaração de
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nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a apresentação
do incidente de ilicitude da prova antes referido;” (fl. 25, do HC
180.985)

Embora tenha inicialmente negado seguimento à impetração, por meio
de decisão monocrática proferida em 24.2.2021, após a interposição de
agravo regimental, concedi a ordem de  habeas corpus postulada pela defesa
técnica do ora reclamante, nos seguintes termos:

“(...) com fundamento no art. 317, § 2º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de habeas corpus para ‘ 
declarar a nulidade da decisão que indeferiu o [processamento] do
Incidente de Ilicitude de Prova nº 5057394-13.2019.4.04.7000/PR,
determinando-se o regular processamento do incidente e a apreciação

 do pedido ali formulado antes do encerramento da fase de instrução ’
(Doc. 53, fl. 10, do HC 180.985).

Assim expostos os fatos, conclui-se (  i ) que desde 17.6.2019, quando
proferida decisão monocrática por meio da qual julguei parcialmente
procedente a RCL 33.543, a defesa técnica do reclamante teve acesso aos “ 

 elementos de prova já documentados ” no acordo de leniência celebrado
entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A. e que lhe diziam
respeito; e que (  ii ) a alegada ilegalidade dos elementos de prova oriundos
do aludido acordo de leniência tem regular trâmite no incidente provocado
pela defesa, cujo processamento perante o primeiro grau de jurisdição foi
assegurado pela ordem de  habeas corpus concedida nos autos do HC
180.985.

Destoa dos fatos até aqui expostos a afirmação feita pela defesa técnica
do reclamante e reproduzida na decisão agravada, no sentido de que “ há
cerca de 4 anos o reclamante vem insistindo no pedido de acesso à íntegra
do material que serviu de base à acusação, perante a 13ª Vara Criminal

 Federal de Curitiba, especialmente ao Acordo de Leniência da Odebrecht ”
(Doc. 672, fl. 7), cabendo destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
decorrer de todo o trâmite das ações penais deflagradas no âmbito da
denominada Operação Lava Jato, sempre esteve atento aos alegados
malferimentos ao devido processo legal, corrigindo-os, como visto, quando
efetivamente demonstrados e comprovados.



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 1

1/
02

/2
02

2

32

Resta evidente, portanto, a dupla ofensa ao devido processo legal na
prestação jurisdicional incidental realizada nestes autos, tendo em vista as
violações ao juiz natural e não observância do imprescindível contraditório.

 5. Mérito da pretensão incidental.

5.1. Preliminar. Ilegalidade das provas que embasaram a decisão
 agravada.

Conforme já afirmado, após o julgamento de mérito da presente
reclamação, deu-se início a verdadeira instrução processual, sem
observância ao devido processo legal, a partir do acesso proporcionado à
defesa técnica do reclamante aos autos da Ação Penal n. 1015706-
59.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara Federal do Distrito Federal,
em que são processados os fatos elucidados no âmbito da Operação 

 Spoofing .

Ato seguinte, a defesa técnica do reclamante passou a introduzir nestes
autos “relatórios” produzidos por “perito indicado pela defesa” (Doc. 672,
fl. 8), contendo a descrição de mensagens atribuídas a membros do
Ministério Público Federal e ao então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, os
quais encontram-se nos Docs. 170, 216, 251, 311, 319, 334, 343, 354, 402, 423,
434, 478, 499 , 576, 585 e 758.

A leitura da decisão agravada revela que o acervo probatório que
suporta a concessão da ordem de habeas corpus de ofício deferida pelo
eminente Relator é constituído  exclusivamente dos aludidos “relatórios”,
até porque nenhum outro documento foi acostado aos autos pela defesa
técnica do reclamante.

Ademais, tal constatação fica evidente nas extensas transcrições de
diálogos atribuídos a agentes públicos contidas na decisão agravada, bem
como no seguinte excerto:

“(...)
Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em

13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi
possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas
com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da
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documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao
largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem
da legislação pertinente à matéria” (Doc. 672, fl. 8).

Nessa ambiência, porque embasam, de forma exclusiva, as conclusões
expostas na decisão agravada, considero imprescindível a análise da
legalidade das provas introduzidas nestes autos pela defesa técnica do
reclamante, à luz do que dispõe o art. 5º, LVI, da Constituição Federal,
segundo o qual “ são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por

 meios ilícitos ”.

No caso, os elementos de informação que suportam as conclusões
externadas na decisão agravada consistem em transcrições de diálogos
ilicitamente interceptados, travados entre agentes públicos, os quais
constituem o objeto material de fato delituoso apurado nos autos da Ação
Penal n. 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara Federal
do Distrito Federal.

Cuida-se de material obtido em frontal violação à garantia prevista no
art. 5º, XII, da Constituição Federal, não havendo dúvida acerca da ilicitude
e, portanto, da imprestabilidade para sustentar a imposição de qualquer
tipo de sanção, seja de natureza penal, administrativa ou civil, diante da
inadmissibilidade de sua valoração em qualquer processo adequado aos
fundamentos do Estado de Direito democrático, conforme garante o mesmo

 art. 5º da Constituição Federal, no seu inciso LVI.

