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 V O T O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): 

 1. Razão jurídica não assiste ao agravante.

 2. Consta dos autos que, em 13.11.2017, o Desembargador Federal Abel
Gomes, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, decretou a prisão
preventiva do agravante, então deputado estadual, para garantia da ordem
pública e da instrução criminal.

Oferecida denúncia e encerrada a instrução, o agravante foi condenado
pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região à pena de doze anos,
cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
dos delitos previstos no caput do art. 317 do Código Penal (duas vezes) e no
art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Esta a ementa do julgado:

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ARTS. 317 DO CP. ART. 1º DA
LEI N. 9.613/98 E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. COMPETÊNCIA
FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
PREVENÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DA IMUNIDADE MATERIAL
PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL
AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OITIVA DE
COLABORADORES. DEVIDO PROCESSO LEGAL E PARIDADE DE
ARMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
TIPICIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO. ATO DE OFÍCIO.
MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. CÚPULA DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.
ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO
MATERIAL. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. I -
Denúncia que descreve suposta prática de atos de corrupção passiva
envolvendo os Deputados Estaduais a ODEBRECHT e a
FETRANSPOR. Mercadejo do próprio mandato eletivo em troca da
concessão de vantagens indevidas em decorrência das funções
públicas ocupadas pelos denunciados dentro do Poder Legislativo do
Estado do Rio de Janeiro ou influência desses mesmos cargos
decorrente, além de atos de lavagem de dinheiro atribuídos a um dos
parlamentares, envolvendo negociações realizadas através da empresa
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AGROBILARA com a empresa ZI BLUE S/A pertencente a RICARDO
PERNAMBUCO, com superfaturamento de preços e com a empresa
JOSAN AGROPECUÁRIA LTDA. do ex-Presidente do TCE/RJ JONAS
LOPES JÚNIOR, com subfaturamento; ultimando por apontar os três
parlamentares como integrados ao núcleo político de Organização
Criminosa relacionada ao ex-Governador SÉRGIO CABRAL
implicado em fatos já apurados nas diversas ações penais deflagradas
e afetas à denominada operação Lava Jato no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro. II - Competência Federal. Fatos que consubstanciam delitos
praticados por uma mesma organização criminosa já apontada em
processos tramitando no âmbito da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, sob
conexão com aqueles apurados, dentre outras, nas denominadas
operações Calicute, Eficiência, Fatura Exposta, Ponto Final e outras
várias já instauradas. III - A Primeira Turma Especializada desta Corte
em julgamento de apelação que confirmou condenações na
denominada operação Calicute já definiu que os crimes-fim em tese
praticados pela ORCRIM também envolvem recursos públicos da
União Federal na gestão de despesas em obras importantes de
construção civil do Estado do Rio de Janeiro, além de serviços
essenciais, como o transporte público do Estado, para os quais ainda
seria fundamental o aval final de contas, subsídios fiscais e atos
legislativos, tanto do Tribunal de Contas (operação Quinto do Ouro)
quanto do Legislativo. IV - Fatos que tiveram a mesma base inicial de
elementos de investigação, e que pela magnitude e especificidade com
os diversos esquemas de corrupção que foram se apresentando, pelo
enorme número de pessoas envolvidas e pela razão relevante de
possibilitar uma apuração mais específica, organizada, célere e
econômica, nos termos do art. 80 do CPP foram ensejando, em
primeiro grau de jurisdição, processos separados, originários de
denúncias diferentes, mas tendo como base as mesmas provas iniciais
e aduzindo provas, as quais umas influenciam sem dúvida no exame
das outras. V - Concurso em tese de Deputados Estaduais em fatos
imputados à mesma ORCRIM, que atraem a competência do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região. Configurada situação jurídica prevista
no art. 76, incisos, I e III do CPP, com incidência do art. 80 do mesmo
estatuto e ainda, em relação a alguns crimes, da regra do art. 78, IV do
CPP c/c art. 109, IV da Constituição Federal, segundo ainda a
inteligência da súmula n. 122 do c. STJ. VI - As autoridades com foro
por prerrogativa em órgãos que não os federais não deixam de ser
processadas e julgadas pelos Juízes e Tribunais Federais quando
pratiquem crimes de competência federal, nos termos da norma de
competência absoluta contida no art. 109, inciso IV da CRFB/88. Se
algum investigado detém foro por prerrogativa de função por força de
norma prevista em Constituição Estadual que imponha seu
julgamento originariamente na segunda instância (o que no âmbito
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estadual remete ao Tribunal de Justiça local), será, para crimes da
órbita federal, julgado perante os Tribunais Regionais Federais.
Harmonização e compatibilização vertical dessas normas, atendendo-
se de um lado a Competência de jurisdição constitucionalmente
definida na Justiça Federal (art. 109 da CRFB/88), e de outro, o foro
por prerrogativa de função definido na Constituição Estadual (art.
102, §1° da Constituição do estado do Rio de Janeiro). Precedentes do
c. STJ e STF. VII - Não se cogita de violação ao art. 27, §1° e 53 da CRFB
/88 e art. 102 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro no que toca
às prisões preventivas decretadas. As imunidades parlamentares não
são absolutas. Precedentes do c. STF. Imputação que envolve a própria
subversão do mandato conferido por meio democrático, valendo-se da
atividade parlamentar em benefício próprio e verdadeiro prejuízo não
só ao Erário, mas ao interesse público de forma geral. VIII - Ausência
de crimes eleitorais que atraíssem a competência da Justiça Eleitoral.
Fatos que não encontram nenhuma possibilidade de enquadramento
nos arts. 299, 350 ou 354-A do Código Eleitoral. Não existe no
ordenamento jurídico com esse nomen juris o denominado ‘crime de
caixa 2’, daí a razão de um projeto de lei anticrime proposto pelo atual
Ministro da Justiça com o objetivo de incluir o art. 350-A do Código
eleitoral, mas também com redação que em nada se assemelha ao
crime de corrupção do art. 317 do CP. O que existe quanto à questão
de doações, e é o escopo da legislação eleitoral, penal ou não-penal,
são diversas normas esparsas que visam apenas o equilíbrio da
disputa do pleito entre os candidatos, para que uns não abusem do
poder econômico comprando votos ou fazendo propagandas eleitorais
desigualmente mais ricas que as dos demais, na forma do art. 1º do
próprio Código Eleitoral. Bens jurídicos que não se tocam. IX -
Contexto probatório que demonstrou que os denunciados receberam
dinheiro em espécie, colhidos com empreiteira em garagens de
ônibus, por pessoas encarregadas dessa operacionalização, que depois
o transportavam e entregavam a outras pessoas ligadas e indicadas
por esses três ex-Deputados para receberem os valores, que na
verdade jamais irrigaram propagandas políticas ou serviram à compra
de votos, mas sim ao enriquecimento pessoal dos servidores públicos
mandatários. O objeto do pagamento mensal e duradouro das
vantagens indevidas pessoais nada tinha a ver com fins eleitorais,
tinha como propósito literalmente ‘comprar a função pública’, que no
caso era exercida por mandato eletivo, para que os parlamentares
estivessem à disposição dos interesses da ORCRIM e das empresas
envolvidas. X - Não cabe falar em consunção. Não se está diante de
conflito aparente de leis penais. Não se aplica o princípio da
especialidade, porquanto os artigos 350 e 354-A do Código Eleitoral
não capitulam regras especiais que, tratando igualmente da tipicidade
do art. 317 e seu § 1º do CP, ainda acrescentam a essas duas últimas
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disposições penais elementos especializadores. São regras distintas.
Objetividades e bens jurídicos diversos. O caso é de subsunção precisa
ao art. 317 do CP. XI - Também não se cogita de relação de conexão
desses crimes de corrupção com eventuais fatos consistentes nos
crimes previstos nos artigos 350 e 354-A do CP, a ensejar a remessa
dos autos ao E. TRE/RJ. A remessa dos autos com apenas a apuração
de crime comum de corrupção passiva, organização criminosa e
lavagem de dinheiro para a Justiça Eleitoral, sequer obedeceria ao
disposto no art. 78, IV do CPP. Também não há a mínima indicação de
que as infrações denunciadas tenham ocorrido junto com infrações do
art. 350 e 354-A do CE, ao mesmo tempo, ou envolvendo as mesmas
pessoas reunidas ou em concurso ou que estivessem em relação
material possível de teleologia ou praticar para facilitar ou ocultar
umas às outras (art. 76, II do CPP). XII - É pressuposto para a remessa
dos autos do processo em trâmite na Justiça Federal para a Justiça
Eleitoral, mais especial e prevalente, a necessária presença de outro
