
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.363.183 - PR (2018/0240770-4)
  

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
AGRAVANTE : LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
ADVOGADOS : VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS  - SP153720 
   CRISTIANO ZANIN MARTINS E OUTRO(S) - SP172730 
   SOFIA LARRIERA SANTURIO  - SP283240 
   KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA  - SP396470 
   ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE  - SP390453 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ASSIST. MP : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 
ADVOGADOS : RENÊ ARIEL DOTTI E OUTRO(S) - PR002612 
   ALEXANDRE KNOPFHOLZ  - PR035220 
INTERES.  : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO 

PARANÁ 

DECISÃO

01. Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

pela qual não foi admitida irresignação interposta pelo ora Agravante, tendo em conta, em 

síntese, a aplicação da Súmula 07 desta Corte de Justiça.

Nas razões que embasaram o recurso especial, interposto com fundamento na 

alínea 'a' do permissivo constitucional, sustentou o agravante que o acórdão de origem violou 

os artigos 157, 400, 402 e 619, todos do Código de Processo Penal.

Inadmitido o recurso, a parte interpõe o presente agravo, sustentando não 

incidir o referido óbice (fls. 1716/1743).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal postulou pelo não 

conhecimento do Agravo, colacionando a seguinte ementa:

“ARESP. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO 
PARCIAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. ALEGAÇÃO DE AÇÃO 
TUMULTUÁRIA POR PARTE DO JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL DE 
CURITIBA/PR. DEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM 
MATERIAL DE PROVA RECEBIDO DAS AUTORIDADES SUÍÇAS. 
MATÉRIA QUE EXIGE O REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N° 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 
ACÓRDÃO QUE NÃO INCORREU EM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
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CONTRADIÇÃO. SÚMULA N° 83/STJ. - Parecer pelo desprovimento do 
agravo em recurso especial. 

RESP. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO 
LAVA JATO. CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PERÍCIA 
NAS NOVAS PROVAS ADVINDAS DAS AUTORIDADES SUÍÇAS 
TERIAM SIDO AUTORIZADAS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL E APÓS A FASE DO ARTIGO 402 DO CPP. 
INOCORRÊNCIA. MATERIAL QUE COMPLEMENTA PERÍCIA JÁ 
DETERMINADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO FEDERAL NAS 
PROVAS JUNTADAS NO SISTEMA DROUSYS E MY WEB DAY DA 
ODEBRECHT DE PAGAMENTO DE PROPINA (CONTABILIDADE 
INFORMAL DA ODEBRECHT). REQUERIMENTO DE INCIDENTE DE 
FALSIDADE REALIZADO PELA PRÓPRIA DEFESA. "Não se ampliam 
ainda as questões colocadas no despacho que deferiu a perícia, mas 
apenas o material a ser examinado. O confronto entre o novo material 
recebido e o anterior ainda poderá ser relevante para atestar ou não a 
autenticidade dos documentos digitais pertinentes." (fl. 485). - Parecer 
pelo desprovimento do recurso especial. (fls. 2975).

É o relatório. Decido.

Superadas as questões relativas à admissibilidade do agravo, passo à análise do 

recurso especial.

Buscam os agravantes, em síntese, a admissão do recurso especial para que 

seja reformado o acórdão proferido pela e. Corte Regional, o qual, segundo se sustenta, teria 

violado os artigos 157, 400, 402 e 619, todos do Código de Processo Penal, in verbis:

“(i) Reformando os acórdãos recorridos para declarar a nulidade do 
Laudo Pericial n° 0335/2018 e determinação de seu desentranhamento dos autos, por 
estar contaminado irreparavelmente com provas nulas (art. 157 do CPP);

(ii) Subsidiariamente, para determinar ao E. Tribunal Regional Federal da 
4ª Região para que os embargos de declaração opostos pelo Recorrente sejam 
integralmente julgados, mediante a observância das obscuridades apontadas nas razões 
atinentes àquele recurso” (fls. 714) 

O Tribunal de origem, ao não admitir o apelo extremo, consignou que:

“O art. 105, III, da CF, assim dispõe:
Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) julgar em recurso especial, 

as causas decididas em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos Tribunais dos Estados (...) quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei 
federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face 
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de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído 
outro Tribunal.

