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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  NÃO
CONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM O  ARTIGO 105, II,
“A”  DA CF/88.  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO ATIVA,  LAVAGEM DE
CAPITAIS  E  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  EM  CONCURSO
MATERIAL.  OPERAÇÃO  LAVA  JATO.  PEDIDO  DE
DESENTRANHAMENTO DE PROVA REPUTADA ILÍCITA, COM BASE
EM  DECISÃO  DE  TRIBUNAL  DA  SUÍÇA.  COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL.  AÇÃO  PENAL  JULGADA  NA  INSTÂNCIA  DE
ORIGEM.  DEBATE  INVIÁVEL  NA  VIA  ESTREITA  DO  HABEAS
CORPUS. DECISÃO DO STJ NO SENTIDO DA REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO DE COOPERAÇÃO (RCL Nº 27.594-DF).
1. Não cabimento do recurso ordinário contra  decisão que não
conheceu do    habeas corpus   na instância de origem, quanto à
análise da suposta ilicitude da prova. A interposição do recurso
ordinário  está  em  desacordo  com  as  hipóteses  previstas  no
artigo 105, II, “a” da Constituição Federal. A decisão que não
conheceu da matéria não se equipara a decisão denegatória do
habeas corpus.
2.  Constatada  a  ausência  de  exame  do  mérito  pelo  Tribunal
Regional  Federal,  não  é  possível  a  apreciação  das  questões
suscitadas  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  pena  de
indevida supressão de instância.
3.  As  alegações  relativas  a  suposta  ilicitude  de  prova  foram
novamente  enfrentadas  na  sentença  condenatória,  proferida
após a impetração do habeas corpus perante o TRF/4ª Região.
4. Julgada a ação penal na origem, é inviável, na via do recurso
em habeas  corpus,  o  exame  sobre  a  validade  da  prova  e  a
extensão  de  sua  utilização  na  sentença  ora  submetida  ao
Tribunal  Regional  em  recurso  de  apelação,  sob  pena  de
supressão de instância.
5. Ao enviar o pedido de cooperação ao Brasil para obtenção de
provas,  as  autoridades  da  Suíça  juntaram  documentação
permitindo  expressamente  o  seu  uso  pelas  autoridades
brasileiras;
6. Não há decisão do Tribunal da Suíça que impeça a utilização
dos documentos enviados ao Brasil.  A Corte Suíça reconheceu
mera  irregularidade,  passível  de  correção,  no  procedimento
adotado pelo Ministério  Público daquele país,  por  ausência de
oportunidade de manifestação da Havinsur antes da deliberação
pela remessa dos documentos;
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7.  O  Tribunal  da  Suíça  não  reconheceu  qualquer  ilicitude na
quebra  do  sigilo  bancário  ou  na  produção  de  qualquer  outra
prova,  tendo  determinado  apenas  o  refazimento  do
procedimento,  sem    qualquer    interferência na validade  de sua  
utilização no Brasil;
8. Não se trata de prova ilícita, que tenha sido produzida com
violação  a  direitos  fundamentais  do  investigados.  Não  há
violação ao art. 5º, LVI da CF ou do art. 157 do CPP. O Tribunal
da  Suíça  indeferiu  expressamente  o  pedido  para  que  fosse
proibida a utilização da prova ou a sua devolução.
9. A decisão do Tribunal Suíço expressamente reconheceu que o
Brasil  “não  pode  ser  responsabilizado  por  medidas  falhas  de
órgãos  públicos  suíços”;  além  disso,  considerou  que  seria
supérflua a medida de devolução, se presentes os requisitos ou
mesmo se o seu preenchimento esteja pendente.
10. É irrecusável a boa-fé na utilização pelo MPF e pela Justiça
Federal da documentação regulamente recebida em pedido de
cooperação  internacional  enviado  pelo  Ministério  Público  da
Suíça, com expressa autorização de seu uso. O Tribunal Suíço
expressamente  reconheceu  que  o  Brasil  “não  pode  ser
responsabilizado por medidas falhas de órgãos públicos suíços”.
11. Na  Reclamação nº 27.594 - DF, a Presidência do  Superior
Tribunal de justiça desproveu o pedido,  considerando correto o
procedimento adotado pelo Ministério Público Federal no pedido
de cooperação direta formulado pelo Ministério Público da Suíça.
12.  Parecer  pelo  não  conhecimento  do  recurso  ordinário
constitucional; se conhecido, pelo seu desprovimento.

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Trata-se  de  recurso  ordinário  em habeas  corpus

interposto por Márcio Faria da Silva contra acórdão denegatório da

ordem, proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da

Quarta Região (Habeas Corpus n.° 5008670-31.2-16.4.04.0000/PR).

Consta  dos  autos  que  o  recorrente  e  outros  corréus

respondem,  dentre  outras,  à Ação Penal nº  5036528-

23.2015.4.04.7000, decorrente das investigações realizadas no âmbito

da Operação “Lava Jato” (fls. 38/242).

Nessa ação  penal,  cuja  denúncia  foi  recebida  em

28/07/2015, imputa-se ao acusado a prática dos seguintes crimes: a)

art.  2º,  caput,  §4º,  II,  III,  IV  e  V,  c/c  art.  1º,  §1º,  da  Lei  nº

12.850/13; b) artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal; e

c) art. 1º, da Lei nº 9.613/98 (fl. 40).
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No  curso  da  instrução  criminal,  a  defesa  pediu  o

desentranhamento de prova documental reputada ilícita, enviada como

anexo de Pedido de Cooperação Jurídica Internacional formulado pela

Suíça ao Brasil, a qual foi utilizada em ações criminais decorrentes da

lava jato,  dentre elas  a Ação Penal nº  5036528-23.2015.4.04.7000

(fls. 506/513). A defesa alegou que   o Tribunal Penal Federal da Suíça,  

teria considerado ilegal a     remessa dos documentos ao Brasil pela via  

de cooperação ativa  .   O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba indeferiu

o pedido.

Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus

perante  o  TRF4,  sustentando o  seguinte:  a) a decisão  do  Tribunal

Penal  Federal  Suíço teria  reconhecido a  ilegalidade da remessa dos

documentos ao Brasil pela via de cooperação ativa pelo MP da Suíça;

b) o processo de cooperação teria sido driblado, causando violação ao

direito de defesa, ao duplo grau de jurisdição e à garantia do acesso à

justiça pelos titulares da conta bancária,  além de  acarretar a quebra

do sigilo bancário; c) as provas somente poderão ser válidas ao final

do procedimento correto realizado  na Suíça;  d) embora não tenha o

Tribunal  da  Suíça  vedado  a  utilização  da  prova,  também  não  a

autorizou,  pois  não  compete  às  autoridades  estrangeira  verificar

perante  as  leis  brasileiras  as  consequências  da  declaração  da

ilegalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da ação

penal e o desentranhamento dos autos a prova reputada ilícita.

Antes  do  julgamento  do  habeas  corpus,  sobreveio

sentença condenatória em desfavor do acusado e outros corréus em

08/03/20161.  O  acusado Márcio  Faria  da  Silva foi  condenado  às

seguintes  penas:  a) de  10 anos de reclusão, e 50 dias-multa, pela

prática de  corrupção ativa;  b) de  08 anos e 04 meses e 160 dias-

multa, por lavagem de capitais; e c) de 01 um ano de reclusão, por

associação criminosa. A sentença fixou o regime inicial fechado para

1 Informações da sentença condenatória de 08/03/2016, extraídas dos andamentos processuais da Ação
Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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o  início  do  cumprimento  da  pena,  condicionada  a  progressão  à

reparação do dano, referente ao crime de corrupção ativa.