Sendo notório o vício de origem, este se comunica a qualquer elemento
de informação dele decorrente, conforme preceitua o art. 157, § 1º, do
Código de Processo Penal, o qual exclui do âmbito de valoração
jurisdicional as “provas derivadas das ilícitas”, como devem ser
qualificadas as transcrições providenciadas de forma unilateral pela defesa
técnica do reclamante e juntadas aos autos sem a observância ao

 imprescindível contraditório .

A teleologia da citada norma proibitiva é voltada não só à retirada da
validade dos elementos de prova derivados de fonte ilícita, mas
desestimular a violação a garantias constitucionais para a obtenção do
suporte probatório da tese sustentada na relação processual, vedando-se o
“vale tudo” ao alcance de resultado favorável por intermédio da prestação
jurisdicional.
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Trago à colação o que a propósito consignou o eminente Ministro
Sepúlveda Pertence, por ocasião do julgamento do HC 69.912:

“(...)
Estou convencido de que essa doutrina da invalidade probatória

do ‘fruit of the poisonous tree’ é a única capaz de dar eficácia à
garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita.

De fato, vedar que se possa trazer ao processo a própria
‘degravação’ das conversas telefônicas, mas admitir que as
informações nela colhidas possam ser aproveitadas pela autoridade,
que agiu ilicitamente, para chegar a outras provas, que sem tais
informações, não colheria, evidentemente, é estimular e, não, reprimir
a atividade ilícita da escuta e da gravação clandestina de conversas
privadas.” (STF, HC 69.912, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
16.12.1993).

Embora o art. 5º, LVI, da Constituição Federal tenha sido redigido de
forma peremptória e sem qualquer ressalva, os princípios do  favor rei e do 

 in dubio pro reo têm fundamentado afirmações no sentido da
admissibilidade da utilização da prova ilícita quando, apesar do vício de
origem, tenha aptidão para comprovar a inocência daquele a quem imputa-
se a responsabilidade penal por fato delituoso.

Cuida-se de interpretação conformada ao senso de justiça e à repulsa a
condenações arbitrárias ou desprovidas do embasamento probatório
suficiente à prolação de um legítimo juízo de culpa.

Nesse sentido é a lição de Antonio Magalhães Gomes Filho:

“É natural que no confronto entre uma proibição de prova, ainda
que ditada pelo interesse de proteção a um direito fundamental, e o
direito à prova da inocência este último deve prevalecer, não só
porque a liberdade e a dignidade da pessoa humana constituem
valores insuperáveis, na ótica da sociedade democrática, mas também
porque ao próprio Estado não pode interessar a punição do inocente,
o que poderia significar a impunidade do verdadeiro culpado (...)” ( in

 A inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal brasileiro .
Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 85, 2010, p. 409)
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No entanto, extrai-se da própria argumentação defensiva deduzida nas
pretensões incidentais, bem como das razões declinadas na decisão
agravada, que os diálogos ilicitamente interceptados não consubstanciam-se
em prova da inocência do ora reclamante em relação às acusações contra si
deduzidas pelo Ministério Público Federal.

Em outras palavras, a partir dos diálogos interceptados em
contrariedade às normas constitucionais e legais, não houve qualquer
impugnação defensiva acerca do mérito da pretensão punitiva estatal
deduzida pelo órgão de acusação.

Tem-se nestes autos, portanto, a utilização de prova ilícita para embasar
unicamente juízo de imprestabilidade de provas em ação penal, finalidade
que, com a devida vênia ao entendimento externado pelo Relator, esbarra
na absoluta vedação contida no art. 5º, LVI, da Constituição Federal e retira
da decisão agravada o seu fundamento de validade.

Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, “ a melhor forma de coibir
um excesso e de impedir que se repita não consiste em santificar o excesso

 oposto ” (A constituição e as provas ilicitamente obtidas. Revista de
Processo. v. 84, 1996. p. 151).

Chancelar a utilização de tais diálogos para o enfrentamento de
questões processuais redundaria na negativa de vigência às normas que
tutelam o sigilo das comunicações telefônicas e de dados, pois, como visto,
não atestam a inocência do ora reclamante. Ademais, cuidar-se-ia do
estímulo emanado do Poder Judiciário à “ atividade ilícita da escuta e da

 gravação de conversas privadas ”, já rechaçado pelo sempre Ministro
Sepúlveda Pertence no julgamento do HC 69.912.

 5.2. Fundamentos da decisão agravada.

Para declarar a imprestabilidade, em relação ao ora reclamante, de
elementos de informação obtidos a partir do acordo de leniência celebrado
entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A, a decisão agravada
invoca como fundamentos (i) a suposta “ origem em tratativas

 internacionais entabuladas à margem da legislação vigente ”; (ii) a
manipulação de provas de acusação “ de forma tecnicamente inadequada –

 salvo demonstração inequívoca em contrário ”; (iii) a sonegação, por parte
do juízo reclamado, de acesso aos elementos de informação pela defesa
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técnica do reclamante; (iv) a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Curitiba; e (v) a parcialidade do então Juiz Federal
Sérgio Fernando Moro.

O argumento relacionado à sonegação de acesso a elementos de
informação já foi exaustivamente abordado neste voto, demonstrando-se
que, na relação processual deflagrada na origem, o devido processo legal foi
observado e, quando necessário, reafirmado por meio de decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.