processo lá tramitando, e que verse e tenha amparo nos mesmos fatos
e elementos probatórios aqui denunciados, e que pudessem sugerir
conexão, o que não existe. XIII - Alegação de inépcia da denúncia já
enfrentada e rejeitada de forma unânime pela I a Seção especializada
por ocasião do recebimento da peça acusatória. XIV - A oitiva de
colaboradores em nada viola o devido processo legal ou a paridade de
armas. A oitiva dos colaboradores mostra-se essencial ao deslinde do
processo, pois seus depoimentos, corroborados pelos demais
subsídios apresentados, serviram de elemento de convicção para o
recebimento da denúncia oferecida pelo órgão acusatório. Ademais, os
colaboradores, embora acusados em processos distintos, nos termos
do que dispõe a Lei n° 12.850/2013, obtêm os benefícios nela previstos
na medida em que suas declarações são levadas aos demais processos,
cujas imputações pretendem comprovar. Portanto, havendo relação
entre os fatos por eles declarados e os ora investigados, devem ser
ouvidos, inclusive como garantia e preservação à ampla defesa e
contraditório dos acusados (art. 4 o da Lei n.° 12.850, §§11 e 12).
Precedentes do c. STF. XV - Possibilidade da utilização de
depoimentos colhidos perante a 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ na
instrução do processo desmembrado em relação aos acusados não
detentores de foro por prerrogativa de função nesta Corte, desde que
a prova seja produzida no momento oportuno, antes de encerrada a
instrução criminal. Depoimentos que juntados caracterizam prova
documental, e nessa condição devem ser contraditados (art. 231 do
CPP). Às defesas também foi concedido prazo para que pudessem
trazer documentalmente outros depoimentos prestados no âmbito da
ação penal desmembrada. XVI - Materialidade e autoria demonstradas
quanto aos crimes do art. 317 do CP, art. 1º da Lei n.° 9.613/98 e art. 2º
da Lei n.12.850/2013, com base em múltiplos elementos de convicção
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que transbordam os vários colaboradores, lenientes e documentos por
eles apresentados para se confirmar também com embasamento em
medidas de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário,
elementos reunidos em busca e apreensão, depoimentos de
testemunhas, além de relatórios da Receita Federal do COAF e Laudos
Periciais oficiais. XVII - Depoimentos de 8 (oito) colaboradores
/lenientes, dentre ODEBRECHT, CARIOCA ENGENHARIA,
CORRETORA HOYA, FETRANSPOR e o Ex-Presidente do TCE/RJ
que depuseram sobre os fatos configuradores de corrupção, além de 2
testemunhas, funcionários da HOYA. Convergentes e confrontadas
entre si, mostrando-se consistentes e coerentes não só no seu teor mas
também na sua confrontação também com planilhas e sistemas de
contabilidade paralela apresentados como evidências documentais
dos pagamentos também corroborados, quanto a essas
movimentações de valores por interpostas pessoas, em relatórios de
inteligência financeira do COAF e informações da Receita Federal.
XVIII - Múltiplos colaboradores. O que o legislador quis com o § 16 do
art. 4º da Lei n. 12.850/2013, foi contemporizar a máxima de vedação
ao 'testis unus, testis nullus', com uma regra específica para o
depoimento do colaborador, consistente na vedação do 'testemunho
único absoluto' ('testis unus absolutum'), por ser tal testemunho
derivado de um único colaborador ou mesmo leniente, que assume a
posição de corréu ou preposto de uma pessoa jurídica leniente. Tanto
é assim que o § 16 fala em 'declarações de colaborador', e nada fala
sobre a convergência de declarações de 'vários colaboradores'. XVIX -
Tipicidade do crime de corrupção passiva. Não é necessário que se
mercadeje atos de ofício propriamente, mas sim a função em si (tipo
simples do art. 317 do CP). A realização ou omissão de atos de ofício
repercutem numa causa de aumento da corrupção originária (§ 1º do
art. 317 do CP), pois além da negociação da função ainda há o ato dela
decorrente, viciado pela deterioração que sofreu, por falta de
impessoalidade, probidade e legalidade estrita. Mas o que se deteriora
e se corrompe é sempre a função pública, e é isto que consuma o
crime. XX - Recebimento de vantagem indevida não é exaurimento de
solicitação dessa vantagem, pois o tipo do art. 317 do CP é misto ou de
conteúdo variado, de modo que em caso de solicitação anterior e
recebimento posterior, resolve-se a incidência do tipo pela
progressividade das condutas variadas, onde a mais completa à qual
se chegou abrange a mais singela ou precária da qual se partiu. Por
essa razão o crime inserto no CP é corrupção e não a entrega de atos
de ofício pelo agente público. XXI - Demonstração de atos de ofício e
atuação direcionada em projetos de lei em relação a apenas dois dos
denunciados, para eles aplicando-se o § 1° do art. 317 do CP. Embora
seja natural que as deliberações parlamentares inclinem-se em
benefício de determinados setores, não sendo possível que a atividade
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legislativa atenda igualitariamente a todos os grupos de pressão
social, não há como considerar exercício regular da atividade política
o exercício dessas funções pública quanto esses grupos de pressão
pagam periodicamente, durante décadas, a esses Deputados para eles
ficarem de prontidão para votarem em um ou outro sentido. Isso nada
tem a ver com a criminalização da política em si. XXII - Não pode o
jurista responsável enveredar pela insubsistente pretensão de se dar
azo a uma espécie de 'eleitoralização' do crime de corrupção praticado
por agente público que ostenta mandato eletivo. Tese esta, diga-se,
escudada em mais um dos tantos chavões de que hoje vive nossa
república, e que tenta passar a ilusória ideia de que apurar, processar
e punir evidente crime de corrupção é o mesmo que 'criminalizar a
atividade política', coisas diferentes, como se demonstrou na
fundamentação. XXIII - Demonstração de dois crimes de lavagem de
dinheiro imputados a um dos denunciados praticados em
continuidade delitiva. Transações comerciais de gado entre empresa
do denunciados e empresas ligadas, num primeiro fato à empreiteira
CARIOCA ENGENHARIA e num segundo fato a pessoa jurídica
ligada ao ex-Presidente do TCE/RJ. Fatos confessados através de
acordos de colaboração e leniência e corroborados por prova
documental das negociações. XXIV - Embora desnecessário à luz do
art. 2º, inciso II da Lei n.° 9.613/98, os crimes antecedentes já são objeto
de apuração para ambos os fatos atribuídos, em ações penais ainda em
trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal e também no âmbito da
denominada Operação Quinto do Ouro (IPL n. 1133/STJ). XXV - É
irrelevante para efeito da caracterização do crime de lavagem de
dinheiro que tal decorra de superfaturamento ou de subfaturamento,
fato que depende da operação que se vai utilizar para a lavagem de
dinheiro. E no caso, num dos fatos ocorria superfaturamento, para
geração de excedente que seria ao cabo utilizado para pagamento de
propina por uma empreiteira e noutro fato denunciado
subfaturamento, já para a lavagem de valores que decorriam eles
próprios de supostas propinas recebidas pelo ex-Presidente do TCE
/RJ. XXVI - Crimes que à luz dos elementos de convicção não foram
praticados de forma isolada, pontual ou ocasional, nem executados
mediante mero concurso eventual de agentes, mas sim a partir da
integração dos parlamentares àquela mesma organização criminosa
que já se demonstrou em outras ações penais como inserida também
na cúpula do Executivo Estadual e com vantagens indevidas
decorrentes de crimes antecedentes ali praticados, todos sob um
mesmo modus operandi da corrupção no Executivo, Legislativo e na
Corte Estadual de Contas, num verdadeiro círculo vicioso nefasto e
insidioso, cujas consequências são perceptíveis a olhos nus nas ruas,
bairros e cidades do Estado do Rio de Janeiro, que é fértil em
indigência, desassistência, falta de cidadania, de segurança, de saúde e
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educação. Ao passo que o que se constata em todos os processos cujo
conjunto se pode chamar de Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, são
políticos milionários, proprietários de fortunas, imóveis diversos,
fazendas, gado, barcos, inúmeras rádios e dinheiro. Muito dinheiro!
XXVII - Denunciados que reunidos e juntamente como o ex-
Governador SERGIO CABRAL, se revezaram nos últimos 22 anos na
presidência exatamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, a evidenciar que não só exerciam e desvirtuavam a
relevante função parlamentar, mas que assim o faziam sob posição de
absoluto destaque. XXVIII - Pretensão punitiva que se julga
parcialmente procedente para condenar o Jorge Sayed Picciani como
incurso no art. 317, caput e § 1º do Código Penal, na forma da art. 71
do CP, no art. 1º da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 71
do Código Penal e no art. 2º da Lei 12.850/13; Paulo César Melo de Sá
com incurso no art. 317, caput, do Código Penal, duas vezes, na forma
do art. 71 do Código Penal e no art. 2º da Lei 12.850/13, e Edson
Albertassi pela prática dos crimes previstos no art. 317, § 1º do Código
Penal e no art. 2º da Lei 12.850/13 em concurso material. XXIX -
Mantidas as prisões preventivas dos três réus, hígidos os fundamentos