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região

conheceu    parcialmente    do    habeas  corpus   e,  na  parte  conhecida,

afastou a alegação de cerceamento de defesa. O TRF/4ª Região  não

conheceu da matéria quanto à análise da validade ou invalidade da

prova  reputada  ilícita,  em  razão  da  superveniência  de  sentença

condenatória que  enfrentou novamente as alegações. Havendo  novo

título,  a matéria deve ser submetida ao Tribunal de Origem por meio

de recurso próprio. O acórdão possui a seguinte ementa (fl. 643):

HABEAS  CORPUS.  'OPERAÇÃO  LAVA-JATO'.
CABIMENTO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  NOVO  TÍTULO.  DEBATE  A  SER
REITERADO EM RECURSO APROPRIADO.
1. O habeas corpus destina-se a proteger aquele que
sofrer  ou  se  achar  ameaçado  de  sofrer  violência  ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder. Excepcionalmente, pode-se discutir
questões  que  não  afetem  diretamente  aquele  bem
jurídico, mas que, indiretamente, possam comprometê-
lo.
2.  Conhecido  o  habeas  corpus  quanto  à  alegação
atinente  aos  requisitos  da  prisão  preventiva,
verificando-se, porém, que o juízo 'a quo' não centrou
a sua convicção quanto à existência do crime na prova
apontada  como  ilícita  pela  defesa,  valendo-se  de
diversos  outros  elementos  de  convicção,  sendo
desnecessário  adentrar  a  análise  de  tal  ponto  para
rejeitá-lo.
3. Não conhecido o habeas corpus quanto à análise da
validade ou invalidade da prova apontada como ilícita.
Já tendo sido proferida a sentença condenatória, onde
as questões objeto de inconformismo da parte foram
refutadas, agora sob outro título, a sua análise pode
ser  suscitada  e  terá  lugar,  nesta  Corte,  em sede de
apelação.

Contra esse acórdão, o impetrante interpôs o presente

recurso  ordinário  constitucional  (fls.  664/701).  A defesa  reitera  as

alegações postas no habeas corpus impetrado na origem e acrescenta,

em  síntese,  que:  a) apesar  da conclusão  do  acórdão  pelo  não

conhecimento do habeas corpus,  a matéria  referente à validade da

prova teria sido analisada pelo TRF/ 4ª Região,  de modo a permitir o
4
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conhecimento do  recurso ordinário  pelo  Superior Tribunal de Justiça;

b) na sentença, o magistrado teria classificado a prova obtida por meio

do pedido de cooperação da Suíça como principal elemento probatório

do feito.  Pede a  reforma  do acórdão para que seja  determinado o

desentranhamento da prova reputada ilícita,  com fundamento  no art.

5º, LVI da Constituição Federal e art. 157 do Código de Processo Penal.

Sem  contrarrazões  pelo  MPF,  vieram  os  autos

digitalizados ao Ministério Público Federal para emissão de parecer.

II

Não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus.

O  presente  recurso  ordinário  foi  interposto  contra

acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não   conheceu   e  

não analisou   a matéria    posta    no     habeas corpu  s  ,    referente à    validade  

ou invalidade da prova reputada ilícita  .   Transcrevo o seguinte trecho da

ementa do acórdão recorrido (fl. 643):

(...)
3. Não conhecido o habeas corpus quanto à análise da
validade ou invalidade da prova apontada como ilícita.
Já  tendo  sido  proferida  a  sentença  condenatória,  onde  as
questões objeto de inconformismo da parte foram refutadas,
agora sob outro título, a sua análise pode ser suscitada e terá
lugar, nesta Corte, em sede de apelação. Grifei.

A interposição do recurso ordinário está em desacordo

com as hipóteses restritas para o seu manejo, previstas no artigo 105,

II, “a” da Constituição Federal, o qual estabelece que compete ao STJ

julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou

última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais

dos Estados,  do Distrito Federal  e  Territórios,  quando a decisão for

denegatória.

Ocorre que o acórdão no habeas corpus de origem, que

não conheceu da   matéria   referente à análise da validade  da prova,

interposto contra a decisão  do Juízo de 1º grau não se equipara a
5
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decisão denegatória da ordem, a ensejar a interposição do recurso

ordinário.  No caso dos autos,  a decisão  impugnada não caracteriza

decisão denegatória de habeas corpus, em única instância, daí por que

o recurso ordinário não deve ser conhecido.

A  decisão  do  Juízo  de  primeiro  grau  impugnada  no  habeas

corpus.

O Juiz  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  destacou  na

decisão interlocutória, analisando a documentação oriunda da Suíça,

que as contas de Odebrecht são também investigadas naquele país.

Diz que ao enviarem pedido de cooperação ao Brasil para obtenção de

provas  colhidas  nas  investigações  denominadas  Lava  jato,  as

autoridades  da  Suíça  juntaram  documentação  atinente  às  contas,

permitindo expressamente o seu uso pelas autoridades brasileiras. 

Acerca  das  alegações  da  defesa,  diz  que  segundo  a

decisão  do  Tribunal  Suíço,  em  recurso  contra  a  transmissão  dos

documentos  pelo  Ministério  Público  da  Suíça, houve  mero  erro  de

procedimento passível de correção. Ressalta que a decisão do Tribunal

da  Suíça  não  reconheceu  qualquer  ilicitude  na  quebra  do  sigilo

bancário,  tendo  determinado  apenas  que  o  Ministério  Público  suíço

refizesse o procedimento. Tratando-se de mero erro de procedimento,

a decisão do Tribunal Suíço denegou expressamente o pedido de que

fosse proibida a utilização da prova ou que fosse solicitada a restituição

dos documentos. Observou ainda que que a decisão do Tribunal Suíça

diz  respeito  apenas  à  Havinsur,  não  abrangendo  as  demais  contas

controladas pela Odebrecht e utilizadas para realizar transferências de

propinas aos executivos da Petrobrás. 

Em síntese, a decisão do Tribunal da Suíça não proibiu

a utilização das provas pela  Justiça  do Brasil,  tampouco solicitou  a

devolução dos documentos. Vale transcrever, no ponto, o a decisão do

Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba:
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Tramita perante este Juízo a presente ação penal que tem
por  objeto  crimes  de  corrupção,  lavagem  de  dinheiro  e
associação criminosa.

Em síntese, dirigentes da Odebrecht teriam, principalmente,
efetuado o  pagamento  de milhões  de dólares  e  reais  em
vantagem  indevida  para  executivos  da  Petróleo  Brasileiro
S/A - Petrobrás.

Para tanto, teriam utilizado contas secretas em nome de off-
shores  no  exterior,  realizando  transferências  em favor  de
outras contas secretas em nome de off-shore no exterior e
que seriam controladas pelos executivos da Petrobrás.

Parte  relevante  do  acervo  probatório  consiste  na
documentação  parcial  dessas  contas  e  de  comprovantes
bancários  das  transferências  havidas  a  débito  de  contas
controladas  pela  Odebrecht  para  créditos  das  contas
controladas pelos executivos da Petrobrás.

Esses  documentos  foram  apresentados  a  este  Juízo  pelo
MPF,  no  processo  5036309-10.2015.4.04.7000,  tendo,  por
sua vez,  chegado a ele  através de pedido  de  cooperação
jurídica internacional enviado da Suíça ao Brasil solicitando
a realização de diligências.