No entanto, cumpre analisar de forma destacada os demais argumentos
que sustentam o provimento jurisdicional exarado na decisão agravada.

5.2.1. Atos de cooperação jurídica internacional supostamente realizados
à margem da legislação vigente. Manipulação inadequada de objetos

 materiais. Violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No que diz respeito à afirmação lançada pele eminente Relator, no
sentido de que os elementos de informação obtidos a partir do acordo de
leniência celebrado entre Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal têm
“ origem em tratativas internacionais entabuladas à margem da legislação
vigente”, constata-se frontal ofensa ao dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais.

Com efeito, recorrendo apenas à reprodução de trechos de transcrições
produzidas de forma unilateral pela defesa técnica do reclamante, a decisão
agravada cinge-se a afirmar que tratativas típicas de cooperação jurídica
internacional não observaram a legislação de regência, sem apontar, no
entanto, qualquer dispositivo legal em vigor que tenha sido desrespeitado
ou não observado pelos integrantes do Ministério Público Federal.

A leitura da decisão agravada revela imprecisão e dúvida acerca de
quais fatos representariam atuação dos agentes estatais em
desconformidade do ordenamento jurídico, bem como quais acordos de
cooperação jurídica (bilaterais ou multilaterais) e os respectivos
procedimentos que não teriam sido observados nas passagens transcritas.

O que se tem é conclusão genérica, suportada por transcrições parciais
de diálogos ilicitamente interceptados e trazidos aos autos em frontal ofensa
ao devido processo legal, cujos fundamentos são insuscetíveis de confronto
lógico pela parte  ex adversa na relação processual.
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A partir dos fundamentos declinados na decisão agravada, é impossível
aferir eventual irregularidade na atuação do Ministério Público Federal no
caso concreto, diante da ausência de indicação do paradigma normativo
vinculante ao procedimento da suposta produção probatória, circunstância
que evidencia a ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais
previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O mesmo vício é encontrado na conclusão pelo comprometimento da “ 
cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos

 pela acusação por meio dessas tratativas internacionais ”, sustentada pela
possibilidade de  dedução a partir “ de exaustiva documentação encartada
nos autos da reclamação”, mas limitando-se ao fato de que parte do
material destinado à perícia “ teria sido transportado em sacolas de

 supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação
”.

Destaco, no ponto, que os diálogos que serviram de embasamento à
decisão agravada remontam ao ano de 2018, ou seja, em momento anterior
à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote
Anticrime”, a qual introduziu no Código de Processo Penal os arts. 158-A a
158-F, cujas normas disciplinam o procedimento à preservação da cadeia de
custódia de elementos de prova que serão utilizados na persecução penal.
Estas, no entanto, não incidem nos fatos sob análise, pois cuidam-se de
normas de natureza exclusivamente processual, a atrair a regra da
irretroatividade prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, eventual declaração de nulidade dos elementos de prova
obtidos a partir do acordo de leniência em questão não prescinde da
concreta demonstração de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do
Código de Processo Penal, o qual não é presumível, tampouco dedutível, no
caso sob análise.

Não havendo na decisão agravada qualquer correlação de
prejudicialidade entre o armazenamento de mídia em “sacola de
supermercado” e a integridade dos dados nela contidos, renova-se a ofensa
ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

5.2.2. Incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária
de Curitiba reconhecida nos autos do HC 193.726. Suspeição do ex-Juiz
Federal Sérgio Fernando Moro declarada no HC 164.493. Situações subjetiva
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e objetivamente distintas. Impossibilidade de extensão das decisões ao
processo em que homologado o acordo de leniência celebrado entre

 Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal.

Adicionalmente, a decisão agravada arvora-se na declaração da
incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Curitiba ao processo e julgamento das ações penais ali deflagradas em
desfavor do ora reclamante, bem como no reconhecimento da suspeição do
ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro na condução dos mesmos
procedimentos de responsabilização criminal, para concluir pela nulidade
dos atos praticados pelo então magistrado, “ inclusive no que toca à
recepção do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela

 Odebrecht ”.

Não olvide-se, no entanto, do objeto da pretensão incidental em análise,
estampado no dispositivo da própria decisão agravada: a invalidação de
elementos de prova originários do acordo de leniência celebrado entre a
Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal, homologado pelo juízo da

 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba .

Feito esse destaque, cumpre rememorar que a declaração de
incompetência do aludido juízo para processar e julgar específicas ações
penais deflagradas em desfavor do ora reclamante, de acordo com os
fundamentos encampados pela maioria do Plenário do Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento do HC 193.726 AgR, foi motivada na
dissociação do objeto das respectivas denúncias com a causa de atração, por
conexão, considerada legítima ao exercício da jurisdição pela 13ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba no contexto da Operação Lava
Jato: os delitos praticados de forma direta em desfavor da Petrobras S.A.

No julgamento do HC 164.493, por sua vez, a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio
Fernando Moro para processar e julgar especificamente a Ação Penal n.
5046512-94.2016.4.04.7000/PR (caso “Triplex do Guarujá”), deliberação na
qual restei vencido, utilizando-se, como não poderia ser diferente, de
argumentos que revelariam a parcialidade jurisdicional tão somente em
relação ao ora reclamante.

