
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0025598-22.2015.4.01.8000

REQUERENTE : WEBER DOS SANTOS REGO

ADV : WEBER DOS SANTOS REGO (OAB/AM n. 4.951)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO AMAZONAS

Trata-se de correição parcial oposta por Weber dos Santos Rego, tirada dos autos da
Ação Penal n. 2004.32.00.001152-5, visando a que: “A) Que se proceda à imediata SUSPENSÃO do
despacho/decisão (...),  tendo em vista o dano irreparável que a defesa do acusado/Requerente vem
sofrendo, correspondente à violação do devido processo legal; B) Que seja requerido ao juízo (...) que
determine à autoridade policial (...) disponibilizar ao acusado todos os áudios correspondentes à FASE
6, (...) que até a presente data não lhe foram entregues, bem como, disponibilizar, também, de forma
audível, o acervo do monitoramento do terminal telefônico de prefixo (...) (FASE 7 e FASE 8), que
estavam parcialmente inaudíveis; C) Que, após a disponibilidade integral do material descrito, o juízo
(...)  chame  à  ordem  os  autos  do  processo  (...)  para  fins  de  conceder  ao  Requerente/acusado  a
possibilidade de reinquirir todas as testemunhas arroladas e já ouvidas, a fim de restabelecer o devido
processo legal”.

O juízo prestou as seguintes informações:

O processo originário refere-se a ação criminal que tem como objeto os
fatos  apurados  na  Operação  Zaqueu,  na  qual  foi  investigado  o
cometimento de diversos crimes por fiscais do trabalho e empresários,
como corrupção ativa e passiva, concussão e lavagem de dinheiro. A
presente  correição  parcial  discute  suposta  omissão  deste  juízo  em
decisão acerca das manifestações das partes sobre as escutas telefônicas
que instruem os autos.  Em seu pedido perante esta C.  Corregedoria,
assim como o fez em 1º Grau, o réu busca a nulidade das escutas por
acreditar que não teve acesso a todos os áudios captados pela Polícia
Federal e que alguns deles estão inaudíveis.

Vale mencionar, antes de prosseguir, que no dia de hoje, 17/11/2015, este
juízo foi notificado de habeas corpus interposto pelo réu WEBER DOS
SANTOS  REGO,  processo  nº  0068571-33.2015.4.01.0000,  com
exatamente as mesmas alegações da presente correição parcial.
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No que concerne ao pedido em análise, iniciando-se pela alegação de
existência de outras escutas, não há notícia nos autos de que existam (ou
que  um  dia  tenham  existido)  outras  gravações  além  daquelas
disponibilizadas aos réus, conforme mencionado na decisão objeto da
correição e reiterado em decisão que julgou embargos de declaração
interpostos por outros réus com alegações semelhantes (fls. 9.810 dos
autos de origem).

A decisão se manifestou especificamente acerca da incompletude e das
falhas nos áudios, bem como em relação ao suposto acesso deficiente dos
réus aos áudios em posse da Polícia Federal ou do Ministério Público:

Quanto  à  suposta  nulidade das  escutas telefônicas em razão da
suposta  falta  de  acesso  dos  réus  ao  conteúdo  integral  das
interceptações, não há notícia nos autos de que a Polícia Federal
tenha outros áudios além dos já juntados aos autos.

Dessa  forma,  não  há  nulidade  a  ser  declarada,  pois  não  há
evidência  de  deliberada  exclusão  de  ligações  para
descontextualizar o conteúdo das conversas. Ainda que a Polícia
Federal  não  tenha  efetuado  a  gravação  integral  dos  diálogos
mantidos pelos réus, este fato parece prejudicar mais a acusação do
que  a  defesa,  já  que  dúvidas  acerca da natureza das  conversas
devem  ser  decididas  em  benefício  dos  réus.  A  consequência
específica  desta  incompletude  para  cada  réu  será  analisada  na
sentença, momento adequado para tal.

De todo modo, conforme a jurisprudência do STJ, é “imperioso,
tão somente, a fim de assegurar o amplo exercício da defesa, que se
permita às partes o acesso aos diálogos captados” (HC 197.882/RJ,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA
TURMA,  julgado  em 14/02/2012,  DJe  06/03/2012).  Não  tendo
sido captados outros diálogos e havendo garantia de acesso a todo
o conteúdo obtido pela acusação, não há nulidade a ser declarada
neste ponto.