Em  outras  palavras,  as  contas  da  Odebrecht  são
investigadas  também na  Suíça,  já  que,  em tese,  haveria
também prática de crimes naquele país. Ao enviarem pedido
de cooperação ao Brasil para obtenção de provas colhidas na
assim  denominada  Operação  Lavajato,  como  a  oitiva  de
testemunhas, juntaram ao pedido documentação atinente às
contas, a fim de permitir a apropriada colheita da prova no
Brasil. Na ocasião, expressamente permitiram o uso de tal
documentação pelas autoridades brasileiras.

A  pedido  do  MPF,  autorizei,  pela  decisão  de  23/07/2015
(evento  3),  do  processo  5036309-10.2015.4.04.7000,  a
utilização de tal prova no Brasil.

A  decisão  do  Ministério  Público  Suíço  de  enviar  a
documentação das contas junto com o pedido de cooperação
ativo  enviado  ao  Brasil  foi  objeto  de  recurso  perante  as
Corte suíças.

A Odebrecht, através da Defesa da Márcio Faria, apresentou
a  petição  do  evento  1.317,  informando  que  o  r.  Tribunal
Penal  Federal  da  Suíça  teria  reconhecido  a  ilegalidade  na
remessa de tais documentos ao Brasil. Assim, e "embora o
defendente não tenha relação alguma com tais documentos
e operações neles retratadas", a prova deveria ser excluída
da ação penal porque ilícita.
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O  MPF,  por  sua  vez,  objetou  contra  essa  exclusão,
argumentando que não foi essa a decisão da r. Corte Suíça
(evento 1.350).

A questão aqui é objetiva, há ou não decisão da r. Corte
Suíça obstaculizando a utilização dos documentos?

A resposta, como ver-se-á a seguir, é negativa.

Examinando a referida decisão, constata-se inicialmente que
trata-se de recurso interposto pela off-shore Havinsur S/A,
uma das off-shores que teriam sido, segundo a Acusação,
utilizadas  pela  Odebrecht  para  efetuar  o  pagamento  de
propina (evento 1.317).

Pelo cadastro da conta mantida pela Havinsur no PKB, na
Suíça,  constante  no  evento  1,  anexo  171,  a  off-shore,
constituída  no  Uruguai,  tem  como  controladora  a
Construtora Norberto Odebrecht S/A, com sede na Av. das
Nações Unidas, 4777, 6º andar, São Paulo/SP, Brasil, e que,
como consta nos autos, era dirigida, na época dos fatos, por
Marcelo Bahia Odebrecht e Márcio Faria da Silva.

A documentação também revela que, da conta da Havinsur,
foi efetuada transferência, em 26/03/2010, no montante de
USD  565.000,00  em  favor  da  off-shore  Milzart  Overseas
Holdings no Banco Julius Bar, no Principado de Mônaco.

Os  documentos  constantes,  no  evento  1,  anexo  208,
revelam, em cognição sumária, que Renato de Souza Duque,
Diretor da Petrobrás ao tempo dos fatos, é o controlador da
off-shore Milzart.

A documentação coloca em dúvida inicialmente a boa-fé da
alegação da Odebrecht,  seja pela Defesa de Márcio Faria,
seja em diversas manifestações na imprensa, de que não
teria  "relação  alguma  com  tais  documentos  e  operações
neles retratadas".

De  todo  modo,  observa-se,  inicialmente,  que  a  cópia  da
decisão  do  Tribunal  Suíço  apresentada  a  este  Juízo  diz
respeito  exclusivamente  à  Havinsur,  não  abrangendo  a
documentação  relativa  às  diversas  outras  contas
supostamente controladas pela Odebrecht e que teriam sido
também utilizadas para realizar transferências de propinas
aos executivos  da Petrobras,  como as  off-shores Smith &
Nash  Enginnering  Company,  Arcadex  Corporation,  Golac
Project,  Rodira  Holdings,  Sherkson  Internacional,
Constructora  International  Del  Sur,  Klienfeld  Services  e
Innovation  Research,  com  os  diversos  documentos  e
transferências descritas na denúncia.

Certamente,  é  possível  que  a  argumentação  utilizada  na
decisão da r. Corte Suíça quanto à Havinsur seja estendida
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às demais, mas, pelo menos, não foi apresentada qualquer
decisão a esse respeito a este Juízo.

Mas cumpre examinar com cuidado a própria decisão da r.
Corte Suíça relativa à Havinsur (evento 1.317, out2).

Transcrevo trechos:

 "No  pedido  de  cooperação  em  questão,  o  Apelado
[escritório  do  Ministério  Público  Suíço]  afirma  que
autoridades  criminais  brasileiras  estão  conduzindo
numerosas investigações em conexão com o escândalo de
corrupção  da  Petrobrás  (...).  Resultados  de  prévias
investigações do Apelado alegadamente demonstraram que
a Construtora Norberto Odebrecht S/A mantém numerosas
contas bancárias em nome de empresas sediadas na Suíça,
através das quais diretamente ou por intermédio de outras
empresas, teriam sido realizados pagamentos significativos
a ex-Diretores da Petrobrás. A esse respeito, há suspeitas
de que esses pagamentos são propinas (ato 12.1. p. 2f).
Um deles  foi  efetuado  numa  conta  de  n.º  1.1.54894  no
nome  do  Apelante  [Havinsur]  no  PKB  -  Privatbank.  De
acordo com o formulário A o beneficiário econômico dessa
conta é alegadamente a Construtora Norberto Odebrech. Em
26/03/2010,  foram  alegadamente  transferidos  USD
565.037,35  dessa  conta  para  uma  conta  que  pode  ser
atribuída  a  um  certo  Duque  (também  um  ex-Diretor  da
Petrobrás)  (ato  12.1.,  p.  6,  fl).  Os  fundos  pagos  pelo
Apelante  [Havinsur]  foram  previamente  tornados
disponíveis por empresas do Grupo Odebrecht. (...)"

"Nesse caso, torna-se claro com base nos arquivos que as
investigações  criminais  conduzidas  no  Brasil  e  na  Suíça
estão extremamente interligadas (...). De acordo com isso,
a  Construtora  Norberto  Odebrecht  e  seus  representantes
são  acusados  pelo  Judiciário  brasileira  de  terem  obtido
grandes projetos por suborno. Como espelho desses fatos,
surgiu forte suspeita  na Suíça, com base nos documentos
bancários obtidos, de que a Construtora Norberto Odebrecht
criou diversas empresas  para, atraves delas, encaminhar
propinas a membros da Direção da Petrobrás através dessas
empresas  ou  através  de  estruturas  bancárias  criadas  na
Suíça para essas empresas."

Apesar  da  aparente  identificação  de  condutas  criminais
envolvendo  a  conta,  entendeu  a  r.  Corte  que  a
documentação não poderia ser encaminhada via pedido de
cooperação ativo (da Suíça) ao Brasil, pois deveria seguir o
procedimento  do  pedido  de  cooperação  ativo  do  Brasil  à
Suíça. Em especial, como diferença procedimental relevante,
antes  da  remessa  da  documentação  ao  Brasil,  deveria  o
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Ministério Público Suíço ter oportunizado a manifestação da
Havinsur no procedimento.

Por consequência do erro de procedimento, a r. Corte Suíça
estabeleceu  que  o  Apelado  (o  Ministério  Público  Suíço)
deveria "iniciar retroativamente o procedimento correto de
cooperação mútua".

Isso  significa  que,  na  Suíça,  caberá  ao  Ministério  Público
Suíço corrigir o erro procedimental, abrindo vista à Havinsur
para se manifestar e, após, decidir pela ratificação ou não do
envio dos documentos ao Brasil.

