
COLENDA 8ª  TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª

REGIÃO

Apelação Criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000
Relator: Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto

PARECER

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  PETIÇÕES  AVULSAS  QUE
APRESENTAM  REQUERIMENTOS  COM  O  FIM  DE
POSTERGAR  O  NORMAL  ANDAMENTO  PROCESSUAL.
PROVAS  NOVAS  QUE  NÃO  POSSUEM  RELEVO  PARA
ALTERAR O QUADRO PROBATÓRIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. 
1. Ultrapassado  o  prazo  recursal,  devidamente  utilizado
pela defesa, inviável o conhecimento de petições que procuram
emendar  o  recurso  interposto.  Preclusão  temporal  e
consumativa.
2. Age  com  má-fé  processual  a  parte  que,  de  forma
intempestiva, apresenta provas e suscita incidentes apenas para
postergar o normal andamento processual. 

PARECER  PELO  NÃO  CONHECIMENTO  DOS
PEDIDOS, PORQUE MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS
E,  AINDA,  PORQUE  ANIMADOS  PELA  MÁ-FÉ
PROCESSUAL.   

I – HISTÓRICO

A defesa  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  após  a  interposição  de

embargos de declaração em 20 de fevereiro do corrente,  atravessou petição no dia  26 do

mesmo mês requerendo que fosse considerada declaração manuscrita de João Vaccari Neto
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firmada  em 7  de  fevereiro  de  2018  para  fins  de  absolvição  de  Luiz  Inácio.  Em parecer

ofertado em 5 de março, posicionou-se o Ministério Público Federal nos seguintes termos: 

“  Uma  segunda  questão  que  foge  da  matéria  dos  embargos  de
declaração, porque trazida em petição avulsa extemporânea pela defesa de Luiz
Inácio no evento 128, diz respeito à declaração manuscrita de João Vaccari Neto.

Com  essa  declaração,  que  contraria  a  versão  apresentada  por  Leo
Pinheiro a respeito dos encontros e negociações do triplex, pretende a defesa
alterar a convicção do Tribunal e, consequentemente, o próprio julgamento. 

De início, importante enfatizar que o caso já foi julgado e o processo de
conhecimento se encerrou há bastante tempo. Nesses casos, a prova nova deve
ser trazida em ação revisional própria, nos termos do artigo 621 e seguintes do
Código de Processo Penal e não em sede de embargos de declaração em que não
há a mínima previsão de reabertura da instrução.”   

Menos de vinte dias após essa peça, atravessa a defesa nova petição

sustentando, em síntese, que o depoimento prestado nos autos da Ação Penal nº 5021365-

32.2017.4.04.7000/PR por Márcio Faria, executivo da Odebrecht, em audiência realizada no

dia 23/02/2018, também não se amolda ao quadro probatório que serviu à condenação de Luiz

Inácio, uma vez que essa testemunha afirmou que teria sido a Odebrecht, e não a OAS, que

efetuou o pagamento da propina ao Partido dos Trabalhadores relacionada aos contratos do

Consórcio RNEST.

Além disso,  afirma  a  defesa  que  seria  possível  inferir,  a  partir  da

análise  de  palestras  proferidas  pelo  Vice  Procurador  Geral  Adjunto  do  Departamento  de

Justiça dos Estados Unidos e do Secretário Geral de Justiça Adjunto Interino do mesmo país,

que houve cooperação jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos sem a observância dos

canais oficiais, o que acarretaria a nulidade da instrução. 
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II –  PRAZOS,  FASE  DE  INSTRUÇÃO,  COMPETÊNCIA E  DUPLO  GRAU  DE

JURISDIÇÃO

Via  de  regra  não  há  instrução  probatória  em  segundo  grau.  A

faculdade  prevista  no  artigo  616 do CPP não serve  para  reabrir  a  instrução,  seja  porque

haveria “sobreposição ao juízo constitucionalmente competente”, conforme bem exposto no

voto do eminente Relator ao indeferir o pedido de novo interrogatório formulado pela defesa,

seja porque, ao considerar provas não apresentadas ao primeiro grau, como chega a sugerir o

peticionante  ao  requerer  a  absolvição  do  réu,  haveria  clara  violação  ao  duplo  grau  de

jurisdição. 