Nenhuma das razões de decidir, com a devida vênia ao entendimento
declinado na decisão agravada, é extensível ao acordo de leniência
celebrado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal.
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Com efeito, em nenhum momento nestes autos argumentou-se ou
demonstrou-se que o acordo de leniência em questão não trata de ilícitos
praticados pela aludida sociedade empresária contra a Petrobras S.A.
Ademais, é fato notório o envolvimento do grupo empresarial em fraudes
praticadas em detrimento da sociedade de economia mista e que constituem
o mote inicial da Operação Lava Jato.

Além disso, o ora reclamante sequer é parte no acordo de leniência em
questão, razão pela qual tal procedimento não é alcançado pela mácula da
parcialidade outrora reconhecida nos autos do HC 164.493, considerada a
natureza subjetiva do vício declarado.

Conclui-se, portanto, que os argumentos da incompetência do Juízo da
13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba reconhecida nos autos
do HC 193.726, e da suspeição do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro
declarada no julgamento do HC 164.493, não têm aptidão para sustentar
juízo de nulidade de elementos de prova originários do Acordo de
Leniência n. 5020175-34.2017.4.04.7000.

5.2.3. Ausência de violação a normas de cooperação jurídica
internacional. Voluntariedade ínsita ao acordo de leniência. Disposição de
uma das partes acerca dos sistemas de informação que embasaram a

 acusação.

Por fim, os argumentos deduzidos na pretensão incidental pela defesa
técnica do ora reclamante, no sentido de que atos de cooperação jurídica
internacional teriam sido praticados ao arrepio do ordenamento jurídico
vigente, o que redundaria na sustentada impossibilidade de utilização de
elementos de informação originários do acordo de leniência da Odebrecht S.
A., não suportam a prestação jurisdicional materializada na decisão
agravada.

Cumpre destacar ser fato incontroverso nestes autos a utilização de
informações contidas nos sistemas  Drousys e  My Web Day , mantidos pelo
Grupo Odebrecht para gerenciar o setor responsável pela administração e
pagamento de vantagens ilícitas a agentes públicos, em ações penais
deflagradas em desfavor do ora reclamante.

Aliás, cuida-se de ônus suportado não só pelo ex-Presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva, mas de inúmeros agentes públicos
envolvidos em fatos ilícitos praticados pelo aludido grupo empresarial no
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contexto de contratos firmados com a administração pública, nas esferas
federal, estadual e municipal, incluídas empresas públicas e sociedades de
economia mista, que tiveram as respectivas vantagens indevidas registradas
nos referidos sistemas.

Cuidam-se, portanto, de elementos de informação que instruem
inúmeras ações penais em trâmite no Poder Judiciário brasileiro, nas quais
são apuradas responsabilidades criminais por malfeitos atribuídos tanto ao
Grupo Odebrecht, como a agentes investidos em cargos públicos.

É fato incontroverso, ainda, que os aludidos sistemas eram mantidos
pelo Grupo Odebrecht fora do território nacional, como forma de dificultar
a ação das autoridades brasileiras na hipótese de descortinamento dos atos
ilícitos praticados pelo grupo, evitando-se a responsabilização (civil,
administrativa ou penal, em relação aos seus prepostos).

Tendo por hipótese que fosse esse o contexto em que deflagrada a ação
penal em desfavor do ora reclamante, é inegável que a introdução no
processo penal de provas que encontram-se no exterior não prescindiria da
formalização de atos de cooperação jurídica internacional (auxílio direto ou
carta rogatória), observados os eventuais tratados (bilaterais ou
multilaterais) firmados pelo Estado brasileiro com a nação soberana onde
acham-se tais elementos de prova.

Trata-se de orientação procedimental extraída do Manual de
Cooperação Jurídica Internacional elaborado pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública:

“(...)
Nesse ponto, importante enfatizar que a primeira condição de

existência para o atendimento a uma solicitação de cooperação
jurídica internacional em matéria penal é justamente a vinculação a
determinado procedimento penal concreto, para o qual a medida
solicitada terá serventia como ato instrutório, probatório ou decisório.
De fato, em regra, não é admitido o cumprimento de um pedido de
auxílio jurídico em matéria penal, sem a devida e regular instauração
prévia do respectivo procedimento de natureza penal, iniciado e
conduzido de forma legitima no país demandante.

Assim, antes da elaboração de qualquer pedido de cooperação
jurídica, a autoridade brasileira interessada deve providenciar a
instauração prévia do competente procedimento penal no Brasil, o
qual, somente ele, servirá de referência para o pedido. Isso porque os
acordos e convenções internacionais costumam exigir, com raras
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exceções, o cumprimento do que se denomina de princípio da
especialidade na cooperação jurídica internacional, ou seja, as
medidas pleiteadas e obtidas somente podem ser validamente
utilizadas, única e exclusivamente, em proveito do inquérito ou
processo penal referenciado e discriminado no pedido de cooperação”
( in Manual de cooperação jurídica internacional: Matéria penal e

 recuperação de ativos . 4ª ed. Ministério da Justiça e Segurança
Pública)

No entanto, também é incontroverso nestes autos o fato de que o Grupo
Odebrecht celebrou acordo de leniência com o Ministério Público Federal,
cujo acesso à defesa do ora reclamante foi amplamente garantido, como já
visto, no âmbito do qual,  de forma voluntária , trouxe ao conhecimento das
autoridades brasileiras a íntegra dos dados contidos em sistemas

 informatizados mantidos no exterior .