A Havinsur também efetuou pedido expresso para:

"-   que  os  documentos  bancários  já  transmitidos  e
concernentes  à  conta  bancária  nº  1.1.54894  titularizada
pela Havinsur SA no PKB Privatbank S/A não possam ser
utilizados de qualquer maneira;

- que os documentos sejam devolvidos de imediato."

A  r.  Corte  Suíça  expressamente  denegou  esses  dois
requerimentos.

Consignou, expressamente, que o País Requerido, no caso o
Brasil, não "pode ser responsabilizado por medidas falhas de
órgãos públicos suíços" e  que a falha procedimental  seria
suprível, o que não justificaria a proibição da utilização dos
documentos  ou  a  determinação  de  sua  devolução.  A
expressão utilizada é a de que solicitação de devolução das
provas ou que a proibição de sua utilização "mostrar-se-ia
supérflua" ("turns out to be superfluous").

Transcrevo:

"6.1 Já que o presente apelo resultou parcialmente válido e
a disponibilização de documentos bancários, que se referem
ao Apelante, aos órgãos judiciais penais brasileiros resultou
ilegal,  impõe-se  a  questão,  em  seguida,  quais  as
consequências de tal constatação.

6.2  Com  respeito  às  consequências  jurídicas  de  uma
transmissão espontânea ilegal, o Tribunal Federal precisou,
inicialmente,  em  BGE  125  II  238,  que  uma  transmissão
espontânea de provas e informações, executada de forma
ilegal, não seria passível de contestação direta (BGE 125 II
238 E. 5d, pág. 247, confirmada em BGE 129 544 E. 3.6).
Quaisquer  violações  do  art.67a  IRSG  podem  vir  a  ser
eventualmente  contestadas  por  apelo  contra  o  despacho
final,  desde  que  o  Estado  rogante  dirija  pedido  formal
judicial à Suíça, após a transmissão.

Caso venha a ser constatada a violação do art.67a IRSG, no
âmbito do apelo, tal fato poderá levar à exigência de uma
recuperação das provas ou das informações transmitidas ou
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de sua desconsideração judicial pelo Estado informado (BGE
125  II  238  E.  6a).  De  todo  modo,  não  existe  obrigação
fundamental,  por  parte  do  Estado  rogante,  de  cooperar
neste  sentido,  dado  que  o  mesmo  não  pode  ser
responsabilizado  por  medidas  falhas  de  órgãos  públicos
suíços  (Zimmermann,  vide  supra,  N.415,  pág.424).  Tal
medida  (a  exigência  da  devolução  das  provas  ou  das
informações prestadas ou de sua desconsideração judicial)
mostrar-se-ia supérflua, se os requisitos para a concessão
do auxílio  judicial  vierem a ser  preenchidos ou  se  o  seu
preenchimento esteja pendente (BGE 129 II 544 E. 3.6; 125
II  238  E.  6a  pág.248;  sentença  do  Tribunal  Federal
1A.333/2005  de  20  de  fevereiro  de  2006,  E.4.2;  cp.  no
contexto  amplo  a  sentença  do  Tribunal  Federal  Penal
RR.2012.311 de 11 de julho de 2013, E.5.3.3.).

6.3  Em  comparação  com  tal  caso,  os  órgãos  judiciais
brasileiros dificilmente irão requerer a devolução expressa
de provas já recebidas, de modo que não há expectativa de
envio de um pedido formal dirigido à Suíça, neste contexto.

Por  analogia  a  tais  conjecturas,  deve-se  verificar
retroativamente,  quanto  à  questão  da  transmissão
espontânea  de  provas,  executada  de  forma  ilegal,  se  os
requisitos materiais para o auxílio judicial internacional, já
concedido,  estariam  realmente  preenchidos.  Em  caso
positivo,  a  transmissão  maculada  de  provas  estaria
restaurada.  Caso  o  resultado  do  exame  seja  negativo,  a
Secretaria  Federal  de  Justiça  ("BJ")  deverá  tomar  as
medidas necessárias perante os órgãos judiciais brasileiros.
Assim,  o  Apelado  deve  iniciar  retroativamente  o
procedimento correto de cooperação mútua concernente à
disponibilização de dados bancários que afetou o Apelante
com  o  fim  de  verificar  se  estão  presentes  os  requisitos
materiais  de  uma  transmissão  de  provas  (no  caso  já
ocorrida) e de garantir ao Apelante, ao menos a posteriori, a
proteção jurídica prevista neste contexto, o Apelado deverá
iniciar novo processo rogatório relativo à transmissão dos
documentos bancários do Apelante."

E, como conclusão:

"7.  Face  ao  exposto,  o  apelo  se  apresenta  como
parcialmente justificado. Deve ser deferido, na medida em
que a transmissão dos documentos bancários do Apelante
às autoridades brasileiras foi ilegal  [o tradutor contratado
pela  Odebrecht  utilizou  o  termo  "ilícita",  o  que  não
corresponde  ao  termo  correto  empregado  no  original,
"illegal"].  O Apelado obriga-se, por sua vez, a abrir  novo
processo  rogatório,  ao  longo  do  qual  será  analisado  o
cumprimento dos requisitos materiais para a concessão do
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auxílio jurídico requerido. Quanto ao resto, o apelo deve ser
indeferido."

Então, pelos termos expressos da decisão da r. Corte Suíça,
foram  apenas  reconhecidos  erros  procedimentais  na
transmissão  dos  documentos  atribuíveis  às  autoridades
suíças ("executada de forma ilegal").

Não foi  reconhecida qualquer  ilicitude  na quebra de sigilo
bancário na Suíça ou na avaliação da presença de relevante
conduta criminal apta a justificar a quebra e a cooperação.

Como consequência do erro procedimental, foi ordenado ao
Ministério Público Suíço que refizesse o procedimento.

Como o erro procedimental é suprível e sanável, a r. Corte
denegou expressamente o pedido da Havinsur de que fosse
proibida  a  utilização  da  prova  ou  que  fosse  solicitada  a
devolução imediata dos documentos.

Pelo contrário, consignou que, como os erros procedimentais
eram sanáveis, medida da espécie seria "supérflua"  ("turns
out to be superfluous").

Em pese a irresignação da Defesa de Márcio Faria, não cabe
extrair da decisão da r. Corte Suíça mais do que ela contém.

A  cooperação  jurídica  internacional,  em  tempo  de
globalização do crime, deve ser ampla.

As  exigências  e  decisões  de  cada  País  devem  ser
respeitadas.

No  caso  presente,  apesar  do  reconhecimento  do  erro
procedimental suprível por parte do Ministério Público Suíço,
a  r.  Corte  Suíça  não proibiu  as  autoridades brasileiras  de
utilizar os documentos, nem solicitou a sua devolução. Pelo
contrário, denegou expressamente pedido nesse sentido da
Havinsur/Odebrecht.

O  erro  procedimental  deve  ser  corrigido  na  Suíça,  sem
qualquer relação com os procedimentos no Brasil.

O  erro  procedimental  não  é  suficiente  para  determinar  a
ilicitude da prova, já que suprível.

Não  se  trata  aqui  de  prova  ilícita,  ou  seja  produzida  em
violação  de  direitos  fundamentais  do  investigado  ou  do
acusado,  como  uma  confissão  extraída  por  coação,  uma
busca e apreensão sem mandado ou uma quebra de sigilo
bancário destituída de justa causa.

Há apenas um erro de procedimento, na forma da lei Suíça e
suprível também nos termos da lei Suíça e da decisão da r.
Corte Suíça.
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Na terminologia equivalente na doutrina jurídica brasileira,
há  uma mera  irregularidade  procedimental.  Se  o  erro  de
forma fosse no Brasil, seria igualmente suprível, aplicando-
se  o  regime dos  artigos  563  e  seguintes  do  CPP,  com a
possibilidade  de  repetição  do  ato  ou  saneamento  da
irregularidade.