 que as determinaram para garantia da ordem pública”.

 3. Contra esse acórdão a defesa impetrou o  Habeas Corpus n. 514.851 no
Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2019, o Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado
pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem requerida.

Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em 26.11.2019, manteve a decisão agravada e negou provimento ao
recurso, em acórdão com a seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO
QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS .
INCOMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA.
ART. 77 DO RITRF-2. PREVENÇÃO. ÓRGÃOS JURISDICIONAIS
DISTINTOS. POSSIBILIDADE. OITIVA. COLABORADORES.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
GARANTIAS RESGUARDADAS. ALEGAÇÕES FINAIS.
ACUSAÇÃO. NOVOS DOCUMENTOS. NOVO INTERROGATÓRIO.
DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO EFETIVO. AGRAVO

 REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de

alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
 mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
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II - A intelecção do art. 77 do Regimento Interno do e. TRF-2,
consoante o acórdão da ordem, é a de que a prevenção para a relatoria
é firmada pelo conhecimento de recursos ou habeas corpus anteriores
referentes ao mesmo feito ou a conexos, não havendo exceção que
afaste a regra de prevenção quando se tratar de relatoria em órgãos

 jurisdicionais distintos.
III - In casu , o Desembargador Federal Abel Gomes, no âmbito da

1ª Turma Especializada, fora o relator de recursos e habeas corpus 
originados das Operações Saqueador, Calicute, Eficiência, Fatura
Exposta e Tolypeutes. Desse modo, a e. Corte Federal, com base na
norma regimental supracitada, reconheceu a sua prevenção para a
relatoria da ação penal, que, conexa a esses feitos, foi instaurada
originariamente perante a 1ª Seção Especializada do e. Tribunal a quo.
Logo, tem-se a perfeita adequação do procedimento às normas que o

 regulam.
IV - Os colaboradores foram convocados a juízo no processo em

tela, a fim de que ratificassem as informações e os documentos que
foram apresentados em outro processo, os quais, reconheceu o e.
Tribunal de origem, foram efetivamente utilizados para o recebimento
da denúncia. Por esse expediente, permitiu-se ao paciente e a sua
defesa técnica formular perguntas ao colaboradores e contestar suas
declarações, privilegiando-se, assim, a ampla defesa, o contraditório

 efetivo e o devido processo legal nos autos.
V - A declaração de nulidade, ainda que absoluta, exige a

comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de
nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.
Na hipótese, a Defesa não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo
que decorra diretamente de eventual alteração da ordem da instrução

 processual e de oitiva de testemunhas e colaboradores.
VI - Os colaboradores ouvidos em juízo não são réus na presente

ação penal, de sorte que não se pode cogitar de aplicação do mais
recente entendimento esposado pelo c. Supremo Tribunal Federal
sobre a matéria, dada a diversidade das situações processuais em

 exame.
VII - Os depoimentos cuja juntada se impugna foram acostados

pelo Ministério Público Federal, em alegações finais, na forma de
prova documental emprestada, à qual se deu pleno acesso à Defesa,
para que, em seus memoriais, pudesse efetivamente contraditar as
declarações neles inscritas. Deu-se ainda a oportunidade de que as
defesas realizassem novo interrogatório dos colaboradores, o que,

 contudo, foi recusado pelos próprios acusados.
VIII - Desse modo, garantiu-se livremente ao acusado o direito de

manifestar-se por último no curso da instrução, não se permitindo
todavia a realização de novo interrogatório tão somente porque,
conforme entenderam as instâncias ordinárias, as informações
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deduzidas não modificaram significativamente os fatos narrados na
peça acusatória, sendo impossível proceder ao revolvimento fático-

 probatório dos autos para desconstituir a conclusão então firmada.
IX - A mera juntada de documentos nas alegações finais não

 configurou a reabertura da instrução processual.
 Agravo regimental desprovido”.

 4. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas
 corpus , no qual o agravante insiste nas alegadas nulidades apontadas na

Ação Penal n. 0100523.32.2017.4.02.000 e sustenta a falta de pressupostos
para manutenção da prisão preventiva, mantida pelo Tribunal Regional
Federal da Segunda Região, postulando a superação da Súmula n. 691 deste
Supremo Tribunal.

5. Como salientado na decisão agravada, em 27.7.2017, ao afastar a
preliminar arguida pela defesa, a Primeira Seção Especializada do Tribunal
Regional Federal da Segunda Região reconheceu a prevenção do relator
com fundamento no caput do art. 77 do Regimento Interno daquele
Tribunal, pelo “fato de o relator ter conhecido de outras espécies de feitos

 ali especificados, e que tenham por base o mesmo processo de origem”.