Cumpre destacar que, à semelhança do acordo de colaboração
premiada, o acordo de leniência consubstancia-se na formalização da
postura colaborativa de pessoa jurídica investigada pela prática de ilícitos
em detrimento da administração pública, pactuando-se benefícios por parte
do Estado nos correlatos procedimentos de responsabilização
administrativa e civil, cuidando-se de meio de obtenção de prova.

Leia-se, a propósito, o que dispõe o art. 16, II, da Lei n. 12.846/2013:

“Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública
poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem
efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo
que dessa colaboração resulte:

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando
couber; e

II - a obtenção célere de informações e documentos que
comprovem o ilícito sob apuração.”

Ou seja, a voluntariedade não só na assunção de culpa, mas também na
disponibilização de elementos de prova aptos a elucidar as práticas
delitivas, é inerente e imprescindível ao acordo de leniência.

Consideradas estas circunstâncias, no contexto do acordo de leniência
onde encontram-se encartados, por ato voluntário, os sistemas Drousys e 
My Web Day mantidos no exterior pelo Grupo Odebrecht, eventuais



Pl
en

ár
io

 V
irt

ua
l -

 m
in

ut
a d

e v
ot

o 
- 1

1/
02

/2
02

2

42

conversas travadas por intermédio de canais informais entre membros do
Ministério Público Federal e autoridades estrangeiras são absolutamente

 irrelevantes ao juízo de validade do aludido material probatório, pois,
repita-se, foram disponibilizados às autoridades brasileiras de forma

 voluntária pelo próprio Grupo Odebrecht , em legítimo exercício de
disposição dos dados neles contidos.

Embora sumariamente desconsideradas no voto do eminente Relator,
no mesmo sentido foram as conclusões externadas pela Corregedoria do
Ministério Público Federal, em apuração específica dos fatos que
consubstanciam o objeto da pretensão incidental, cuja íntegra forma o
apenso 4 destes autos, ao qual apôs-se sigilo sem que se tenha declinado a
causa legal a autorizar a mitigação da regra da publicidade dos atos
jurisdicionais. Destaco do documento os seguintes excertos:

“A premissa de irregularidades nas tratativas dos membros da FT
Lava Jato com autoridades estrangeiras, notadamente integrantes do
Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e da
Promotoria-Geral da Suíça, parte da suposição, reiteradamente
afirmada pela defesa do ex-Presidente Lula nos autos das
Reclamações de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, de que
os membros do  parquet ou estão sonegando ou suprimiram os
registros das negociações e tratativas com essas autoridades, que
resultaram na celebração do Acordo de Leniência com a empresa
Odebrecht, ou atuaram, de alguma forma,  contra legem , por não
terem documentado essas negociações.

De início, necessário pontuar que da análise integral do PGEA que
constitui os autos desta Sindicância e que contém cópia das principais
petições apresentadas pela defesa do ex-presidente Lula ao d. Relator
das Reclamações já referidas, não se extrai, precisamente, qual o
documento, informação, anotação ou o registro de tratativa que foi ou
deveria ter sido produzido pelos membros do  parquet na condução
dos trabalhos que resultaram na assinatura do Acordo de Leniência.

(…)
Nas oportunidades em que se manifestaram nestes autos, os

integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato informaram e
reconheceram que as comunicações com autoridades estrangeiras
sobre esse tema ocorreram de maneira informal e que não existem
registros, anotações, documentos ou outra forma de sistematização do
que foi conversado ou tratado.

(…)
De início, importante pontuar que a própria interpretação literal

da norma extrai-se que o acordo de leniência, assim como o acordo de
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colaboração premiada, qualifica-se como um meio de obtenção de
prova, ou seja, deve partir de uma expressão de vontade livre e
consciente da pessoa jurídica, por meio de seus representantes legais.

Em se tratando de um ato voluntário – que pode ou não ser
espontâneo, pois poderá ocorrer de uma análise de custo-benefício da
pessoa jurídica infratora para evitar o resultado de investigações já em
curso – os agentes públicos devem ser procurados pelos interessados
que manifestam, de forma inequívoca, a sua intenção em colaborar
com o Estado na solução de investigações cíveis, administrativas e
criminais já em curso, ou de fatos ainda não conhecidos ou
investigados, que envolvam atos de corrupção e demais ilícitos
qualificados na legislação.

Além de manifestar seu interesse na delação de fatos ilícitos de
que participou, o interessado (pessoa jurídica, no caso da leniência),
deve, de forma voluntária e eficaz, apresentar todas as informações,
dados e documentos necessários à fundamentação fático-jurídica do
acordo, assim como arcar com os custos inerentes a esses atos, que
podem ser bastante complexos a depender da dimensão dos ilícitos
noticiados e do vulto da empresa colaboradora e demais envolvidos. 
Também pode ser necessária a contratação, pela proponente do
acordo de leniência, de advogados, peritos, tradutores, contadores e
outros  experts para a formação de um conjunto informativo que
atenda aos requisitos legais, para que, de forma eficiente, haja:

‘ I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando
 couber;

II – a obtenção célere de informações e documentos que
 comprovam o ilícito sob apuração ’

As circunstâncias que resultaram na celebração do acordo de
leniência em análise, segundo se extrai das informações constantes
dos autos, conectam-se ao contexto do desenvolvimento das
investigações e processos criminais no âmbito da chamada ‘Operação
Lava Jato’.