Afinal, diante dos indicativos de que a conta da Havinsur é,
pela  prova  documental,  controlada  pela  Odebrecht  e  que
através  da  referida  conta  foi  transferido  vultoso  valor
monetário à conta controlada por Renato de Souza Duque, é
evidente  que  há  e  havia,  mesmo  pelos  padrões  legais
rigorosos da Suíça, causa fundada para a quebra de sigilo
bancário e para justificar a cooperação com o Brasil.

Não  faz,  por  outro  lado,  sentido  aguardar  que  a
irregularidade procedimental seja sanada na Suíça se, pela
decisão da r. Corte daquele país, isso aparenta ser certo e se
não foi imposta por ela tal condição para que as autoridades
brasileiras continuassem a utilizar os documentos. Havendo
ainda,  no  processo  local,  acusados  presos,  menos  ainda
sentido faz aguardar mais tempo.

No fundo, a Odebrecht, seus executivos e seus advogados,
ao mesmo tempo em que deixam de explicar nos autos ou
em suas inúmeras manifestações na impresa os documentos
alusivos  às  contas  secretas,  buscam apenas  ganhar  mais
tempo, no que foram bem sucedidos considerando a decisão
da  r.  Corte  Suíça,  mas  isso  somente  em  relação  aos
procedimentos na Suíça, que terão que ser corrigidos, sem
qualquer, porém, afetação ou reflexo, como também decidiu
expressamente  aquela  r.  Corte  Suíça,  da  possibilidade  de
utilização dos documentos nos processos no Brasil.

Portanto, considerando os próprios termos expressos da r.
Corte  Suíça,  reconhecendo  erro  procedimental  sanável  e
denegando a moção de proibição de utilização da prova no
Brasil ou de solicitação de retorno dos documentos, indefiro
o pedido da Defesa de Márcio Faria de exclusão das provas.

A sentença condenatória.

O tema foi novamente analisado na sentença, tendo o

magistrado  reafirmado  a  convicção  de  ocorrência  de  mero

procedimental   pelas autoridades da Suíça, in  suficiente para determinar  

a ilicitude da prova.

A defesa opôs embargos de declaração à sentença, em

22/03/2016,  objetivando rediscutir a matéria objeto do habeas corpus
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de origem. O Juízo de 1º grau assinalou que a matéria referente à

validade das provas em face da decisão do Tribunal da Suíça já teria

sido analisado na sentença, cabendo a parte interpôr apelação perante

o TRF/ 4ª Região. Transcrevo o seguinte trecho da decisão1:

Questiona a Defesa a sentença na parte em que reputou
válida  a  utilização  das  provas  das  contas  secretas  da
Odebrecht vindas da Suíça. Para tanto, o recurso cabível é
apelação,  tendo  o  Juízo  abordado  a  questão  expressa  e
cumpridamente na sentença.
Quanto à questão relativa à decisão da Corte Suíça envolver
apenas a conta Havinsur ou também as outras, a sentença
já deixa claro que, ainda que existissem decisões similares
envolvendo outras contas, o resultado da sentença seria o
mesmo.
(…)

A validade da utilização da prova nas ações penais no Brasil.

A  questão  posta  foi  exaustivamente  examinada  na

manifestação do MPF em primeira instância (e-STJ, fls. 461-483), de

leitura imprescindível para exata e correta compreensão do tema em

debate, na medida em  que  aponta  a diferença de procedimentos de

cooperação  ativa  e  passiva  na  Suíça  e  a  implicação,  no  caso,  da

existência simultânea  de  pedidos  de  cooperação  ativa  e  passiva.

Transcrevo o seguinte trecho da manifestação do MPF em 1ª instância

(fls. 462/462):

(...)
A Odebrecht, por meio de uma das empresas offshores que
ela controla, questionou, perante corte suíça, a remessa do
pedido  de  cooperação  ativo,  pela  Suíça  ao  Brasil,
requerendo  que  fosse  reconhecido  que  o  pedido  de
cooperação  não  seguiu  o  procedimento  administrativo
adequado  e  que  fosse  solicitada  a  restituição  das
informações e provas encaminhados. A decisão proferida e
sua  tradução  foram  juntadas  aos  autos  (evento  1317-
out2/out3). Conforme ali se verifica, a corte suíça julgou o
recurso apenas parcialmente procedente,  para determinar
que a situação fosse remediada ou regularizada mas não
para determinar a restituição do pedido de cooperação.
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A questão examinada na decisão consistia na adequação do
envio  de  pedido  de  cooperação,  da Suíça  ao  Brasil,  com
informações  e  documentos  que  evidenciam  a  prática  de
crimes  de  corrupção  milionários  por  meio  das  contas
vinculadas  à  Odebrecht,  quando  havia,  simultaneamente,
pedidos de cooperação encaminhados do Brasil para a Suíça
(não relativos a Odebrecht, mas a Paulo Roberto Costa). O
pano de  fundo  dessa  questão  consiste  nas  diferenças  de
procedimentos de cooperação ativa e passiva na Suíça. De
fato, quando a Suíça recebe um pedido de cooperação para
fornecimento  de  documentos  protegidos  por  sigilo,  é
facultada  à  parte  interessada  recorrer  contra  a  decisão
favorável  à  cooperação.  Quando,  contudo,  a  Suíça
encaminha um pedido de cooperação, não existe previsão
para tal recurso. Dentro desse contexto, o fornecimento de
informações  e  documentos  pela  Suíça,  em  pedido  de
cooperação da Suíça para o Brasil, quando existiam pedidos
de  cooperação  do  Brasil  para  a  Suíça  pendentes  de
resposta,  poderia  retirar  a  oportunidade  de  eventual
manifestação  de  interessados  que  existiria  no  pedido
passivo.

Para a corte suíça, o pedido de cooperação, com todas as
informações  sobre  crimes  contidas  em  seu  texto,  foi
corretamente remetido ao Brasil, diante das evidências de
crime e da necessidade de célere atuação do Estado, que
não  poderia  ser  obstada  pela  pendência  da  resposta  de
pedidos de cooperação enviados pelo Brasil para a Suíça.2 3
Contudo,  entendeu  não  foi  proporcional  a  remessa  dos
documentos bancários  que o  acompanharam, porque não
seria  estritamente  necessária.  Embora  os  pedidos  de
cooperação brasileiros não objetivassem obter informações
e  provas  especificamente  dos  crimes  praticados  pela
Odebrecht,  entendeu-se  que  os  pedidos  relacionados  a
investigados, tais como Paulo Roberto Costa, Renato Duque
e Pedro Barusco, seriam suficientemente abrangentes para
implicar a Odebrecht, diante do recebimento por parte dos
funcionários públicos de recursos que vieram destas. Além
disso,  um  dos  pedidos  de  cooperação  indicaria
expressamente a intenção do Brasil de ter acesso, de modo
amplo, à investigação suíça relacionada à Lava Jato.

Embora tenha entendido  que a  remessa  dos documentos
não fosse estritamente necessária no âmbito do pedido feito
pela  Suíça  para  o  Brasil,  a  corte  Suíça  entendeu  que  a
situação  é  totalmente  remediável.  Basta  aplicar
retroativamente o procedimento que seria seguido no caso
do  pedido  de  cooperação  do  Brasil  para  a  Suíça.
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Confirmando-se  a  viabilidade  da  remessa  nesse  novo
procedimento,  a  situação  se  encontraria  definitivamente
regularizada. Além disso, a corte entendeu que não é o caso
de a  Suíça  pedir  a  devolução dos documentos,  porque o
Estado brasileiro agiu com completa boa fé, não cabendo
penalizar parte inocente por lapso administrativo interno.
(...)