Inicialmente é de ser destacado que o recorrente interpôs o recurso com 
fulcro na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, hipótese 
relativa ao dissídio jurisprudencial. No entanto, toda fundamentação refere-se à 
violação de lei federal, tratando-se de mero erro material, razão pela qual sob a ótica 
prevista na alínea "a" será analisado o presente recurso.

A pretensão recursal não merece trânsito quanto à apontada violação aos 
artigos 157, 400 e 402, do CPP, pois a análise proposta demanda o revolvimento de 
todo conjunto probatório, medida vedada em recurso especial, por óbice da Súmula n° 
07 do STI ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

Além disso, a pretensão recursal não merece trânsito quanto à alegada 
ofensa ao art. 619, do CPP, porque no acórdão hostilizado, bem como no julgamento 
dos embargos declaratórios, a Turma abordou as questões necessárias à solução da 
causa, afastando, assim, a hipótese de violação ao apontado dispositivo. Desta forma, 
consoante já decidiu o Superior Tribunal de lustiça, inexiste violação ao art. 619 do CPP 
se o eg. Tribunal a quo, examinando os embargos de declaração, não se esquivou de 
enfrentar as questões levantadas na fase recursal (AgRg no REsp 1612936/SP, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 

Ante o exposto, não admito o recurso especial.” (fls. 1643).

Pois bem. Preliminarmente, no que se refere as aventadas violações ao 

artigo 619 do Código de Processo penal, ressaltou o agravante a necessidade de serem 

julgados os Embargos de Declaração, tendo em vista as obscuridades e erros materiais 

decorrentes “da confusão feita pelo órgão julgador entre a perícia requerida pela Defesa 

na propositura do Incidente de Falsidade Documental e a perícia ex officio de 

antecipação da fase de diligências complemcntares da Ação Penal - visto que é apenas 

nesta última que ocorreu a expansão tumultuária” (fls. 707/708).

Para tanto, argumenta que a apesar de rejeitar os embargos, o c. Tribunal a 

quo finalmente reconheceu que as duas perícias não se confundem, “visto que se preocupou 

em fundamentar a legitimidade do Corrigido para a determinação da perícia ex officio. 

Porém, o TRF4 deixou, mais uma vez, de aplicar as disposições do artigo 157, 400 e 402 

para determinar o desentranhamento do Laudo Pericial dos autos, diante da flagrante 

ilegalidade de juntada tardia de documentação para expansão indevida da perícia 

criminal. Houve contrariedade aos aludidos dispositivos de lei federal” (fls. 709/710).

No ponto, observa-se por meio do julgado, em sede de Embargos de 
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Declaração, que:

“2. De resto, a impugnação decorre de mera insatisfação com o julgado, e 
não das incorreções levantadas pela defesa do embargante. Para tanto, reporto-me aos 
fundamentos do voto condutor no qual está bastante clara a distinção entre a perícia 
requerida e aquela realizada no sistema de contabilidade utilizado pela Odebrecht, com 
destaque para a prerrogativa conferida ao magistrado pelo Código de Processo Penal. 
Tal destaque foi feito já preliminarmente:

1. Considerações preliminares
1.1. Antes de avançar, convém esclarecer que nenhuma utilidade teriam os 

embargos de declaração opostos pela defesa do corrigente no evento 57, tendo em vista 
que buscavam apenas repetir o que já havia sido examinado nos primeiros aclaratórios. 

É relevante notar que os embargos de declaração buscavam 'corrigir' 
considerações tecidas em sede de decisão liminar e, portanto, precária, motivo pelo qual 
deixei de analisá-los, reservando todo o conhecimento da matéria trazida na correição 
parcial para o julgamento pelo Colegiado.

Ademais, a pretensão da defesa no sentido de delimitar o objeto da 
impugnação sob sua ótica e com a integração jurídica que entende adequadas, não tem 
resguardo em sede de embargos de declaração.