As investigações criminais e cíveis correspondentes (atos de
improbidade) têm, em linhas gerais, a mesma base probatória, que,
inclusive, comunica-se nas respectivas investigações, seja de forma
direta ou por decisão judicial em relação ao compartilhamento dos
dados coligidos por medidas com reserva de jurisdição.

Conforme esclarecido pela Secretaria de Cooperação Internacional
da PGR e também pelos depoimentos prestados pelo Dr. Vladimir
Aras, Secretário de Cooperação Internacional à época dos fatos e pelos
Procuradores da República ouvidos nesta Sindicância, então
integrantes do grupo da FT-Lava Jato, as investigações criminais
desenvolveram-se com base em inúmeras diligências investigativas,
dentre estas dados e informações sobre recursos financeiros mantidos
em outros países, identificados, inclusive, em razão de declaração
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voluntária dos investigados que firmaram acordo de colaboração
premiada com o Ministério Público Federal e pela obtenção do
registro material dessas operações de evasão de divisas, lavagem de
dinheiro e crimes afins pelos canais legais de comunicação, com a
validação da cadeia de custódia probatória, na forma estabelecida nos
respectivos Tratados ou Acordos que disciplinam o tema de
cooperação em matéria probatória entre os países.

Todo esse acervo de informações e documentos, quando não
apresentado diretamente pela parte interessada, ingressou no Brasil
pelos mecanismos adequados de cooperação e instruiu os respectivos
processos judiciais, com a devida informação da sua origem e forma
de obtenção, sob o crivo do contraditório, ainda que precedido de
eventuais tratativas diretas e informais entre autoridades de
investigação no Brasil e nos demais países nos quis houve a
formalização de pedido de cooperação ativa ou passiva envolvendo
essa investigação específica.

(…)
A partir de um cenário probatório em que os investigadores, MPF

e Polícia Federal, já haviam arregimentado material probatório
suficiente para a formulação de denúncia criminal envolvendo
dirigentes e executivos do grupo Odebrecht, esta empresa, fazendo a
análise de custo-benefício inerente a esse tipo de decisão, procurou os
integrantes da FT-Lava Jato e manifestou seu interesse em celebrar
acordo de leniência, além de acordo de colaboração premiada na
esfera criminal pelas pessoas físicas dos seus dirigentes e empregados
envolvidos nos crimes reportados.

(…)
O acordo de leniência é um instrumento destinado a viabilizar que

um determinado contexto fático e probatório parcialmente conhecido
ou ainda ignorado pelos investigadores possa avançar, na linha do
que estabelece a Lei 12.846/2013, a partir de uma postura ativa,
autônoma e colaboradora da empresa proponente, por meio dos seus
dirigentes, formalizada por um acordo consensual com os
responsáveis pela apuração e punição de atos lesivos à administração
pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração
pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil.

Nesse aspecto, o acordo de leniência difere-se, em essência, do
acordo de colaboração. Neste, o colaborador pode ter informações,
alguns dados, documentos, indicar elementos de corroboração, mas
eventualmente não detém todos os elementos informativos
necessários para fundamentar uma ação penal consistente e o Estado
terá a atribuição de complementar e materializar, de forma eficiente,
esses indícios e indicativos de crimes delatados. Já na leniência, a
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empresa tem o dever de apresentar todas as informações necessárias à
fundamentação do acordo, já que se tratam de dados e informações
sob a sua titularidade e disponibilidade, ainda mais em se tratando de
uma pessoa jurídica do porte da Odebrecht.

O acordo de leniência não pressupõe, assim, providências de
interlocução com autoridades de outros países ou da formalização de

 pedidos de cooperação internacional , pois a própria pessoa jurídica,
sobretudo uma empresa com representação em vários países, tem o
dever de apresentar todas as informações e dados de corroboração das
suas informações e declarações às autoridades competentes.

Nessa perspectiva, conforme destacado nos depoimentos colhidos
por esta autoridade sindicante, a empresa Odebrecht procurou,
voluntariamente, o MPF para a celebração de acordo de leniência e
apresentou todo o conjunto informativo necessário, ainda que
documentos, sistemas e outros dados estivessem depositados,
acautelados ou em funcionamento em outros países. Em sendo dados
de sua propriedade e titularidade, a empresa colaboradora é a parte
legítima e responsável pela sua obtenção e apresentação às

 autoridades brasileiras ” (fls. 21-34, do apenso 4 - destaquei).

Portanto, como qualquer outro elemento de informação fornecido por
colaboradores da justiça – seja em acordo de colaboração premiada ou de
leniência –, os dados extraídos dos sistemas Drousys e  My Web Day devem
ser valorados, porque regularmente compartilhados, em conjunto com o
acervo probatório produzido nos autos da Ação Penal 506.3130-
17.2016.4.04.7000, pois não configurado vício na internalização das provas.

