RECLAMAÇÃO 33.124 SANTA CATARINA
RELATOR
RECLTE.(S)
ADV.(A/S)
RECLDO.(A/S)
ADV.(A/S)
BENEF.(A/S)

: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: EDUARDO DE OLIVEIRA
: OSVALDO JOSÉ DUNCKE
: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PALHOÇA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: NÃO INDICADO

DECISÃO
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta
contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Palhoça, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria
violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
A parte reclamante alega que a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Palhoça negou acesso ao procedimento investigativo n.
0003407-40.2017.8.24.0045, em que figura como investigado o reclamante.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º,
ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
l) a reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício
ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 25AC-E868-1442-B6B1 e senha 4B1A-0863-0CEF-7A90

RCL 33124 / SC
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que
contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar,
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com
ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o
seguinte:
É direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício
do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula
Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR
PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado:
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ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público
Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou
investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados.
Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte.
Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das
investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de
constarem dos autos do procedimento investigatório. HC
concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP,
art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei
nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de
ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse
do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos
elementos que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia
judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito
ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao
defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados
nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento.
Com efeito, a presente Reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao
contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, à luz do ato
impugnado, que o pleito foi parcialmente indeferido porque havia
diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações
poderia causar prejuízo às investigações. Confira-se a decisão proferida
no dia 29 de janeiro de 2019, pela MM. Juíza de Direito Cintia Werlang:
Vistos etc.
2. Embora não desconheça o teor da Súmula Vinculante n.
14 do STF e o direito de acesso aos defensores dos
representados [...] aos autos, mas porque não há notícias acerca
da conclusão das diligências atinentes às representações,
indefiro, por ora, os pedidos de [...].
[...]
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2.1. Comunicada, eventualmente, a conclusão das
diligências, providencie o Cartório o acesso aos autos aos
procuradores habilitados.

Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias
já deferidas pela autoridade reclamada é argumento legítimo para o
indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Aliás,
conforme já me reportei em decisão em caso idêntico, o direito
assegurado ao reclamante (bem como ao seu defensor) de acesso aos
elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam
respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por
óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das
diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros
eventualmente envolvidos. Portanto, as diligências ainda em andamento
não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14 (Rcl
28.661/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/10/2017). No
mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL: (Rcl 22.062, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, DJe de 20/5/2016; Rcl 16.436 AgR, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2014 e Rcl 94.387, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2010).
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto
específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato
impugnado e o ato paradigma invocado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2019.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente
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