Fato é, repita-se o que já mencionado em sede liminar, em especial no 
tocante à peculiar e inadequada alegação de existência de 'prova secreta', que 'questões 
paralelas, tais como o acesso à integralidade dos sistemas Drousys ou My Web Day pela 
defesa - e não somente pelo assistente técnico - ou ao acordo de leniência firmado pela 
Odebrecht, já foram enfrentadas pela 8ª Turma nos HCs n°s 
5052651-76.2017.4.04.0000/PR e 5048946-70.2017.4.04.0000/PR, não sendo novamente 
oponíveis nesta estreita via'.

1.2. Igualmente há de se esclarecer, na mesma linha, que a incorreção ou 
adulteração dos sistemas utilizados pela Odebrecht foi arguida pela própria defesa do 
corrigente. Tal iniciativa, contudo, não lhe permita estabelecer quais seriam os meios de 
prova necessárias para aferição da falsidade material. A disciplina vem contida no 
Código de Processo Penal:

Art. 145. Argüida, por escrito, a falsidade de documento constante dos 
autos, o juiz observará o seguinte processo:

I - mandará autuar em apartado a impugnação, e em seguida ouvirá a 
parte contrária, que, no prazo de 48 horas, oferecerá resposta;

II - assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes, 
para prova de suas alegações;

III - conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender 
necessárias:

IV- se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará 
desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao 
Ministério Público.

Art. 146. A argüição de falsidade, feita por procurador, exige poder es 
especiais.
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Art. 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade.
Art. 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo 

de ulterior processo penal ou civil. DESTAQUEI
Dos destaques, percebe-se que ao juízo é facultado não só determinar as 

diligências que entender imprescindíveis à apuração da falsidade, mas, inclusive, de 
ofício (vale dizer, independente de provocação de qualquer das partes), a própria 
apuração da falsidade. 

[...]
É de notar que a própria defesa, em seu pedido no Incidente de Falsidade 

n° 5037409-29.2017.4.04.7000/PR requer 'nos termos do artigo 145, inciso III, do 
Código de Processo Penal, sejam determinadas diligências técnicas que se fizerem 
necessárias, ficando desde logo requerida, sem prejuízo de outras provas, a realização 
de perícia grafológica (ou grafotécnica) sobre cada um dos documentos acima 
indicados, com a finalidade de se verificar sua autenticidade ou inautenticidade, diante 
da possibilidade de inserção de informações a posteriori, por pessoas distintas...' (evento 
1).

Ainda que a defesa faça referência direta somente à 'perícia grafológica 
(ou grafotécnica)', o juiz não fica adstrito exclusivamente às provas indicadas. De 
qualquer modo, há ainda expresso pedido no sentido de que 'sejam determinadas as 
diligências técnicas que se fizerem necessárias'.

Por óbvio inexiste qualquer ilegalidade a determinação pelo juízo, de 
realização de perícia técnica afim de aferir a existência de alterações ou adulterações 
nos sistemas de contabilidade utilizados pela Odebrecht para administração e 
processamento de propinas pagas a agentes públicos.

Superadas as considerações iniciais, passo ao exame do mérito da 
correição parcial.

Não prospera, portanto, sob a ótica dos embargos de declaração, a 
insurgência defensiva.

Há, igualmente, clara delimitação do objeto da perícia e dos limites da 
correição parcial. O tema foi exaustivamente analisado pelo Colegiado, como se 
observa do voto condutor proferido pelo e. Desembargador Federal João Pedro Gebran 
Neto, notadamente em seu item 3 e subitens, aos quais faço referência.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos de declaração” 
(fls. 606/608).

Nesse compasso, não há falar, na hipótese, em negativa de prestação 

jurisdicional ou nulidade do acórdão proferido pelo Colegiado a quo, por violação ao artigo 

619, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez 

que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos 

de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da 
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pretendida.

No ponto, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO 
ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
FLAGRANTE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Nos limites 
estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos 
de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 
contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado 
combatido. 2. Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 
ser sanada, tendo o acórdão embargado apreciado o inconformismo de 
forma clara e fundamentada, não é possível, em sede de aclaratórios, 
rediscutir o entendimento adotado. 3. As informações constantes do banco 
de dados criminais do SINIC não devem ser excluídas dos arquivos do 
Poder Judiciário, contudo, só devem ser objeto de acesso por meio de 
requisição judicial, nos termos do artigo 748 do CPP e 202 da Lei de 
Execução Penal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 
REsp 1361520/PA, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe. 15/06/2018)”.