Em arremate, da análise dos fundamentos declinados na decisão
agravada, emerge a compreensão de que os vultosos valores recuperados
no âmbito do acordo de leniência celebrado entre a Odebrecht S.A. e o
Ministério Público Federal, além das tratativas levadas a efeitos perante
autoridades estrangeiras, seriam indícios da ilicitude do procedimento ao
qual o ora reclamante teve acesso, por força da decisão de mérito proferida
nestes autos.

No entanto, cumpre destacar que os referidos valores foram 
 espontaneamente devolvidos pela sociedade empresária leniente, como

corolário da assunção de culpa num dos maiores episódios – senão o maior
– de corrupção descortinada na história desse país, sobre o qual ainda recai,
no seio da comunidade internacional, a pecha de ineficiência no combate à
criminalidade organizada e do colarinho branco.

A responsabilização criminal no Estado de Direito democrático não faz-
se por atacado, em respeito ao princípio da responsabilidade penal
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subjetiva, que tem por pressuposto a aferição da culpabilidade  latu sensu .
Desse modo, não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para uma
espécie de Direito Penal ou Processual Penal coletivo, a qual pretende-se
implantar a partir da adjetivização de operações policiais ou casos de
repercussão nacional.

 6. Dispositivo.

Por tais razões, as quais revelam a manifesta improcedência dos
argumentos deduzidos pela defesa técnica na pretensão incidental
correspondente ao Doc. 576,  dou provimento ao agravo regimental
interposto pela Procuradoria-Geral da República para revogar a decisão
agravada (Doc. 672), assentando a possibilidade de utilização dos elementos
de informação originários do Acordo de Leniência n. 5020175-
34.2017.4.04.7000 em desfavor do reclamante nas ações penais a que
responde, caso demonstrado o interesse por parte do órgão acusatório.

É como voto.
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 VOTO VOGAL

 O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA : O Ministério Público
Federal insurge-se contra a concessão de  habeas corpus de ofício pelo
eminente Relator desta reclamação, o qual, com fulcro no art. 654, § 2º, do
CPP, declarou a “imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de
prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000,
celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele
decorrem, relativamente à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede
do Instituto Lula’), até então, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal de

 Curitiba” . 

2. Entende o agravante que a causa de pedir originária desta reclamação —
que subsidia o pleito de acesso aos autos do Acordo de Leniência supra
referido— vem sendo constantemente ampliada, de tal modo que o 

 “decisum agravado não dialoga com a decisão paradigma” (verbete
vinculante nº 14 da Súmula deste Tribunal e o que decidido na Reclamação
nº 33.534). 

3. Enfatiza o MPF que, embora não desconheça a possibilidade de concessão
de ordem de  habeas corpus de ofício, “isso não pode se dar em desrespeito

 às regras de procedimentos e de distribuição de competência” , fazendo
alusão ao entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no
sentido que tal concessão somente é admissível nas situações “em que a
Corte também é competente para deferir a ordem do pedido, nos termos do

 art. 102, I, “i”, da Constituição da República” (Rcl nº 25.509). 

4. Pede o provimento do recurso para que seja revogada a ordem concedida
de ofício, mantendo-se válido o emprego dos elementos do Acordo de
Leniência da Odebrecht na Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000, que
trata da  “Sede do Instituto Lula” . 

5. Em seu voto, o e. Relator nega provimento ao recurso, reiterando a
possibilidade, senão até a exigência, de concessão de ofício de habeas corpus
quando verificado  “ato flagrantemente ilegal ou abusivo” . Nesse sentido,
reforça que os elementos de prova colhidos no Acordo de Leniência
celebrado pela Odebrecht foram “não apenas ilegalmente produzidos, como
também indevidamente manuseados (...), com a consequente quebra da

 cadeia de custódia”.
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6. Abrindo divergência, o eminente Ministro Edson Fachin aportou
substancioso voto no sistema virtual de julgamento, sustentando, em sede 

 preliminar : 

(a) ter havido indevida expansão dos limites objetivos da reclamação, que
inicialmente se limitava à obtenção de acesso ao acordo de leniência celebrado
entre o MPF e a empresa Odebrecht S.A., mas que, incidentalmente, teve seu
escopo ampliado para abranger o acesso aos arquivos apreendidos na
denominada “Operação Spoofing”, propiciando à defesa promover “verdadeira
instrução probatória” neste feito, ao arrepio do devido processo legal; 

(b) ter havido violação do princípio do juiz natural, na medida em que as
ampliações objetivas da lide deveriam ter sido objeto de distribuição
individualizada, observando as regras regimentais de prevenção do Supremo
Tribunal Federal; 

(c) ter havido ofensa ao devido processo legal a partir da segunda ampliação
objetiva, com a inovação da parte reclamante no sentido de requerer habeas corpus
incidental e de ofício para obter o trancamento das ações penais em curso; 

(d) não ser cabível a concessão de  habeas corpus de ofício em reclamação “ se a
suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição

 da Corte” , conforme decidiu o Plenário do STF na Rcl 25.509; e 

(e) ter ocorrido ofensa ao contraditório, porquanto suprimida na origem, a
possibilidade da parte contraposta, o Ministério Público Federal, debater junto ao
juiz natural a legalidade da prova. 