No acórdão condenatório, o Tribunal Regional Federal da Segunda
Região assentou:

“Pois bem, a questão da competência, no aspecto da prevenção
desta Relatoria, é matéria já julgada neste órgão fracionário do TRF da
2ª Região, porquanto foi submetida em questão de ordem à 1ª Seção
Especializada no dia 27/07/2017, ocasião em que o apuratório ainda se
encontrava sob segredo de justiça absoluto, tendo esta E. 1ª Seção
Especializada decidido, por maioria, por minha prevenção,
acompanhando este Relator, os Desembargadores Federais PAULO
ESPÍRITO SANTO e MARCELLO GRANADO, vencidos o
Desembargador Federal MESSOD AZULA Y NETO e o Juiz Federal
Convocado JOSÉ CARLOS GARCIA, que substituía a

 Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER de férias:
'QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELO

DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES, RELATIVA À
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO, NO ÂMBITO DA PRIMEIRA
SEÇÃO ESPECIALIZADA, DOS FEITOS DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA - DECISÃO: A Seção, por maioria, acolheu a questão de
ordem, apresentada pelo Desembargador Federal Abel Gomes, que foi
acompanhado pelos Desembargadores Federais Paulo Espírito Santo e
Marcello Granado. Vencidos, o Desembargador Federal Messod
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Azulay e o Juiz Federal Convocado José Carlos Garcia e, por
unanimidade, deferiu o requerimento do Ministério Público Federal.
Presidiu o julgamento, o Desembargador Federal Antonio Ivan Athié.
Ausente, por motivo de férias, a Desembargadora Federal Simone

 Schreiber.'
Posteriormente a isso, a mesma Seção Especializada se reuniu, por

decisão deste Relator e designação de seu Presidente, no dia 16/11
/2017, para apreciar os pedidos de prisão preventiva dos denunciados,
quando então, por unanimidade, ratificou o voto por mim proferido,
já então integrando o quorum o Desembargador Federal IVAN
ATHIE, ocasião em que não houve nenhuma consideração expressa
deste órgão sobre incompetência da relatoria adotando, o colegiado
desta Ia Seção Especializada, o voto deste Relator como razão de

 decidir.
Finalmente, esta 1ª Seção Especializada ainda se reuniu uma

terceira vez, em 21/11/2017, para apreciar o que entendeu ser um
descumprimento de suas ordens de prisão pela ALERJ, e, mais uma
vez, por unanimidade, já então integrando o quorum a
Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, igualmente
acompanhou o voto por mim proferido, sem nada aduzir sobre
incompetência, mas, ao contrário, aderindo ao voto condutor exarado

 por este Relator que ora se aponta incompetente.
Ora, integrada por Desembargadores de notório saber jurídico na

área do Direito Processual Penal, não teriam os eméritos julgadores,
pelo menos nas duas segundas vezes em que deliberaram por
unanimidade acompanhando este Relator, deixado de destacar a
questão da incompetência absoluta nas oportunidades mencionadas
se assim o compreendessem, o que torna preclusa pro judicato a

 questão" .

6. Em consonância com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça concluiu que a “intelecção do art. 77 do Regimento
Interno do e. TRF-2, consoante o acórdão da ordem, é a de que a prevenção
para a relatoria é firmada pelo conhecimento de recursos ou habeas corpus 
anteriores referentes ao mesmo feito ou a conexos, não havendo exceção
que afaste a regra de prevenção quando se tratar de relatoria em órgãos

 jurisdicionais distintos”.

Extrai-se do voto do Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo,
Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
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“A 1ª Seção Especializada do e. Tribunal a quo, interpretando o 
caput do art. 77 do seu Regimento Interno, concluiu, em resumo, que
o conhecimento de outros feitos que tenham por base um mesmo
processo de origem define a competência, independente do órgão

 fracionário da Corte.
No caso concreto, verificou-se que o PIC n. 1.02.002.000029/2017-

06, que deu origem à Ação Penal n. 0100523-32.2017.4.02.0000, ora em
exame, tomou por base o mesmo conjunto de fatos apurados nos autos
derivados das Operações Saqueador, Calicute, Eficiência, Fatura

 Exposta e Tolypeutes, em trâmite na primeira instância.
Desse modo, uma vez que o Desembargador Federal Abel Gomes,

no âmbito da 1ª Turma Especializada, fora o relator de recursos e 
habeas corpus originados desses autos, a e. Corte Federal, com base na
norma regimental supracitada, reconheceu a sua prevenção para a
relatoria da ação penal, que, conexa a esses feitos, foi instaurada
originariamente perante a 1ª Seção Especializada do e. Tribunal a quo 
 “ .

 7. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a aplicação das
normas de distribuição e prevenção previstas nos regimentos internos dos
Tribunais configura matéria  interna corporis , insuscetível de impugnação
por  habeas corpus (HC n. 117.070-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 7.6.2013).

O Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento Recurso Ordinário em 
 Habeas Corpus n. 158.457, assinalou:

“Ainda que determinado Relator seja escolhido, nos termos
regimentais, para presidir à instrução da ação penal originária, o
julgamento dela e dos demais processos a ela vinculados por conexão
ou continência é de competência do órgão colegiado do Tribunal
escolhido pela Constituição Federal para julgar a autoridade com
prerrogativa de foro. Aliás, regra idêntica encontra-se positivada no
art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, segundo a qual “a
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os
processos a eles vinculados por conexão ou continência” (DJe
9.8.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
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“ EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Matéria criminal. Pronúncia. Indícios de materialidade e de
autoria do delito. Redistribuição do recurso em sentido estrito
efetivada na forma do regimento interno da corte de origem. Ausência
de prequestionamento. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte.
Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas.
Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Negativa de
prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o recurso
extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se
alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência
das Súmulas ns. 282 e 356/STF 2. A Corte já se pronunciou
reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado
prequestionamento implícito. Precedentes. 3. O tema jurídico tratado
está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de
distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará. Cuida-se, portanto, de matéria relativa
à organização administrativa daquela Corte, o que configura ato
interna corporis, insuscetível de impugnação por meio do recurso
extraordinário. 4. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a
jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente
motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 5.
Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido
demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o
enunciado da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento” (ARE n. 1.048.616-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Segunda Turma, DJe 26.10.2017).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL.
DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE
PREVENÇÃO A DETERMINADO MINISTRO PARA RELATORIA
DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE
DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal
Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a
determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à
normas regimentais de organização interna e à legislação processual,
não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2.

 Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP n.
493-AgR-segundo, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe
12.11.2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA
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DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A
fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e,
portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório.
Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17,
VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos
termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se
nega provimento, com imposição de multa” (AI n. 608.833-AgR-ED-
ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, DJe 25.2.2015).

“O prévio conhecimento de habeas corpus determina a prevenção
da competência do Ministro Relator para apreciar todas as
impetrações posteriores, referentes à mesma ação penal. 2. A decisão
do Superior Tribunal de Justiça que aponta a inexistência de conexão
entre as ações penais nada influi sobre a prevenção de competência já
estabelecida no âmbito desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”. 
(HC n. 90.280-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe
15.6.2007).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR
PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA
AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA
RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE.

 AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 170.664-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).

 8. Quanto à alegada nulidade derivada do descumprimento do art. 41 e
do art. 400 do Código de Processo Penal, para analisar os argumentos
trazidos pelo agravante, faz-se imprescindível detalhar a sequência dos
eventos havidos no Ação Penal n. 0100523.32.2017.4.02.000.

Consta dos autos ter sido designada audiência de instrução, em
continuação, para o dia 19.6.2018, para se colherem os depoimentos das
testemunhas de defesa e dos colaboradores Marcelo Gonçalves Traça,
Álvaro José Galliez Noviz, Edimar Moreira Dantas, Benedicto Barbosa da
Silva Júnior e Leandro Andrade Azevedo.
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Em 13.6.2018, o Ministério Público Federal requereu a oitiva de outros
três colaboradores, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Jonas Lopes de
Carvalho Júnior e Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior na audiência
designada para 19.6.2018, que não integravam o polo passivo da Ação Penal
n. 0100523.32.2017.4.02.000, tendo sido denunciados na ação penal que
tramitou em primeira instância, na Sétima Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro.

Acolhido o requerimento do Ministério Público Federal, em 19.6.2018,
na audiência em continuação, a defesa do corréu Jorge Sayed Picciani se
opôs à oitiva dos colaboradores não arrolados inicialmente na denúncia,
porém o Relator, Desembargador Abel Gomes, rejeitou a manifestação
adotando os seguintes fundamentos:

 “ (...) tendo em vista que os colaboradores embora acusados em
outros processos, nos termos da Lei n. 12.850/2013, obtém os
benefícios na medida em que suas declarações são levadas aos
processos, cujas imputações se destinam a comprovar, razão pela qual,
constatado que a relação entre as colaborações dos referidos
colaboradores e o presente processo, devem os mesmos ser aqui

 ouvidos”.