A busca do “efeito infringente requerido nos embargos de declaração

em tela -, para o fim de reconhecer-se a nulidade de todo processado”, também enfrenta dois

grandes obstáculos. 

Não há a mínima indicação do ato processual que seria nulo e que

consequentemente geraria nulidade do processo. E a razão disto é óbvia.  Uma das provas

somente foi produzida em fevereiro deste ano e de outra a defesa só tomou conhecimento

recentemente.  A nulidade  retroativa  pretendida  pela  defesa  exigiria  que  se  acoimasse  a

instrução porque deixou de considerar  a  importância  de provas que somente surgiram no

futuro, muito depois dela encerrada.  

Além disso, o prazo para a interposição dos embargos de declaração

se encerrou, tendo a defesa oportunamente apresentado o referido recurso. Verifica-se, por
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conseguinte,  tanto  a  preclusão  temporal  quanto  a  preclusão  consumativa,  não  sendo

admissível que a todo e qualquer tempo a parte apresente emendas à sua peça recursal.  

O Código de Processo Penal, por sua vez, não deixa dúvidas sobre

qual caminho seguir “quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do

condenado”( art. 621, III). Para esses casos, como já salientado em relação ao termo subscrito

por João Vaccari  Neto,  nosso sistema prevê expressamente a  revisão criminal.  Uma nova

ação, ajuizada em segundo grau e distribuída a um relator “que não tenha pronunciado decisão

em qualquer  fase  do  processo”(  art.  625,  caput).  Só  então  será  possível  a  reabertura  da

instrução, com a reavaliação das provas que embasaram a condenação. 

Percebe-se,  portanto,  que  houve  erro  técnico  da  douta  defesa  ao

atravessar essa petição, após o transcurso do prazo recursal e trazendo questões absolutamente

alheias ao momento processual.  

III – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O exercício da advocacia é essencial à prestação da justiça. Sem uma

advocacia forte, intimorata e com ampla liberdade de atuação não há estado democrático de

direito.  

Por isso, há um longo caminho a ser percorrido entre o erro da defesa

e a caracterização da litigância de má-fé. Um excesso de rigor na análise da estratégia da parte

poderia muito bem servir a coarctar essa liberdade indispensável ao exercício profissional. É

essa  a  percepção  da  jurisprudência  pátria  que,  com  acerto,  vem  optando  por  tolerar  os
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tumultos e atrasos causados por medidas equivocadas em favor do pleno desenvolvimento da

defesa dos interesses confiados ao advogado. 

No processo penal, por uma construção jurisprudencial sedimentada

no Superior Tribunal de Justiça, essa tolerância é absoluta em relação à aplicação da multa, na

medida em que, ausentes disposições específicas no Código de Processo Penal,  entende-se

indevida a analogia  in  malam partem  a partir das  disposições do Código de Processo Civil

que disciplinam a litigância de má-fé. 

No entanto, embora não seja possível a aplicação da multa em razão

de litigância de má-fé, esse desvio, uma vez caracterizado, constitui um fundamento a mais a

afastar  a  pretensão defensiva,  pois  a  boa-fé  processual  continua  sendo um dos princípios

elementares do processo penal (RESP 201602466524 RESP – Recurso Especial 1627014, 6a

Turma,  Rel.  Min.  Néfi  Cordeiro,  DJE  29/08/2017), não  havendo  qualquer  vedação  ao

reconhecimento do abuso de direito: 

EMENTA:  PROCESSO  PENAL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  DE

APLICAÇÃO  DE  MULTA  EM  SEDE  DE  AGRAVO  REGIMENTAL

MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Na seara penal, é incabível a imposição

de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de previsão expressa

no Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Ainda que na esfera penal não seja

comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais salientar que a

insistência  do  embargante  com  as  sucessivas  interposições  de  recursos

incabíveis  ou  manifestamente  inadmissíveis  revela  não  só  o  exagerado

inconformismo,  mas também o desrespeito  ao Poder Judiciário,  além do seu

nítido  caráter  protelatório,  no  intuito  de  impedir  o  trânsito  em  julgado  da

sentença condenatória, constituindo abuso de direito em razão da violação dos
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deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como

do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. Precedentes. 3. Pedido

deferido  para  afastar  a  multa,  mantendo-se,  no  mais,  o  acórdão  impugnado.