7. Quanto ao  mérito , votou Sua Excelência pelo descabimento da concessão
da ordem, tendo em vista, em síntese: 

(a) a origem ilícita do material descortinado na chamada “Operação Spoofing”,
utilizado como fundamento para a concessão impugnada ( “chancelar a utilização
de tais diálogos para o enfrentamento de questões processuais redundaria na
negativa de vigência às normas que tutelam o sigilo das comunicações telefônicas

 e de dados, pois como visto, não atestam a inocência do ora reclamante”) ; 

(b) que não restou suficientemente fundamentada a conclusão de que os atos de
cooperação jurídica internacional tenham sido realizados “à margem da legislação

 vigente” ; 

(c) que as decisões do Plenário do STF acerca [i] da incompetência da 13ª Vara
Federal de Curitiba e [ii] da parcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro “não tem
aptidão para sustentar juízo de nulidade de elementos de prova originários do

 Acordo de Leniência n. 5020175-34.2017.4.04.7000” ; e 
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(d) que os elementos de prova constantes do referido Acordo de Leniência foram
obtidos a partir da voluntariedade da empresa leniente, ínsita à natureza do
instituto, o que afasta a alegação de violação das normas de cooperação jurídica. 

8. Essa é a síntese da controvérsia. 

9. A partir desse quadro, consigno que a reclamação constitui remédio de
natureza constitucional apto a preservar a competência e garantir a
autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como a
aplicação dos enunciados vinculantes emanados desta Corte (art. 102, I, “l”
e art. 103-A, § 3º, da CRFB/88). Trata-se de via processual estreita, que
demanda, da parte interessada, demonstração  direta ,  objetiva e  manifesta
de inobservância de alguma das hipóteses constitucionais do seu
cabimento. 

10. Ao mesmo tempo, é da processualística pátria a lição basilar de que cabe
à parte autora, no petitório inicial, estabelecer os limites objetivos da sua

 pretensão , o que,  in casu , foi feito visando, em suma, o acesso da defesa do
reclamante “aos autos de nº 5020175-34.2017.4.04.7000/PR, em que tramita o
Acordo de Leniência firmado entre a Odebrecht e o Ministério Público

 Federal” . 

11. Rememore-se o que consta da pedido final da peça exordial: 

  

“No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para
o fim de: 

(i) reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida em 04/08/2020
por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do AGRG nos ED no
AGRG no AGRG da RCL n° 33.543 pelas decisões proferidas pelo E. Juízo
da 13ª. Vara Federal Criminal nos autos da ação penal nº 5063130-
17.2016.4.04.7000/PR; 

(ii) conceder à Defesa do Reclamante acesso 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, nos termos e no alcance
decidido por esta Suprema Corte, e impedindo que a análise dos
documentos pertinentes para a Defesa seja realizada pelas partes que têm
interesse no desfecho processual contrário ao do Reclamante; 
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(iii) declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos da ação penal
nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR após a prolação das rr. decisões discutidas
nesta reclamação.” 

  

12. O  item  (i) constitui-se, em verdade, na causa de pedir (violação à
autoridade da decisão proferida pelo STF na Rcl 33.543). O  item  (iii) , por
sua vez, é mero desdobramento do reconhecimento do pedido fixado no 

 item  (ii) , isto é, a anulação dos atos praticados após a prolação das decisões
que negaram acesso aos autos do Acordo de Leniência. Portanto, o limite
objetivo fixado pelo reclamante  esgota-se no acesso aos elementos
constantes daquele Acordo. 

13. Não obstante, da longa tramitação deste feito, percebe-se que diversos
pedidos complementares foram/estão sendo trazidos à apreciação do
Supremo Tribunal Federal, alguns deles em  aparente extrapolação aos
limites fixados pela própria parte reclamante em sua petição inicial,
incluindo o pedido “incidental” que resultou na concessão de habeas corpus
de ofício. 

14. Em minha óptica, o objeto desta reclamação, ante a natureza do instituto
e nos próprios termos fixados pela parte proponente, consiste estritamente
na obtenção de acesso aos elementos contido no Acordo de Leniência da
Odebrecht, não abrangendo nem a  validade e tampouco a  valoração dessa
prova - ou de quaisquer outras posteriormente incluídas neste feito -, ainda
que todos esses elementos possam/devam ser objeto de análise nos foros

 próprios . 

15. Assim, sem qualquer incursão na  validade ou na valoração dos
elementos angariados a partir do que decidido nesta reclamação, incluindo
aqueles oriundos da chamada “Operação Spoofing”, considero
processualmente descabido ampliar o escopo da estreita via reclamatória
para conhecer do pedido “incidental”, o que, evidentemente, não afasta a
possibilidade de averiguação de regularidade de todos esses elementos,
observado o devido processo legal, nas instâncias e vias apropriadas. 

16. Com este entendimento, peço vênia para divergir do eminente Relator e
votar pelo  provimento do recurso de agravo regimental , revogando-se a
ordem concedida, sem prejuízo da defesa do reclamante postular o que
entender de direito nas vias próprias. 
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É como voto. 