Na audiência, a defesa mencionou a ausência de juntada de cópia
integral das mídias contendo os termos de colaboração premiada de Jonas
Lopes de Carvalho Junior e de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda. Por
isso, o Relator, Desembargador Abel Gomes, acolheu o requerimento da
defesa, suspendeu a coleta dos depoimentos dos colaboradores e
determinou a juntada dos documentos para posterior redesignação do ato.

Juntados os documentos, realizou-se, em 3.7.2018, a audiência em
continuação, com a oitiva dos colaboradores, seguindo-se os interrogatórios
dos acusados.

Tem-se na transcrição da audiência:

“[DESEMBARGADOR FEDERAL] ABEL GOMES (RELATOR): 
(…) Há três pedidos de inversão. Das testemunhas do Deputado

Jorge Picciani, uma o senhor desistiu. Nós já avisamos e ele não virá.
Uma está presente e a outra está a caminho porque tem dificuldade de
locomoção, mas não há problema nenhum porque há um pedido de
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inversão e horário. Um dos colaboradores tem depoimento às 13
horas. Não é isso? E os dois são de São Paulo e pretendem retornar
ainda hoje. 

Há alguma objeção? Eles serão ouvidos na condição de
colaboradores. Eu já conversei com os advogados que os representam
e sei que há também advogados de corréus que estão em primeiro

 grau. Vocês podem se identificar, por favor?” (...)
DR. ADVOGADO: “Na sexta-feira última nós atravessamos uma

petição nos insurgindo, em relação ao pleito do Ministério Público, no
sentido de que venham ser ouvidas, na condição de colaboradoras,
pessoas que, no entendimento da defesa, não fazem parte do processo,
dentre os quais o Senhor Ricardo Pernambuco, que Vossa Excelência
entende por iniciar a audiência de hoje, salvo melhor juízo, parece-me
que essa questão deveria ser apreciada antes de dar prosseguimento. 

Nesse sentido, nós reiteramos o pedido formulado na petição
 apresentada na sexta-feira última’.

[DESEMBARGADOR FEDERAL] ABEL GOMES (RELATOR):
‘Vou consignar a sua posição, mas vou manter o deferimento da oitiva
do senhor Ricardo Pernambuco pela seguinte razão: no momento em
que ele traz na sua colaboração, fatos que digam respeito ao que é
imputado especificamente ao Deputado Jorge Picciani, não posso
impedir que isso seja considerado, até porque essa é uma das razões
pelas quais ele está se beneficiando do acordo de colaboração. Para
que ele possa, dentro da linha de defesa adotada, obter com
efetividade os benefícios que foram negociados é preciso que a
colaboração dele tenha efetividade. E se ele traz elementos que são
apurados neste processo, não posso deixar de considerar, porque,
senão, eu estaria inviabilizando essa linha de defesa dele. Por essa
razão, vou manter o depoimento. Isso vai ficar consignado para que o

 senhor possa recorrer e entrar com os recursos cabíveis’”.

9. No acórdão condenatório, ao afastar a alegada nulidade, o Tribunal
Regional Federal da Segunda Região ressaltou a imprescindibilidade da
oitiva de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Jonas Lopes de Carvalho
Júnior e Ricardo Pernambuco Backheuser Júnior, porque os depoimentos
deles, “corroborados pelos demais subsídios apresentados, serviram de
elemento de convicção para o recebimento da denúncia oferecida pelo
órgão acusatório”. Enfatizou ainda:

“Havendo relação entre os fatos por eles [colaboradores]
declarados e os ora investigados, devem ser ouvidos, inclusive como
garantia e preservação à ampla defesa e contraditório dos acusados,
haja vista que, por não terem participado do acordo de colaboração,
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têm a audiência como oportunidade para formular perguntas no
melhor interesse de suas defesas. Essa é a dicção da Lei n° 12.850/2013: 
(…)

Houve, tão somente, a ratificação, perante o juiz natural desta
ação penal, dos termos de colaboração que, corroborados por outros
elementos, serviram de base ao recebimento da peça acusatória, de
modo a permitir às defesas, caso quisessem, a formulação de outras
perguntas, em estrita observância ao processo penal constitucional e,
por consequência, aos princípios da ampla defesa, contraditório e

 presunção da não culpabilidade”.

 10. Em idêntico norte, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
ao negar provimento ao Agravo Regimental no  Habeas Corpus n. 514.851,
rejeitou a alegação de nulidade, ao fundamento de não se ter comprovado
prejuízo à defesa.

Extrai-se do voto condutor do julgamento:

“Os colaboradores Jonas Lopes Carvalho Junior, Ricardo
Pernambuco Backheuser e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda não
são sujeitos passivos da presente relação processual penal. Contudo,
os depoimentos que prestaram em processo penal conexo,
conjuntamente com os documentos de corroboração fornecidos,
serviram de fundamento para o oferecimento e o recebimento da peça

 acusatória nestes autos.
Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, a concessão dos

benefícios da colaboração premiada tem por condição e parâmetro,
dentre outros, a eficácia da colaboração, a qual se mede pelos
resultados elencados nos incisos I a V do mesmo art. 4º, quais sejam: I)
a identificação dos demais coautores e partícipes da organização
criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II) a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização
criminosa; III) a prevenção de infrações penais decorrentes das
atividades da organização criminosa; IV) a recuperação total ou
parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela
organização criminosa; V) a localização de eventual vítima com a sua

 integridade física preservada.
Por conseguinte, importa que as informações fornecidas pelo

colaborador e os documentos corroborativos sejam empregadas em
todas as investigações e ações penais que guardem relação com os
fatos trazidos à luz por sua colaboração, a fim de que, pelos resultados

 alcançados, justifiquem-se os prêmios que lhe são deferidos.
No ponto, prescreve o § 12 do mesmo dispositivo que, 'ainda que

beneficiado com perdão judicial ou não denunciado, o colaborador
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poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por
 iniciativa da autoria judicial'.

In casu, o colaborador foi convocado a juízo na ação penal em tela
a fim de que ratificasse as informações e os documentos que foram
apresentados em outro processo, os quais, reconheceu o e. Tribunal de
origem, foram efetivamente utilizados para o recebimento da

 denúncia.
Por esse expediente, resta claro, permitiu-se ao paciente e a sua

defesa técnica formular novas perguntas ao colaborador e contestar
suas declarações, privilegiando-se, assim, a ampla defesa, o

 contraditório efetivo e o devido processo legal nos autos.
Ademais, a Defesa não demonstrou a efetiva ocorrência de

prejuízo que decorra diretamente de eventual alteração da ordem da
instrução processual e de oitiva de testemunhas e colaboradores. No
particular, a mera referência a trechos dos depoimentos no acórdão
condenatório não evidencia o prejuízo, visto que o paciente teve a
oportunidade de efetivamente contraditar declarações que porventura
não constassem já dos termos da colaboração que subsidiariam o

 oferecimento da acusatória.
A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no

sentido de que a declaração de nulidade, ainda que absoluta, exige a
comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de 
nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo

 Penal”.

11. A designação da audiência para oitiva dos colaboradores tem como
objetivo, em especial, garantir aos delatados a confrontação das informações
prestadas no termo de colaboração premiada, que forneceram à acusação
meios de obtenção de provas.

Na espécie vertente, trechos das declarações dos colaboradores Jonas
Lopes Carvalho Junior, Ricardo Pernambuco Backheuser e Carlos Emanuel
de Carvalho Miranda já constavam detalhadamente da denúncia. Portanto,
as informações fornecidas pelos colaboradores eram de conhecimento da
defesa do agravante.