(  PETAAGEARESP  201403043820  PETAAGEARESP  -  PETIÇÃO  NO

AGRAVO AREGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 619952, Rel.

Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJE 29/06/2016)

 De todo modo, o reconhecimento da má-fé no processo penal não é

simples porque mais caro o direito protegido pela atuação do advogado. Assim, muitas vezes

se atribui a hiperatividade defensiva a um excesso de zelo e de preocupação com a situação do

cliente,  preso,  ou  prestes  a  ser  preso.  Em outras,  tolera-se  equívocos  crassos  da  defesa,

levando-se em conta uma possível deficiência na formação profissional ou, ainda, uma pouca

familiaridade com as lides penais. 

O caso em questão, no entanto, exige uma análise mais acurada. 

Obviamente  não  se  cogita  de  deficiência  técnica.  As  peças

apresentadas  pela  defesa  têm  demonstrado  uma  singular  capacitação  e  um  profundo

conhecimento  do  Direito,  sendo  subscritas  por  profissionais  de  reconhecida  competência,

inclusive um deles ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

A ansiedade  defensiva  em  demonstrar  a  inocência  de  seu  cliente,

mesmo após o caso já julgado em duas instâncias e mesmo após o prazo do último recurso

admissível  já  ter  se  esvaído,  poderia  então  representar  uma  firme  convicção  de  se  estar

levando ao Tribunal uma prova indiscutível, que pusesse por terra toda a fundamentação que
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serviu  à  condenação  de  seu  cliente.  Como  exemplo,  em um processo  em que  o  réu  foi

condenado por  homicídio,  a  apresentação da  vítima,  viva;  um caso  claro  em que não se

poderia imaginar má-fé, apesar do atropelo às regras processuais. 

Por este motivo, antes de se cogitar de falta de lealdade processual,

importante  buscar  nas  três  provas  novas  trazidas  nas  duas  petições  extemporâneas  a

importância que possa retirar do desrespeito às regras do processo mera intenção tumultuária. 

Em relação às declarações de João Vaccari Neto, reporta-se o MPF ao

parecer já ofertado, nos seguintes termos, no que interessa à presente questão:

“...a convicçao dos julgadores foi firmada a partir do conjunto probato-
rio dos autos, que considerou diversas provas materiais e testemunhais. 

Ainda que essas declaraçoes de Vaccari tivessem sido juntadas a tempo
e modo, dificilmente serviriam a alterar esse consistente quadro probatorio, por-
que de pouca credibilidade. Vaccari é personagem profundamente envolvido nos
diversos fatos criminosos apurados na operaçao Lava Jato e o seu silencio ao
longo de todas as investigaçoes e processos a que responde, e, consequentemen-
te, a ausencia de qualquer versao propria a respeito dos fatos, torna evidente-
mente suspeita qualquer declaraçao prestada na undécima hora.” 

Importante  lembrar  que  nessa  “Declaração”  de  Vaccari,  ele

simplesmente  afirma  não  serem  verdadeiras  as  declarações  de  Leo  Pinheiro,  sem  trazer

todavia qualquer indicativo de prova que possa corroborar suas afirmações, ou, ainda, alguma

justificativa para o seu envolvimento, e o do réu Luiz Inácio, neste processo. Ou seja, não se

pode considerar essa “declaração” como decisiva à elucidação dos fatos.

Dentro do mesmo contexto aparece o depoimento de Márcio Faria. O

fato dele afirmar que somente a Odebrecht teria pago propina ao PT em razão dos contratos
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da RNEST deve ser confrontado com o conjunto probatório colhido nos autos deste processo,

não  se  mostrando  por  si  só  minimamente  suficiente  a  alterar  a  convicção  que  levou  à

condenação de Luiz Inácio. O que os autos demonstraram foi que a OAS claramente assumiu

sua parcela de responsabilidade no esquema com o PT, tanto é que ficou suficientemente

comprovado que foi por conta dela que se responsabilizou pelo triplex para o réu Luiz Inácio.