Quanto aos pedidos de nulidade dos áudios por existirem trechos
de certas “fitas” em branco ou inaudíveis,  não vejo como essas
questões  poderiam  levar  ao  descarte  do  conteúdo  integral  das
interceptações.  Como  apresentado  na  Informação  Técnica  nº
133/2010-SETEC/SR/DPF/AM,  que  descreveu  o  processo  de
digitalização das fitas, “em diversas fitas encontram-se a gravação
com ruído  ou  a fita  encontra-se em branco,  sem gravação.  Em
ambos os casos verificou-se que esse era o conteúdo da fita, e que,
dessa forma, as gravações digitais são representativas da gravação
original,  não sendo esses efeitos inseridos pelo procedimento de
gravação”  (fls.  8.704).  Assim,  tendo  sido  mantido  o  conteúdo
integral das fitas cassete e não havendo suspeita de adulteração de
seu conteúdo, não há nulidade a ser declarada quanto às mídias
fornecidas aos réus.

Igualmente,  as  falhas  nas  gravações  originais  não  representam
qualquer  prejuízo  à  defesa,  sendo,  no  máximo,  prejudiciais  à
acusação, pelo que não há razão para ser declarada a nulidade dos
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áudios em razão dos defeitos no processo de gravação – defeitos
que,  vale  observar,  são  perfeitamente  compatíveis  com  os
procedimentos  e  objetos  de  gravação  então  utilizados  nas
interceptações telefônicas. (grifos nossos)

Ou seja, houve a disponibilização aos réus de todos os áudios que este
juízo, a polícia e o Ministério Público possuem, não havendo nenhum
áudio mencionado nos autos que não tenha sido entregue aos réus.

Quanto aos demais pedidos apresentados, informo que os réus não se
insurgiram contra as decisões que determinaram o encerramento da fase
de  oitiva  de  testemunhas  e  interrogatório  (despacho  de  fls.  9.327  e
decisão de fls. 9.474), mesmo tendo sido intimados de ambas (fls. 9.328 e
9.475).  O  despacho,  inclusive,  foi  proferido  em  audiência  na  qual
estavam presentes o acusado e seu advogado.

Em  relação  à  intenção  de  renovação  da  fase  de  instrução,  válido
mencionar que este mesmo réu já havia apresentado pedido de oitiva de
testemunha  após  o  encerramento  dessa  fase  (fls.  9.513),  que  foi
indeferido em razão da ocorrência de preclusão lógica (fls. 9.521).

Atualmente, o processo está em fase de alegações finais, tendo voltado
do Ministério Público Federal em 17/11/2015.

O pedido de liminar foi indeferido.

O Ministério  Público  Federal,  nesta  instância,  opinou  no  sentido  de  que  não  se
conheça da correição ou, no mérito, pelo não provimento da impugnação.

Por decisão do Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, o processamento foi
suspenso até o julgamento do HC 0068571-33.2015.4.01.0000.

Decido.

A ordem pretendida no aludido HC foi indeferida, em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA  DE  TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  E  DE  NEGATIVA  DE
ACESSO  AOS  ÁUDIOS  DE  DETERMINADO  PERÍODO.  ORDEM
DENEGADA.

1.  Habeas  corpus  impetrado  em  favor  de  Weber  dos  Santos  Rêgo
(paciente) impugnando atos praticados pelo Juízo da 4ª Vara Federal do
Amazonas no processamento de ação penal na qual o paciente é um dos
onze acusados.

2. Impetrante sustenta, em suma, que é Auditor-Fiscal do Trabalho e que
foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de quadrilha, concussão
e corrupção passiva  (CP,  Arts.  288,  316 e  317,  respectivamente),  de
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, Art. 1º, caput, § 4º) e de sonegação
fiscal (Lei 8.137/1990, Art. 1º, I); que, no curso da investigação, teve o
sigilo telefônico quebrado pelo prazo de oito meses; que em 05/04/2004,
o Juízo determinou a transcrição integral das conversas telefônicas; que,
no final  da instrução criminal,  passados quase doze anos,  a  referida
determinação ainda não havia sido cumprida; que, além disso, constatou
que  os  áudios  do  6º  período  de  monitoramento  não  foram
disponibilizados à defesa na fase de alegações finais escritas; que os
áudios do 6º período possuem relação direta com os fatos narrados na
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denúncia; que o Juízo, em decisão de 24/11/2015, não se pronunciou
sobre  as  ilegalidades  acima  referidas  nem  determinou  à  autoridade
policial  a  apresentação  dos  áudios  do  6º  período;  que,  assim,  ficou
caracterizado  o  constrangimento  ilegal  em  virtude  da  ofensa  ao
contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência dos áudios do 6º
período. Requereu, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal, e,
em  definitivo,  a  concessão  da  ordem  para  determinar  ao  Juízo  que
forneça à defesa do paciente a mídia da interceptação telefônica relativa
ao 6º período.