Assim, para demonstrar plausibilidade à argumentação apresentada,
caberia ao agravante demonstrar o ponto ou os itens dos depoimentos orais
dos colaboradores que teriam surpreendido a defesa ou inovado quanto às
informações prestadas em outras fases processuais, a justificar o alegado
prejuízo concreto sofrido pela parte.
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Apesar de Jonas Lopes Carvalho Junior, Ricardo Pernambuco
Backheuser e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda terem sido inquiridos
após as testemunhas de defesa, poderia a defesa do agravante, ao
manifestar oposição à oitiva dos colaboradores, ter requerido oportunidade
para contraprova, o que não foi feito.

Neste sentido, a jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal
reconhece tratar-se de nulidade relativa quando o interrogatório do acusado
é realizado no início da instrução, também exigindo comprovação de
prejuízo objetivo pela parte que suscita o vício. Assim, por exemplo:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INTERROGATÓRIO. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL APÓS A REALIZAÇÃO DO
INTERROGATÓRIO, MAS ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS. TEMPUS REGIT ACTUM . ALEGAÇÃO DE
NULIDADE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DO RÉU DE REFAZIMENTO DO ATO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO
ACARRETADO PELA ALEGADA NULIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A análise do
conteúdo das perguntas e respostas decorrentes do interrogatório do
réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é
recomendável na via do habeas corpus. Precedentes. II - Ainda que a
inquirição das testemunhas tenha sido em data posterior à Lei 11.719
/2008, ou seja, não tenha ocorrido o encerramento da instrução
criminal, não há direito líquido e certo ao réu de que seja determinado
o refazimento do interrogatório. Precedentes. III - A demonstração de
prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de
nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito
normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de
nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP,
Rel. Min. Ellen Gracie). IV – Embargos de declaração conhecidos como
agravo regimental, a que se nega provimento” (HC n. 149.989-ED,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.
2.2019).

Portanto, a nulidade aventada neste recurso, decorrente da oitiva dos
colaboradores depois das testemunhas de defesa, configura nulidade
relativa, a demandar demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art.
563 do Código de Processo Penal (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra
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Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro
Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “ 

 nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra
Rosa Weber, DJe 5.10.2018).

12. Para se fazer a especificação do quadro posto nos autos, não se pode
deixar de realçar que o contexto fático-processual debatido nos Habeas

 Corpus ns. 157.627 e 166.373 difere do que se contém no presente recurso.

Naquelas impetrações se discutia a ordem de apresentação das
alegações finais pelos corréus colaboradores e delatados. Neste recurso
ordinário em  habeas corpus , a controvérsia centra-se na ordem de oitiva
dos colaboradores, que não são réus no mesmo processo a que respondem
os delatados.

13. Também não se há cogitar de nulidade pelo indeferimento de novo
interrogatório do agravante após a juntada dos depoimentos de Jacob
Barata Filho e Lélis Marcos Teixeira, prestados no Processo n. 502138-
78.2018.4.02.5101, na Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Sobre esse ponto, o Desembargador Abel Gomes apontou:

“2.1. DEPOIMENTOS COLHIDOS PERANTE A 7ª VARA
FEDERAL CRIMINAL JUNTADOS AOS AUTOS 

No que concerne à admissibilidade dos depoimentos colhidos no
âmbito da 7ª Vara Federal Criminal/RJ, na instrução do processo n°
0502138-78.2018.4.02.5101, que resultou do desmembramento desta
ação penal originária, trata-se de produção de prova perfeitamente
possível a todas as partes: MPF e defesas de todos os acusados, desde
que a produção dessa prova se desse no momento oportuno, antes de
encerrada a instrução criminal. 

Por isso que não assiste razão à defesa do ex-Deputado PAULO
MELLO, ao aduzir que o indeferimento do seu reinterrogatório, após
a juntada dos depoimentos prestados por JACOB BARATA e LELIS
TEIXEIRA junto ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, traduz
violação à ampla defesa. 

No caso dos autos, após os interrogatórios dos Deputados
Estaduais acusados, realizados em 09/07/2018, o MPF requereu a
juntada dos interrogatórios de JACOB BARATA FILHO e LÉLIS
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MARCOS TEIXEIRA, réus na ação desmembrada em trâmite perante
a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (autos n° 0502138-
78.2018.4.02.5101), prestados em 24/08/2018 (fls. 2978/2985 dos
respectivos autos), o que restou deferido. 

Como se pode ver, tratava-se de elemento de prova que ocorreu
posteriormente a colheita dos interrogatórios dos acusados, mas que
pertinentes ao objeto da presente ação penal, pois foram prestados por
acusados que só não permaneceram no bojo destes autos porque o
processo necessariamente teve que ser desmembrado. Todavia,
aqueles depoimentos em matriz escrita, aqui ingressam como prova
documental e emprestada. 

Isto porque o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de
as partes juntarem documentos em qualquer fase do processo (e não
somente da instrução), a teor do art. 231 do CPP. De modo que, com a
abertura de vista às defesas (fl. 6499) acerca da documentação
acostada pelo MPF, a elas foi possibilitado o exercício do
contraditório, não havendo que se falar em nulidade sob esse aspecto. 

As próprias defesas poderiam trazer documentalmente outros
depoimentos prestados no âmbito daquela ação, e lhes seria dado
semelhante tratamento. Não fizeram, certamente porque nenhum
depoimento lá colhido foi de seus interesses. 

O interrogatório, como cediço, é o momento processual por meio
do qual o acusado pode, ao final da instrução, exercer a autodefesa, de
modo a expor a sua versão dos fatos imputados pelo órgão de
acusação. Assim, uma vez refutadas pelo próprio acusado os fatos
imputados na assentada de seu interrogatório, o fato de terem sido
juntados aos autos novos documentos, claramente consubstanciados
depois do último ato da instrução, não implica, necessariamente, no
seu reinterrogatório, sobretudo quando é patente, como se vê no caso,
que os documentos juntados não alteraram os fatos tal como
imputados desde o início, embora sobre eles tenha tratado. Vale dizer,
o documento novo tem que ter o condão de modificar os fatos
imputados no libelo acusatório, para reabrir novo interrogatório
pessoal. O que não se deu no caso dos autos. 

Ressalte-se, ainda, que foi facultada aos denunciados a
oportunidade de proceder nova oitiva dos corréus que prestaram
aqueles depoimentos perante esta Relatoria, consoante despacho de
lis. 6525/6527, manifestando-se todas as defesas negativamente. Ou
seja, as defesas tiveram vista dos documentos onde insertos os
depoimentos de JACOB BARATA e LÉLIS TEIXEIRA. Nada
antepuseram. Foi-lhes dada a chance de ouvi-los neste Tribunal sob
aquelas declarações, e também não quiseram. 

Não se verifica, desse modo, violação à ampla defesa, que pôde
ser profusamente exercida e, da mesma forma, qualquer prejuízo

 decorrente da juntada dos documentos".
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14. Na espécie, no prazo do art. 402 do Código de Processo Penal, o
Ministério Público Federal requereu a juntada dos interrogatórios de Jacob
Barata Filho e Lélis Marcos Teixeira, prestados no Processo n. 502138-
78.2018.4.02.5101, na Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em
24.8.2018.

Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, a prova
documental pode ser apresentada em qualquer fase do processo, não se
havendo cogitar de nulidade ou prejuízo ao agravante, pois a defesa teve
vista dos documentos e oportunidade de impugná-los, assegurados o
direito constitucional fundamental ao contraditório e à ampla defesa (Inq n.
3.998-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, e HC n. 149.890, Relator o
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).

A Procuradoria-Geral da República salientou que à “defesa foi
franqueado o livre acesso aos novos documentos acostados pelo MPF,
sendo efetivamente garantido ao acusado, por meio de sua defesa técnica,
contraditar e impugnar as declarações neles inscritas, inclusive com a
interrupção do prazo para as alegações finais e sua renovação após as

 respectivas manifestações defensivas sobre os documentos”.

 15. A defesa do agravante teve oportunidade de tomar ciência dos
documentos juntados, antes das alegações finais, sendo garantidos o
contraditório e a prerrogativa de se manifestar por último no processo.