Se não bastassem todos os argumentos já expostos, no

sentido de que não houve ilegalidade no procedimento do Ministério

Público da Suíça com aptidão para impedir a utilização da prova no

Brasil, não se pode deixar de considerar a regra excepcional da   boa-fé  

como excludente de eventual ilicitude. Sobre o tema, vale transcrever

comentários recentes de Antonio do Passo Cabral, ilustre professor da

UERJ2: 

Agora, um aspecto jurídico-processual. Como se sabe, uma
das funções do não aproveitamento da prova colhida sem
observância estrita  das  regras  legais  é  não estimular  que
comportamentos  contra  a  lei  tornem-se  prática,  tanto  na
atividade  policial  quanto  nos  órgãos  que  atuam
judicialmente.  É  um  efeito  dissuasório  e  pedagógico,  no
sentido de que a descoberta da verdade não pode ser feita a
qualquer custo, e se os agentes policiais, e autoridades do
MP e do Judiciário desrespeitarem as regras, anulam-se as
provas colhidas.
Neste  sentido  de  terem as  pronúncias  de  invalidade uma
função dissuasória e pedagógica, a Suprema Corte dos EUA
já  desenvolveu,  desde  U.S.  v.  Leon  (1984),  a  regra
excepcional  da  boa-fé  (good  faith  exception),  segundo  a
qual, se, a despeito de defeito formal, as autoridades agirem
de boa-fé, na compreensão de que estão cumprindo todas
as  regras  legais,  a  prova  colhida  pode  ser  aproveitada  e
valorada pelo juiz. Em Massachussets v. Sheppard, Illinois v.
Krull,  Arizona  v.  Evans  e  muitos  outros  precedentes,
admitiu-se como válida prova colhida em busca e apreensão,
busca pessoal etc, mesmo sem mandado judicial ou quando
o mandado não especificava o objeto da busca, ou quando o
ato  que  autorizava  a  medida  (lei  ou  mandado)  fora
posteriormente revogado. Em todos os casos o fundamento
era a atuação de boa-fé do Estado, ainda que o "título" que
os autorizasse a agir fosse considerado ineficaz ou inválido.

2 https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=476889509175162&id=340814332782681&substory_index=0
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E a mesma lógica pode e deve ser aplicada no Brasil. A boa-
fé,  portanto,  funciona  como  uma  exceção  à  nulidade  da
prova ilícita ou ilícita por derivação porque rompe o nexo de
causalidade: a prova pode ser valorada e considerada pelo
juiz,  conforme  dispõe  o  artigo  157  parágrafo  1º  do  CPP.
(grifo nosso)

É irrecusável a boa-fé na utilização pelo MPF e pela

Justiça Federal da documentação regulamente recebida em pedido de

cooperação internacional enviado pelo Ministério Público da Suiça, com

expressa autorização de seu uso. 

 De tudo quanto exposto na manifestação do MPF em

primeira e segunda instância, bem como nas decisões do Juiz da 13ª

Vara Federal e do TRF/4ª Região, acerca da validade da utilização dos

documentos enviados pelo Ministério Público da Suíça em pedido de

cooperação, é possível apresentar as seguintes conclusões:

 1) Ao enviar o pedido de cooperação ao Brasil para obtenção de

provas, as autoridades da Suíça juntaram documentação permitindo

expressamente o seu uso pelas autoridades brasileiras.

 2) Não há decisão do Tribunal da Suíça que impeça a utilização

dos  documentos;  a  Corte  Suíça  reconheceu  ter  havido  mera

irregularidade,  passível  de  correção,  no  procedimento  adotado  pelo

Ministério  Público  daquele  país,  por  ausência  de  oportunidade  de

manifestação  da  Havinsur  antes  da  deliberação  pela  remessa  dos

documentos;  a decisão  reconheceu expressamente  que o  Ministério

Público Suíço adotou a postura exigida no código de processo daquele

país,  no  tocante  à  investigação  criminal,  tendo  havido  mera

procedimental na cooperação. 

  3) O Tribunal da Suíça  não analisou e tampouco  reconheceu

ilicitude na quebra do sigilo bancário ou na produção de qualquer outra

prova,  tendo  determinado  apenas  que  o  Ministério  Público  suíço

refizesse  o  procedimento  para  transferência  dos  documentos,  sem

qualquer interferência na validade de sua utilização no Brasil; anote-se
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que  o  sigilo  das  contas  e  informações  bancárias  foi  também

judicialmente afastado no Brasil.

- 4) Não se trata de prova ilícita, que tenha sido produzida com

violação a direitos fundamentais do investigados;  nenhuma regra  de

direito  brasileiro  foi  violada;  trata-se  de  questão  de  direito  interno

suíço,  sem  interferência  na  utilização  dos  documentos  pelas

autoridades brasileiras. Não há, portanto, a alegada violação ao artigo

5º, LVI da CF ou ao artigo 157 do CPP.

- 5)  O Tribunal  da  Suíça  não  declarou  a  nulidade  de  qualquer

prova e expressamente indeferiu o pedido para que fosse proibida a

utilização da prova ou a sua devolução; vale dizer, a Corte Suíça não

reconheceu  qualquer  consequência  de  impacto  na  utilização  dos

documentos no Brasil. 

- 6)  O  Tribunal  da  Suíça  reconheceu  mera  irregularidade  no

procedimento  de  remessa  dos  documentos;  eventual  ilicitude  no

procedimento  de  remessa  não  acarretaria ilicitude  da  prova  antes

obtida; portanto,  não cabe cogitar de impedimento à utilização dos

documentos.

7) A decisão do Tribunal Suíço expressamente reconheceu que o

Brasil  “não pode ser responsabilizado por medidas falhas de órgãos

públicos suíços”; Quanto à pretendida restituição dos documentos ou

proibição de utilização judicial, considerou que seria medida supérflua,

se  os  requisitos  estiverem  presentes  ou  mesmo  se  o  seu

preenchimento esteja pendente.

8) o caso não se ajusta a qualquer das poucas exceções em que

a  cooperação  não  é  concedida  segundo  a  Lei  Federal  Suíça  sobre

Cooperação  Jurídica  Internacional;  portanto,  o  mero  erro  de

procedimento  apontado  não  tem força  para  invalidar  a  cooperação

questionada. 

9) Não se diga que não poderia a Corte Suíça manifestar-se pela

devolução dos documentos ou restrição de seu uso. A prática histórica

demonstra a existência de tal  providência em casos anteriores (ex.
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Caso Maluf;  AP 483 AgR-AgR, Rel.   Min. RICARDO LEWANDOWSKI,

julg. 12/03/2009 ), em hipóteses de falhas consideradas graves. Se a

decisão da Justiça  Suíça não reconheceu qualquer consequência no

tocante à utilização dos documentos no Brasil, tal circunstância tem

toda relevância. Não cabe, portanto, extrair da decisão da Corte Suíça

consequência que ela recusou. 

 10) A decisão do Tribunal Suíço diz respeito apenas à off-shore

Havinsur  S/A,  não  abrangendo  as  demais  contas  controladas  pela

Odebrecht  e  utilizadas  para  realizar  transferências  de  propinas  aos

executivos da Petrobrás.