Noutro compasso, quanto à violação dos artigos 157, 400, 402 e 619, todos 

do Código de Processo Penal, transcrevo excerto do acórdão emanado da e. Corte de 

origem:

“3. Do contexto das decisões referentes à apuração de falsidade material
3.1. No evento 1.386 da Ação Penal n° 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, o 

corrigido deferiu a realização de perícia sobre material complementar relativos aos 
Sistemas Drousys e My Web Day, que supostamente seriam utilizados pelo Grupo 
Odebrecht para processamento do pagamento de propinas a agentes públicos e políticos. 
Confira-se o teor da decisão impugnada:

2. Por decisões de 13/09/2017, 27/09/2017 e 02/10/2017 (eventos 1.044, 
1.088, 1.124 e 1.168), deferida perícia sobre os sistemas eletrônicos e documentos da 
contabilidade informal do Grupo Odebrecht.

Relembrando, o MPF e a Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht juntaram 
aos autos documentos supostamente extraídos dos sistemas eletrônicos da contabilidade 
informal do Grupo Odebrecht.

A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva requereu o acesso ao sistema de 
contabilidade informal da Odebrecht e ainda questionou, em incidente de falsidade, a 
autenticidade dos documentos digitalizados extraídos do sistema.

Assim, perícia foi determinada pelo Juízo exatamente para atender a esses 
requerimentos, permitir o acesso ao material eletrônico (via assistentes técnicos) e 
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verificar a autenticidade dos arquivos digitais, não tendo sido decretada de ofício, ainda 
que isso pudesse ser feito normalmente, como prevê expressamente o art. 156, II, e o art. 
404, ambos do CPP.

Está ela em curso.
Informa o MPF na petição do evento 1.378 que, por meio de assistência 

jurídica internacional, recebeu, recentemente, dois discos rígidos e um dispositivo pen 
drive das autoridades suíças com cópia dos dados relativos ao sistema Drousys 
apreendidos naquele país. Pleiteia que a perícia em curso seja estendida para abranger 
esse material.

Em petição do evento 1.379, a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva 
manifesta-se contrariamente à extensão da perícia, sob o argumento de o material seria 
prova nova.

Alega ainda que não haveria autorização expressa das autoridades suíças 
para utilização do material para instrução da presente ação penal.

Decido.
Havendo perícia em curso sobre os documentos extraídos do sistema 

eletrônico de contabilidade informal do Grupo Odebrecht, não vislumbro óbice em 
estender a perícia para também abranger o novo material recebido.

A oposição pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva carece de sentido, já 
que a perícia foi ordenada exatamente em decorrência de seus pedidos de acesso ao 
sistema de contabilidade informal, viabilizando o acesso via assistente técnico, e 
igualmente para verificar a autenticidade dos documentos digitais que haviam sido 
extraídos do sistema eletrônico de contabilidade da Odebrecht, já que ela, a Defesa, 
impugnou a sua autenticidade.

Não se ampliam ainda as questões colocadas no despacho que deferiu a 
perícia, mas apenas o material a ser examinado. O confronto entre o novo material 
recebido e o anterior ainda poderá ser relevante para atestar ou não a autenticidade dos 
documentos digitais pertinentes.

Quanto à alegação da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva de violação 
do princípio da especialidade, o pedido de cooperação do MPF faz referência a 
processos específicos e aos conexos no âmbito da Operação Lavajato, ou seja, também 
este é abrangido (evento 1.378, anexo2). No documento de encaminhamento das 
autoridades suíças, evento 1.378, anexo3, há restrição expressa apenas à utilização da 
prova para instruir processos por crimes de evasão de divisas, art. 22 da Lei n° 
7.492/1986, já que violaria a exigência de dupla incriminação. Não há qualquer 
imputação do referido crime no presente feito. Ao contrário, a imputação é por crimes 
de corrupção e de lavagem de dinheiro, também tipificados no ordenamento jurídico 
suíço.