Em processo análogo, no qual se alegava cerceamento de defesa pelo
indeferimento de novo interrogatório, o Ministro Alexandre de Moraes
julgou ausentes razões para anular o processo criminal, pois não
demonstrado “o prejuízo sofrido nem de que modo a realização de nova
diligência o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte,
nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a
relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a

 invalidar toda a instrução criminal” (HC n. 172.454-AgR, Relator o Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

 16. Ressalte-se não constar dos autos qualquer evidência de que o
reconhecimento das alegadas nulidades modificaria o resultado do
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julgamento, não tendo o agravante demonstrado, “ao menos de forma
indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a
nulidade ventilada” (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe
14.9.2018).

Confiram-se os seguintes julgados:

“ O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o
reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se
necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem
reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é
essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que
o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das
nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas
(HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)” (RHC n. 166.219-AgR, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).

“Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais
demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à
defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o
novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um
exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o
objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC n. 119.372, Relator o
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 4.8.2015).

“ RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS ’ –
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS
FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS
PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE
MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER
PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO

 IMPROVIDO ” (RHC n. 111.251-AgR, Relator o Ministro Celso de
Mello, Plenário, DJe 30.10.2014).

“ AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO
 PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA.
LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com
observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do
RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco
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ao direito de defesa, especialmente na hipótese em que a decisão
reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. A tese de que a
juntada extemporânea de laudo balístico cerceou o direito de defesa
não merece acolhida, pois as instâncias antecedentes apontaram que a
defesa teve plena oportunidade de contraditá-lo. No processo penal, o

 postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de
prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorre na
espécie. 3. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do
Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade
dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’
(HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado

 em 15.9.2015). 4. Agravo regimental desprovido ” (HC n. 172.965-AgR,
Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).

“ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA E
REALIZADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. PACIENTE ASSISTIDO NO CURSO DA
AÇÃO PENAL POR DEFENSOR DATIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME EM HABEAS
CORPUS . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

 PROVIMENTO ” (HC n. 178.009-AgR, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 19.12.2019).

“ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO
E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO
PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO

 CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do
prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo

 formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...)  4. O
habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou

 revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a
valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado
nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão
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agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR,
Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo

 regimental desprovido ” (HC n. 182.830-AgR, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

“ PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM 
HABEAS CORPUS. C RIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES.
PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO
JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO

 SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. (…) 3. As peças
que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou
abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da
pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a orientação
jurisprudencial do STF é firme no sentido de que o ‘princípio do pas
de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual
por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4 O STF já
decidiu que ‘a superveniente modificação do quadro processual,
resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida
posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação
configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em
consequência, a extinção anômala do processo’. (HC 83.799-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do
Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 03.03.2020,
sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da
impetração lá formalizada (HC 390.533). 5. Embargos declaratórios

 recebidos como agravo regimental a que se nega provimento ” (HC n.
179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe
18.6.2020).

“ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS . PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ARMAS E MUNIÇÕES. POSSE E DETENÇÃO DE
EXPLOSIVOS E ARTEFATOS. CRIME DE LAVAGEM DE BENS,
DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS.
IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO AO

 QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível o exame per saltum 
de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como
coator. (…) 4. O Agravante e o Interessado foram condenados com
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base em elementos concretos e independentes dos diálogos
telefônicos, que demonstram e identificam, por outros meios de
provas, a atuação nos fatos criminosos a eles imputados. 5. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração
de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente
da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual

 por mera presunção 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento
” (RHC n. 123.890-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
18.5.2015).

 17. Quanto à pretensão de revogação da prisão preventiva, observa-se
que a matéria não foi objeto de exame na instância antecedente.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o pedido nos limites propostos
pela defesa do agravante, que pretendia a concessão da ordem para anular-
se o acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da
impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas

 corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova
ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO.
ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal
apreciar situação processual nova diversa da apresentada à
autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A
sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em
tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão
preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus 
prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJ 13.4.2007).

 “ HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME.
HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO
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§ 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena,
por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido
submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu
conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância.
Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. 
Habeas Corpus  não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ 27.4.2007).

 18. Apesar de ausentes as condições processuais, examina-se a matéria
para afastar-se eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, a ensejar a
concessão da ordem de ofício.

Ao decretar a prisão preventiva do agravante, em 16.11.2017, a Primeira
Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região
afirmou:

“ PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO DE DEPUTADOS
ESTADUAIS. INAFIANÇABILIDADE DECORRENTE DA
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART.
324, IV DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
ASSEGURAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REMESSA À ALERJ.
ART. 53, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 102, §2º DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. I - Existência
dos fatos e suficientes indícios de autoria indicando com
plausibilidade a prática de ilícitos penais de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro praticados no contexto de organização criminosa
que atuaria dentro do Executivo, Legislativo e no Tribunal de Contas
do Estado e cuja reiteração no suposto recebimento de propina tem
base em múltiplos elementos de convicção. Fatos embasados nos
depoimentos de 5 (cinco) colaboradores, corroborados por
testemunhas das empresas a quem atribuído o pagamento da propina,
provas documentais e decorrentes de quebra de sigilo telemático,
bancário e fiscal, além de contatos confirmados através de dados
colhidos em aparelhos telefônicos apreendidos. II - Pedidos sucessivos
do MPF: prisão preventiva e afastamento do exercício das funções.
Flagrante de crime inafiançável III - Para aferir se o crime é
inafiançável é necessário examinar os pressupostos e circunstâncias da
prisão preventiva, segundo art. 324, IV do CPP. Avaliação submetida
ao colegiado. IV - O art. 53, § 2º da CF aplica-se aos Deputados
Estaduais, por força do art. 27 § 1º da CF, e há, por conta disso, sua
reprodução, ainda que mais extensa, no art. 102, §2º da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece imunidade formal quanto
à aplicação da prisão. V - Imunidade formal que deve ser aplicada à
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luz do princípio republicano do Estado Democrático de Direito e da
igualdade, bem como do princípio da reserva de jurisdição. Não se
justifica visão anacrônica do instituto que deriva de época em que
soberanos despóticos atuavam como rei e juiz. Integrantes do
Legislativo que abusam do mandato praticando crimes podem ser
presos preventivamente. Precedentes do c. STF (HC n.~VI - Prisão
preventiva decretada, para garantia da ordem pública e conveniência
da instrução criminal. Afastamento do exercício das funções que
decorre da prisão decretada. Pedido sucessivo prejudicado.
Comunicação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por força do
que dispõem os artigos 53, §2º da Constituição Federal e art. 102, § 2º

 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro”.

A prisão preventiva foi mantida no acórdão condenatório, pelos
seguintes fundamentos:

“ Persiste aqui a necessidade da custódia preventiva dos três réus
para a garantia da ordem pública e agora, diante de condenações que
impõem regime inicialmente fechado, considerando também a
condição econômica dos mesmos, para a garantia da aplicação da lei
penal. 

De plano é necessário lembrar que responderam a todo processo
preventivamente presos, não havendo nenhuma razão para agora,
diante da condenação que esvazia em algum grau a presunção de não
culpabilidade, seja-lhes revogada a custódia cautelar. Precedentes do
STJ: (...)

Friso, portanto, que as razões que levaram a 1ª Seção
Especializada a decretar de forma unânime a prisão dos três réus em
16/11/2017 (fls. 453/454 autos n.º 0100524-17.2017.4.02.0000), confirmá-
la em 21/11/2017 em sede de questão de ordem e mantê-la, novamente
de forma unânime, na sessão de 15/03/2018, por ocasião do
recebimento da denúncia, permanecem íntegras. 