11) Se não bastassem todos os argumentos já expostos, não se

pode  deixar  de  considerar  a  regra  excepcional  da    boa-fé   como  

excludente de eventual ilicitude. É irrecusável a boa-fé na utilização

pelo  MPF  e  pela  Justiça  Federal  da  documentação  regulamente

recebida  em  pedido  de  cooperação  internacional  enviado  pelo

Ministério  Público  da  Suiça,  com expressa  autorização  de  seu  uso.

Conforme já destacado, o  Tribunal Suíço expressamente reconheceu

que o Brasil  “não pode ser  responsabilizado por  medidas falhas  de

órgãos públicos suíços”.

12) Conforme bem assinala a manifestação do MPF em primeira

instância, agiram também de boa-fé as autoridades suíças no pedido

de  cooperação,  pois  agiram no  campo  em que  há  divergências  de

interpretação de normas administrativas, aplicando o princípio  favor

comissionis ou pro solicitudine (na dúvida, presta-se a cooperação).

Decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  na  Reclamação  nº

27.594- DF. Validade da cooperação jurídica.

O  recorrente  M  F  DA  S  havia  proposto reclamação

perante esse Superior Tribunal de Justiça, contra ato do Secretário de

Cooperação  Internacional  que  instaurou  procedimento  e  remeteu  o

pedido de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público da

Suíça à Procuradoria da República no Estado do Paraná. O recorrente
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alegou usurpação da competência do STJ, prevista no art. 105, I, “i”,

da Constituição Federal.

O  Procurador-Geral  da  República manifestou-se  pela

inocorrência de usurpação de competência do STJ. Destacou, na linha

de  precedentes  do  STJ,  tratar-se  de  mero  ato  procedimental  a

partir de pedido de cooperação jurídica formulado pelo Ministério

Público da Suíça e encaminhado ao Ministério Pública Federal, que não

se confunde com decisão estrangeira a ser cumprida no Brasil.

Por decisão de  15/04/2016, o Ministro  Presidente  do

Superior  Tribunal  negou  provimento  à  reclamação,  considerando

tratar-se  de  correto  o  procedimento  relativo  a  pedido de

cooperação  realizado  diretamente entre  os  MP da  Suíça  e  o

MPF. A decisão assinalou que as medidas requeridas, consistentes na

produção  de  provas  testemunhal  e  documental,  consubstanciam

clássicos  pedidos  de  cooperação  jurídica  direta,  não  submetidas  ao

procedimento  de  cartas  rogatórias  por  não  envolverem  decisões

judiciais. Transcrevo o seguinte trecho da decisão3:

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  pedido  de  cooperação  em
exame,  formulado  pelo  Ministério  Público  Federal  Suíço,
consiste  na  instauração  de  procedimento  investigatório.
Nesse contexto, à míngua de decisão proferida pela Justiça
daquele  Estado,  mas,  como  se  disse,  cuida-se  de  atos
investigatórios, é de todo incabível a submissão do feito ao
juízo delibatório pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Com efeito, considerando que no presente caso, assim como
no caso analisado no julgamento da mencionada Reclamação
nº 2.645/SP, nenhuma autoridade judicial estrangeira (suíça)
solicitou  o  cumprimento  de  qualquer  medida  processual  a
nenhuma autoridade judicial nacional (brasileira), forçoso é
reconhecer  que  inexiste  decisão  judicial  estrangeira  a  ser
submetida a juízo de delibação por via de carta rogatória,
motivo pelo qual resta não configurada qualquer usurpação
de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Por  outro  lado,  incumbe  salientar  que  as  medidas
requeridas  diretamente  pelo  Ministério  Público
estrangeiro  (suíço)  ao  Ministério  Público  nacional
(brasileiro),  consistentes  na  produção  de  provas
testemunhal  e  documental,  consubstanciam  medidas
clássicas de cooperação jurídica direta, que podem e

3 Trecho  da  da  decisão  de  desprovimento  da  Reclamação  nº  27.594-DF,  extraído do  Sítio
eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.
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devem ser solicitadas por esta via,  não podendo ser
solicitadas  por  via  de  carta  rogatória,  por  não
envolverem decisões judiciais. Grifei

Houve  interposição  de  agravo  regimental pelo

reclamante,  ainda  pendente  de  julgamento.  O  Procurador-Geral  da

República ofereceu manifestação no agravo regimental, nos termos da

ementa a seguir transcrita (cópia anexa):

PROCESSO  PENAL.  COOPERAÇÃO  INTERNACIONAL.
COMPARTILHAMENTO  DE  PROVAS  DA  SUÍÇA  COM
BRASIL.  DESNECESSIDADE  DE  EXEQUATUR  DO
SUPERIOR TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  AGRAVANTE  QUE
CONFUNDE  OS  INSTITUTOS  E  OS  REQUISITOS.
REITERADOS  PRECEDENTES  DO  STF  E  DO  STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  órgão  então
competente para o exame das cartas rogatórias até a
Emenda Constitucional 45/2004, firmou entendimento
no sentido de que a tramitação do pedido por auxílio
direto prescinde da concessão do exequatur. 
2. Ao atribuir ao STJ a competência para a "concessão
de exequatur às cartas rogatórias" (art. 105, I, i), a
Constituição  está  se  referindo,  especificamente,  ao
juízo  de delibação consistente  em aprovar  ou  não o
pedido feito por autoridade judiciária estrangeira para
cumprimento, em nosso país, de diligência processual
requisitada por  decisão  do juiz  rogante.  É  com esse
sentido  e  nesse  limite,  portanto,  que  deve  ser
compreendida a referida competência constitucional. 
3.  A  competência  de  conceder  exequatur  a  cartas
rogatórias  diz  respeito,  exclusivamente,  a  relações
entre  os  órgãos  do  Poder  Judiciário,  não  impedindo
nem  sendo  incompatível  com  as  outras  formas  de
cooperação  jurídica  previstas  nas  referidas  fontes
normativas internacionais. 
4.  O  compartilhamento  de  prova  é  uma  das  mais
características  medidas  de  cooperação  jurídica
internacional,  prevista  nos  acordos  bilaterais  e
multilaterais  que  disciplinam  a  matéria,  inclusive  na
"Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime
Organizado  Transnacional"  (Convenção  de  Palermo),
promulgada no Brasil pelo Decreto 5.015, de 12.03.04,
e  na  "Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a
Corrupção"  (Convenção  de  Mérida),  de  31.10.03,
promulgada pelo Decreto 5.687, de 31.01.06, de que a
Federação  da  Rússia  também  é  signatária.
Consideradas  essas  circunstâncias,  bem  como  o
conteúdo e os limites próprios da competência prevista
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no art. 105, I, i, da Constituição, a cooperação jurídica
requerida  não  dependia  de  expedição  de  carta
rogatória por autoridade judiciária helvética. 
5. Reiterados precedentes. 
6. Desprovimento da pretensão. 

Inviabilidade da discussão sobre a validade da prova na via do

habeas corpus. Sentença ainda submetida a apelação.

Pelos argumentos anunciados, o recorrente objetiva o

desentranhamento dos  autos  da  Ação  Penal  nº  5036528-

23.2015.4.04.7000,  da prova  enviada  como  anexo  de Pedido  de

Cooperação Jurídica Internacional formulado pela Suiça ao Brasil. 

Todavia,  não  é  juridicamente  possível,  na  via  do

recurso em habeas corpus, o exame da pretensão do recorrente de

desentranhamento  de  prova.  Conforme  registrado  nestes  autos,  a

aludida  ação  penal  já  foi  julgada,  tendo  sido  proferida  sentença

condenatória em  desfavor  do  acusado  e  de  outros  corréus,  em

08/03/2016. 