Então não há qualquer invalidade na utilização da prova para este feito ou 
em outros relativos à Operação Lavajato, observadas as restrições decorrentes da 
exigência de dupla incriminação, sendo ainda de se apontar que eventual reclamação 
quanto à violação dos limites da cooperação cabe às autoridades suíças e não ao ora 
acusado, já que tratados estabelecem compromissos entre pessoas jurídicas de direito 
internacional.
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Assim, defiro o requerido pelo MPF na petição do evento 1.378 para que a 
perícia também abarque o material recebido da Suíça ali referido.

Deverão ser observadas as mesmas regras já determinadas, inclusive 
quanto ao oportuno acesso do material pelos assistentes técnicos.

Comunique-se a autoridade policial deste despacho. Ciência ao MPF, 
Assistente de Acusação e as Defesas.

3.2. Os contornos jurídicos do presente caso não se confundem com o que 
foi apurado no julgamento da Correição Parcial n° 5067325-59.2017.4.04.0000/PR, 
provida pela 8ª Turma na sessão de 13/12/2017.

Insurge-se a defesa contra decisão que deferiu o espelhamento de hard 
disc no qual estão gravados dados dos sistemas utilizados pelo Grupo Odebrecht, 
denominados Drousys e My Web Day, argumentando que há indevida ampliação da 
instrução da ação penal, porque não poderiam, ao seu sentir, ser agregados ao 
material probatório.

Tal percepção é incorreta. Não se está aqui analisando provas paralelas 
que possam macular a instrução da Ação Penal n° 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, mas 
sim o próprio objeto do incidente de falsidade.

Tenho, portanto, como adequada a premissa que orientou a realização de 
perícia em material complementar, recebido em acordo de cooperação internacional.

Não se cuida, aqui, de reabertura da fase do art. 402 do Código de 
Processo Penal, porque a controvérsia está relacionada exclusivamente à alegada 
falsidade do sistema de contabilidade.

Em apertada síntese, em se tratando de aferição de falsidade ou não dos 
documentos questionados (sistemas), é incompreensível pretender que o próprio objeto 
do incidente seja periciado em sua integralidade.

O material complementar foi remetido pela autoridade suíça após a 
instauração do incidente e falsidade e a única restrição estabelecida pelo país requerido 
diz respeito à vedação de investigações por crimes do art. 22 da Lei n° 7.492/86 (evento 
1378 - ANEX03).

3.3. Tal compreensão foi estampada na decisão que indeferiu o pedido 
liminar e não vejo agora, em maior cognição, razões para modificá-la. Não está o juiz 
limitado às alegações pontuais da defesa do corrigente, sobretudo pela natureza do 
objeto periciado. Ao prestar informações

Relativamente ao pedido de informações constantes na ação acima, 
Requerente Luiz Inácio Lula da Silva, venho informar o que segue.

As razões deste Juízo foram esgotadas no despacho de 11/12/2017 (evento 
1386) da ação penal 5063130-17.2016.4.04.7000.

Como ali exposto, no entender do Juízo, a diligência ordenada inclusive 
atende ao interesse da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva que havia questionado a 
autenticidade de documentos juntados aos autos e supostamente extraídos dos arquivos 
digitais do sistema eletrônico de contabilidade do Grupo Odebrecht.

Era o que tinha a informar. Cordiais saudações.
Com efeito, a busca da verdade real é de interesse de todas as partes e a 

apuração de falsidade foi determinada no interesse da própria defesa, pelo que não 
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prospera o pedido do corrigente.
Ante o exposto, voto por negar provimento à correição parcial e julgar 

prejudicados os segundos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.
É o voto” (fls. 484/487).

Nesse diapasão, ao que se denota da fundamentação exposta pelo decisum 

regional, em meio ao restrito âmbito de cognição da via eleita, vale registrar, tal qual 

mencionado na decisão que inadmitiu a irresignação extrema, que a pretensão recursal de se 

declarar a nulidade do laudo pericial, em razão de estar contaminado irreparavelmente com 

provas nulas, não merece trânsito, pois, a análise proposta demanda inevitavelmente incursão 

indevida no acervo probatório, vedado pela súmula 07 desta Corte de Justiça (fls. 1643).

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, 

nos termos do art. 253, inciso II, alínea 'a', do Regimento Interno deste Tribunal.

P. e I.

Brasília (DF), 31 de outubro de 2018.

Ministro Felix Fischer 

Relator
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