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HABEAS CORPUS Nº 5001671-91.2018.4.04.0000/PR
RELATOR : JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
PACIENTE/IMPETRANTE : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPETRADO : Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Ramos Thomaz, não advogado, em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
postulando e alegando, em síntese:

 
- QUE A SENTENÇA seja reformada pois prolatada por alguém tem histórico de fraudar sentenças. E não adianta vocês dizerem o contrário. Vocês são
formados em Direito e eu sei fazer contas. Prova supera presunção.

- a denúncia não tem correlação com a sentença e ambas não tem provas do que alegam, nem as provas diretas ou as indiretas máxime porque Sergio Moro
não tem QI suficiente para teorizar sobre prova indiciária, o que ele expressamente disse que nem isto existe.
 
É breve o relatório. Passo a decidir.
 
Nada obstante o habeas corpus poder ser impetrado por qualquer pessoa, em caso de paciente representado, deve-se atuar com

cautela. Em casos semelhantes, tenho determinado a intimação dos representantes legais para que manifestem expressamente seu interesse no
prosseguimento do feito, sobretudo para evitar possível incompatibilidade entre a ação dos impetrantes em nome de terceiro e o efetivo interesse
processual do paciente, que, sem sombra de dúvida, incumbe aos defensores por ele escolhidos.

 
Ocorre que, em habeas corpus correlato (5010691-77.2016.4.04.0000/PR), também impetrado por terceiro, os advogados Roberto

Teixeira e Cristiano Zanin Martins, regularmente intimados, manifestaram em nome de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA expresso desinteresse não
só naquela, mas em qualquer outra representação:

 
O Requerente expressamente não autoriza qualquer forma de representação judicial ou extrajudicial em seu nome, que não seja através de seus advogados
legalmente constituídos para representá-lo e defender os seus interesses, constantes em instrumento de mandato anexo, salientando que somente esses são
legalmente autorizados para tanto.
Em sendo assim, requer-se o NÃO CONHECIMENTO do Habeas corpus impetrado perante esta Egrégia Corte.
Requer, por fim, que todas as intimação atinentes ao presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome dos Drs. Roberto Teixeira e Cristiano Zanin
Martins. DESTAQUEI.
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Nessa linha, aplicável o disposto no art. 212, § 1º do RITRF4 que fixa: 'Opondo-se o paciente à impetração, não se conhecerá do
pedido', motivo pelo qual deve ser preservado o interesse de agir do paciente exclusivamente quando manifestado por seus representantes legais.

 
Ante o exposto, não conheço da ordem de habeas corpus, forte no art. 37, § 2º, II c/c art. 212, § 1º, ambos do RITRF4.
 
Considerando que há possível correlação com o precedente HC nº 5041765-52.2016.4.04.0000/PR, além de indicação de outras

autoridades na inicial, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
 
Retire-se a anotação de sigilo.
 
Intime-se.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2018.

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de
19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 9294289v3 e, se solicitado, do código
CRC BBAAF1CD.
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