Mas não só isso. Fatos concretos concomitantes e posteriores à
decretação das prisões demonstram que o risco de reiteração e a
possibilidade real de que influam no dia a dia na ALERJ ou mesmo
intercedam por seus interesses nos mais variados órgãos da estrutura
estatal diante do apontado 'loteamento político de cargos' ainda não
apurado em toda sua profundidade. 

Cabe relembrar, primeiramente, que depois de decretada as
prisões preventivas houve movimentação junto à ALERJ com vistas a
obter (como se obteve), sua revogação por meio de resolução. As
medidas de quebra de sigilo telefônico e telemático deferidas nesta
investigação atestaram contatos entre o Deputado JORGE PICCIANI e
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o então Procurador da ALERJ tratando da estratégia de defesa a ser
adotada na sessão plenária que iria deliberar sobre as prisões aqui
decretadas. O resultado daquela sessão foi uma atípica ordem de
soltura emanada da própria ALERJ via Resolução Legislativa n.º 577
/2017 (atualmente impugnada pela PGR junto ao c. STF na ADPF n.º
497 [8]) o que demandou novo julgamento para reafirmar a
autoridade da decisão desta Corte. 

Em suma, logo após a decretação das prisões captaram-se
conversas que indicam que JORGE PICCIANI logrou que o próprio
Procurador da ALERJ em tese passasse a interceder como se seu
advogado particular fosse, inclusive entrando em contato com seu
filho FELIPE PICCIANI. 

Esse episódio já é um indicativo concreto da influência que os
parlamentares são capazes de utilizar, mas está longe de ser o único

 fato a recomendar a manutenção de suas prisões cautelares.
No cumprimento das medidas de busca e apreensão recolheram-

se em endereços vinculados aos Deputados EDSON ALBERTASSI e
PAULO MELO planilhas detalhando a indicação política de cargos
nos mais variados órgãos estatais, o que aponta concretamente a
potencialidade de que tenham 'apadrinhados' atuando ainda hoje nas
mais variadas estruturas públicas. Essa capacidade de inserção não foi
ainda desvendada em toda a sua profundidade, mas já foi (adstrita às
indicações no DETRAN/RJ), objeto de denúncia oferecida contra os
três e outros agentes políticos imputando-se o suposto 'loteamento de
cargos' como vantagem indevida de corrupção antecedente, nos autos
nº 0100860-84.2018.4.02.0000, denominada operação 'furna da onça'. 

Destaco que os réus aqui condenados figuram nessas planilhas
indicando dezenas de nomes aos mais variados cargos dentro da
estrutura público do Estado do Rio de Janeiro. (...)

Para PAULO MELO há também indicativos concretos de que
persiste orientando seus subordinados na eliminação de elementos de
convicção e que teria sua capacidade de inserção na ALERJ reafirmada
com a eleição de sua esposa FRANCIANE MOTTA nas últimas
eleições. Para tanto, por elucidativo que é, transcrevo trecho da
decisão que já em 12/11/2018 me levou a decretar novamente a prisão
preventiva do Deputado, no âmbito da operação 'furna da onça', e da
qual se extraem as evidências, posteriores a esta operação 'Cadeia
Velha', no sentido da persistência de supostas práticas de obstrução e
concreta possibilidade de inserção na estrutura estatal: 

‘Em documentos apreendidos na residência de ANDREIA
CARDOSO DO NASCIMENTO, assessora do Deputado Estadual
PAULO CÉSAR MELO DE SÁ, que por sua vez, mesmo preso a mais
de um ano, de fato, pelo que se percebe, prossegue orientando seus
asseclas de dentro do presídio onde se encontra, teria recebido
orientações escritas para destruir elementos de convicção, apagando
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registros de conversas, emails, fotos em redes sociais, dentre outras
ações. Esses documentos manuscritos apresentam grafia em tudo
semelhante a outros documentos já arrecadados com o irmão de
ANDREIA e também assessor do Deputado PAULO MELO, o
investigado FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO. O MPF destaca
ainda que ao final desse manuscrito com indicações para destruição e
ocultar evidências consta a anotação: 'digitar esse papel, não circular
com isso com minha letra não, por favor'. Há ainda um item do
manuscrito onde consta o registro “(eu + Andreia)”, em mais uma
indicação de que seria documento escrito por FABIO CARDOSO.
Chamam a atenção também os seguintes trechos do manuscrito: 

“30. Preciso de cópia das operações: decisão, inquérito policial,
Ministério Público. Operações: Rio 40 graus + Eficiência + Tolypeutes +
Fatura Exposta + Retatouille + Quinta do Ouro + Saqueador + Xepa +
Calicute + Ponto Final” 

“31. Vc precisa continuar conversando com amigo, outras
operações vão surgir com continuação das investigações das empresas
citadas. Vão tentar manter ele aqui com novos dados. Veja se estão
agindo e fazer o que tem que ser feito.” 

Nesse mesmo documento consta determinação para excluir
mensagens eletrônicas trocadas com as pessoas de “Alessandro,
Mário, Vinícius, Guilherme, Paulo Afonso Trindade Jr.” Como bem
destacou o MPF: 'na operação Cadeia Velha, Alessandro Carvalho de
Miranda, Mário Peixoto e Vinícius Peixoto apresentam vínculos
societários e eleitorais (doação de campanha) com PAULO MELO . A
família Peixoto também aparece na operação Quinto do Ouro,
vinculada ao pagamento de propina para o ex- conselheiro do TCE/RJ,
Jonas Lopes'. 

Constam até mesmo indicações acerca do tratamento a ser dado
aos registros de câmeras dos prédios onde se daria o suposto
recebimento de propina. Sendo de se observar, que a obtenção de
vídeos constantes de câmeras situadas em locais indicados como de
negociatas em torno de entrega de valores em dinheiro, é um dos
meios de arrecadação de provas que atualmente se torna de essencial
utilização pelas autoridades da persecução. 

Por seu turno, documentos apreendidos na residência de CARLA
ADRIANA e MAGNO MOTTA confirmaram que esses investigados,
vinculados a PAULO MELO já na ocasião da operação 'Cadeia Velha',
passaram a atuar diretamente na campanha da esposa do Deputado,
FRANCIANE MOTTA, eleita Deputada Estadual.' Nessa mesma
ocasião salientei que no celular de ANDREIA CARDOSO foram
encontrados registros de conversas nas quais o próprio Deputado
PAULO MELO transmite nomes das pessoas a serem indicadas para
um determinado posto de vistoria do DETRAN/RJ (Informação
policial n.º 16/2018), colocando-a então numa condição em tudo
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similar a SHIRLEI MARTINS, assessora do Deputado EDSON
ALBERTASSI. Portanto, o contexto de fato, antes e depois da prisão
aqui decretada, demonstra o concreto risco de influência e inserção
profunda dos réus nas estruturas estatais como algo atual e
persistente, a impor, também por essa circunstância, além da garantia
da ordem pública, a manutenção de suas prisões preventivas, e agora,
diante de expressiva condenação em regime inicialmente fechado,

 também para garantia da aplicação da lei penal”.

 19. A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a
jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal de que “a prisão
decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a
presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade
do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real

 necessidade de sua adoção ” (  Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra
Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe 30.4.2010).

Há razões jurídicas expressas para se ter como aplicável à espécie
decisão judicial pela qual “ não (se) permit(e) que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar
” (  Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008).
Essa a situação presente, do que se extrai das decisões exaradas nas
instâncias antecedentes.

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)

4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no
sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar,
revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado
durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em
julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
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 5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem ” (HC n.
132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe
11.10.2016).

“ RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE

 ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando
que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se
afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico,
sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o
julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki,
2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não
provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o

 julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).

20. Ausente, nestes autos, comprovação de constrangimento ilegal a
ferir direito do agravante ou de ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o
provimento do recurso ordinário em  habeas corpus.

 21. Pelo exposto,  nego provimento ao agravo regimental.