Importante lembrar que os acertos com a OAS sempre foram feitos entre João Vaccari Neto e

José Adelmário, não havendo elementos nos autos indicando que desse acerto Márcio Faria

tinha conhecimento.  Assim,  é  efetivamente possível  que a Odebrecht  também tenha pago

propina ao PT, que pode até  ter  recebido em duplicidade seu percentual  de 1%. Isso,  no

entanto, em nada afeta o consistente conjunto probatório que levou à condenação do réu Luiz

Inácio. Deste modo, também aqui não se vê maior importância à prova que levou a defesa a

ingressar com a sua segunda petição após o término do prazo dos embargos declaratórios. 

Mas é  na terceira  prova apresentada que mais  sobressaem os erros

técnicos da petição apresentada.  Sem que seja necessário apontar a falta de conhecimento

demonstrado pela defesa dos mecanismos de cooperação internacional, que tem na confiança

recíproca um de seus pilares, não é minimamente aceitável que, a partir de um discurso, que

não se fixou em casos concretos( a menção a este processo foi apenas ilustrativa de onde o

combate à  corrupção no Brasil  chegou),  surja  a  alegação de  cerceamento  de defesa e  de

nulidade da instrução. 

 Não se pode ver lealdade na interpretação feita pela defesa, que extrai

do termo building the case(utilizado por Kenneth Blanco em seu discurso, aos 19 min e 22

segundos  da  gravação  encontrada  no  site  do  youtube)  a  sugestão,  sem  qualquer  outro

elemento  dos  autos,  de  que  a  denúncia  deste  processo  foi  “construída”  com  auxílio  do
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Departamento de Justiça Norte-Americano. Para quem está um pouco mais familiarizado com

as investigações desenvolvidas nos Estados Unidos, a expressão “build the case” nada mais

significa  do  que  desenvolver  uma investigação  a  ponto  de  tornar  viável  levar  o  caso  ao

Judiciário, não sendo possível inferir do termo qualquer ilicitude na produção da prova. 

Também  não  há  lealdade  quando  a  defesa  confunde,

propositadamente,  a  cooperação  internacional  com  os  eventuais  acordos  de  colaboração

firmados  com testemunhas  ouvidas  neste  processo,  apenas  para  criar,  artificialmente,  um

ponto a ser explorado a título de cerceamento de defesa. 

Em  verdade,  embora  no  correr  da  Operação  Lava  Jato  diversos

pedidos de cooperação internacional tenham sido firmados( segundo o site da Procuradoria da

República no Paraná, 395, sendo 215 pedidos ativos para 42 países e 180 pedidos passivos de

31 países), não é o caso deste processo, que trabalhou essencialmente com as provas colhidas

em território nacional. 

De tão despropositada que se mostra, muito difícil de se afastar a ideia

de que, ao apresentar esta prova, a destempo, e nas vésperas do julgamento dos embargos de

declaração, dirigiu-se a defesa não a esta Corte, mas à imprensa, talvez, até mesmo, para

fomentar teorias conspiratórias que reverberam entre os seguidores do ex-presidente Lula. 

Não houve deficiência técnica ou um excesso legítimo no exercício

dos  interesses  do  réu.  O  erro  foi  deliberado  com o  propósito  específico  de  tumultuar  o

processo, criando incidentes incabíveis, tudo com o propósito de retardar o julgamento dos

embargos de declaração.
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De  se  reconhecer,  portanto,  a  má-fé  processual  que  orientou  a

apresentação das petições mencionadas, ainda que sem a aplicação de qualquer sanção, senão

o próprio indeferimento dos pedidos formulados.  

IV- CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  opina  o  Ministério  Público  Federal  pelo  não

conhecimento dos pedidos formulados na petição do evento 144, reconhecendo-se ainda como

fundamento, entre outros, a má-fé processual. 

Porto Alegre, 19 de março de 2018.
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