 Proferida a sentença, a causa   está   agora   submetida   ao  

Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  por  força  de  recursos  de

apelação   já interpostos  , conforme indicam as informações contidas no

sítio da Justiça Federal na internet. Esse aspecto foi expressamente

apontado pelo Relator do habeas corpus no TRF/4ª Região que anotou:

“Assim,  as  questões  objeto  de  inconformismo  da  parte  foram

mantidas, agora sob outro título, sem prejuízo de que a matéria venha

a ser  reenfrentada em sede de  apelação criminal,  meio  processual

adequado.” 

Não é possível dizer-se, na via do habeas corpus, qual

a  amplitude  da  utilização  da  prova  questionada  na  formação  do

convencimento  do  magistrado, de  modo  a  que  possa  o  Superior

Tribunal  de  Justiça  analisar  a  pretensão  do  recorrente.  Em  outros

termos,  deve-se  indagar:  em  que  medida  as  provas  questionadas

viciaria  a  formação  do  convencimento  do  magistrado  ao  proferir  a

sentença condenatória? 
22
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A resposta  a  essa  indagação não seria  possível  sem

profundo exame da sentença proferida pelo Juizo da 13ª Vara Federal

de Curitiba,  tarefa que importaria, a toda evidência, supressão

da instância de apelação competente, o TRF da 4ª Região.  Em

síntese,  o  exame sobre  a  validade  da  prova  e  a  extensão  de  sua

utilização na sentença, submetida ao Tribunal Regional em apelação, é

inviável na via do recurso em habeas corpus. Sobre o tema, confira-se

a jurisprudência do STJ e do STF:

CRIMINAL.  HC.  ESTELIONATO.  QUADRILHA.  DENÚNCIA
BASEADA  EM  PROVAS  ILÍCITAS.  ILEGALIDADE  NÃO-
DEMONSTRADA  DE  PRONTO.  IMPROPRIEDADE  DO  MEIO
ELEITO. DECRETO CONDENATÓRIO FULCRADO NAS MESMAS
PROVAS  ILÍCITAS.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO-
CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  FUNDAMENTOS  SUPERADOS.
TÍTULO  NOVO  A  JUSTIFICAR  A  CUSTÓDIA.  ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
O  habeas  corpus  constitui-se  em  meio  impróprio  para  a
análise  de  questões  que  exijam  o  reexame  do  conjunto
fático-probatório  –  como  a  alegação  de  que  a  denúncia
estaria baseada em provas ilícitas, se não demonstrada, de
pronto,  qualquer  ilegalidade  nos  fundamentos  do  exordial
acusatória.
Não se conhece das alegações que atacam o decreto
condenatório, se os temas ainda não foram apreciados
em  2º  grau  de  jurisdição,  sob  pena  de  indevida
supressão de instância.
Sobrevindo outro título a respaldar a custódia do paciente,
qual  seja,  o  decreto  condenatório  prolatado  nos  autos  da
ação penal  n.º  94.0000931-3,  oriunda da 8ª Vara Federal
Criminal, restam superados os fundamentos da impetração,
no tocante à aduzida ilegalidade da prisão preventiva.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.
(HC 20.357/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 15/08/2002, DJ 16/09/2002, p. 209)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TESE  DE
NULIDADE  POR  DERIVAÇÃO  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  COLHIDAS  DURANTE  AS  INVESTIGAÇÕES.
QUESTÃO NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE
RESERVOU  O  EXAME  DA  INSURGÊNCIA  AO  RECURSO  DE
APELAÇÃO.  AUSÊNCIA  E  ILEGALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAR ORIGINALMENTE A MATÉRIA,  SOB PENA DE
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE
QUANDO  A  CONDENAÇÃO  ESTÁ  FUNDADA  EM  OUTROS
ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.  O  Tribunal  Federal  a  quo  ao  denegar  a  ordem
originária,  entendeu  que  proferida  sentença,  onde
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todas as provas foram analisadas, o exame da tese de
nulidade por derivação da decisão que deferiu a escuta
telefônica  se  reserva  ao  julgamento  do  apelo,  via
processual adequada à análise de fatos e provas.
2. Desse modo, refoge à competência desta Corte Superior
de Justiça examinar, primeiramente, a tese de nulidade, sob
pena de se incorrer em inadmissíveis supressão de instância
e inversão do curso regular do processo.
3.  Ademais,  como  reiteradamente  decidiu  este  Superior
Tribunal  de  Justiça,  eventual  nulidade  da  interceptação
telefônica  não  possui  o  condão  de  desconstituir  todo
elemento  material  indiciário  que  justifica  a  pretensão
punitiva,  quando  as  escutas  consideradas  ilícitas  foram
desconsideradas e o juízo condenatório está embasada em
diversos outros elementos de prova.
4. Recurso desprovido.
(RHC  38.920/AM,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA. ILICITUDE NÃO
RECONHECIDA.  NULIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Não há ilicitude na comunicação entre órgãos integrantes
da  segurança  pública  visando  à  colaboração  nas
investigações de fatos delituosos, a despeito da informação
prestada  ter  se  originado  de  procedimento  administrativo
sigiloso  e  sido  utilizada  para  corroborar  a  necessidade  da
prisão cautelar.
2. In casu, as instâncias ordinárias afastaram a tese de
ilicitude da prova, por entenderem que o documento
em  questão  não  se  enquadraria  nas  informações
sigilosas  protegidas  em nosso  ordenamento  jurídico.
Modificar  tal  entendimento  implicaria  inevitável
revolvimento fático-probatório, o que não se admite na
via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. Recurso ordinário desprovido.
(RHC 51.439/ES, Rel.  Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015).

Ementa:  HABEAS CORPUS.  PENAL.  PACIENTE CONDENADO
PELO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.  ART. 339 DO
CÓDIGO PENAL.  INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.  DECADÊNCIA
DO  DIREITO  DE  REPRESENTAÇÃO.  ILICITUDE  DE  PROVA.
MATÉRIAS  NÃO  SUBMETIDAS  AO  TRIBUNAL  A  QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA  DE
JUSTA  CAUSA  PARA  A  AÇÃO  PENAL.  PREJUDICIALIDADE.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVELIA.
DECRETO. LEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,  NESSA  EXTENSÃO,  DENEGADA.  I  –  As  alegações  de
decadência do direito de representação, de ilicitude de prova
e de  incompetência  não  podem ser  examinadas  nesta  via
porque não suscitadas no Tribunal a quo, o que impede sua
apreciação  pelo  STF,  sob  pena  de  indevida  supressão  de
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instância  e  de  evidente  extravasamento  dos  limites  de
competência  desta  Corte  descritos  no  art.  102  da
Constituição Federal.  II – Este Tribunal já sedimentou o
entendimento  de  que  a  superveniência  de  sentença
condenatória  prejudica  a  alegação  de  falta  de  justa
causa para a ação penal. Precedentes. III – A revelia foi
decretada  com supedâneo  no  nítido  intuito  do  réu  de  se
ocultar  e  retardar  a  marcha  processual,  razão  pela  qual
nenhum  reparo  merece  o  acórdão  atacado.  IV  –  Habeas
corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
(HC  109715,  Relator(a):   Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,
Segunda  Turma,  julgado  em  29/11/2011,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-237  DIVULG  14-12-2011  PUBLIC  15-12-
2011).

III

Em face  do  exposto,  o  parecer  do  Ministério  Público

Federal é pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas

corpus; se conhecido, pelo seu desprovimento.

É o parecer.

Brasília, 15 de junho de 2016.

José Adonis Callou de Araújo Sá
Subprocurador-Geral da República
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