3.  Liminar  indeferida.  Parecer  da  PRR  1ª  Região  “pelo  não
conhecimento do writ, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.”.

4.  Hipótese  em  que  a  jurisprudência  tem  reconhecido  a
“[a]dmissibilidade, em tese, do habeas corpus para impugnar a inserção
de  provas  ilícitas  em  procedimento  penal  e  postular  o  seu
desentranhamento: sempre que, da imputação, possa advir condenação a
pena privativa de liberdade”. (STF, HC 80949; STJ, HC 160662/RJ.) Na
espécie, das imputações contidas na denúncia pode advir condenação a
pena privativa de liberdade. Consequente conhecimento do presente writ.

5.  Alegação  de  ausência  de  transcrição  integral  das  conversas
telefônicas  interceptadas.  Os  princípios  constitucionais  relativos  ao
devido processo legal (CF, Art.  5º, inciso LIV) e ao contraditório e à
ampla defesa (CF, Art.  5º,  inciso LV) são exercidos e observados nos
termos da lei processual. (STF, MS 23739/DF; MS 25483/DF.) Hipótese
em que a lei  aplicável  ao presente caso não determina a transcrição
integral  das  conversas  telefônicas  interceptadas.  Daí  porque  “a
jurisprudência firmou entendimento de ‘ser desnecessária a juntada do
conteúdo  integral  das  degravações  das  escutas  telefônicas,  sendo
bastante  que  se  tenham  degravados  os  excertos  necessários  ao
embasamento  da  denúncia  oferecida.’”  (TRF  1ª  Região,  ACR
303-89.2013.4.01.3202/AM.)  No  Inquérito  2424,  o  STF  concluiu  que
“[o] disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 9.296, de 24 de julho de
1996,  só  comporta  a  interpretação  sensata  de  que,  salvo  para  fim
ulterior,  só  é  exigível,  na  formalização  da  prova  de  interceptação
telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para
esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice.” (STF, Inq 2424.) Assim
sendo,  “[o]  Supremo  Tribunal  Federal  afasta  a  necessidade  de
transcrição  integral  dos  diálogos  gravados  durante  quebra  de  sigilo
telefônico,  rejeitando  alegação  de  cerceamento  de  defesa  pela  não
transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento
da  denúncia.”  (STF,  Inq  3693;  HC  83515/RS;  HC  115773  AgR.)
Consequente inexistência de cerceamento de defesa.

6.  “Não  cabe  o  habeas  corpus  para  solver  controvérsia  de  fato
dependente  da  ponderação  de  provas  desencontradas”.  (STF,  HC
84517.)  Alegação de que a defesa não teve acesso aos áudios do 6º
período da interceptação telefônica, os quais possuem relação direta com
os fatos narrados na denúncia. Informação do Juízo no sentido de que,
“[a]cerca da alegação de existência de outras escutas, não há notícia
nos  autos  de  que  existam  (ou  que  um  dia  tenham  existido)  outras
gravações  além  daquelas  disponibilizadas  aos  réus”.  Consequente
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inexistência de “nulidade a ser  declarada,  pois  não há  evidência  de
deliberada exclusão de ligações para descontextualizar o conteúdo das
conversas.”  Assim  sendo,  a  questão  relativa  à  suposta  ausência  de
acesso  aos  áudios  do  6º  período  da  interceptação  telefônica  é
controvertida  (afirmada  pelo  impetrante  e  negada  pelo  Juízo),  e,
consequentemente, insusceptível de exame nos lindes restritos do habeas
corpus.  Inarredável,  assim,  a  conclusão  do  Juízo,  estribada  na
jurisprudência do STJ (HC 197882/RJ), no sentido de que, “[n]ão tendo
sido captados outros diálogos e havendo garantia de acesso a todo o
conteúdo obtido pela acusação, não há nulidade a ser declarada neste
ponto.”

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Não vislumbro elementos para divergir da decisão colegiada.

Tomo, pois, em razões de decidir, os mesmos fundamentos para negar seguimento à
correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, § 1º, VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2017.

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 16/02/2017, às 16:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3603928 e o código CRC FE20CE14.
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