
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Nº 1323/2019 – LJ/PGR
Sistema Único n.º 286310/2019

HABEAS CORPUS Nº 173.834 - Eletrônico
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Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes,

PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SÚMULA  N.
691/STF.  FIXAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DE
DETERMINADO  JUÍZO.  AUSÊNCIA  DE  RISCO  À
LIBERDADE  DE  LOCOMOÇÃO.  REDISTRIBUIÇÃO
DA  COMPETÊNCIA  ENTRE  JUÍZES  SUBSTITUTOS.
CRITÉRIO  OBJETIVO.  ANTIGUIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1.  A  superação  do  enunciado  da  Súmula  n.  691/STF  só  é
autorizada em situação de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. “A fixação da competência de determinado juízo, por si só,
não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção
do paciente”. Precedentes.

3. Não consubstancia constrangimento ilegal ato administrativo
de  Tribunal  que  redistribui  a  competência  entre  os  juízes
substitutos e adota o critério objetivo da antiguidade para sua
definição.

- Parecer  pelo não conhecimento do Habeas Corpus ou, no
mérito, pela denegação da ordem.

I

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Walter Barbosa

Bittar, Rodrigo José Mendes Antunes, Rafael Junior Soares e Luiz Antonio Bori em favor
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do paciente Carlos Alberto Richa em face da decisão que indeferiu liminarmente o habeas

corpus nº 520.089/PR, proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício

da Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão impugnada possui o seguinte teor:

HABEAS CORPUS Nº 520.089 - PR (2019/0195635-8)
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
IMPETRANTE : WALTER BARBOSA BITTAR E OUTROS
ADVOGADOS : WALTER BARBOSA BITTAR  - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES  - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES  - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI  - PR061448
IMPETRADO  : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE   : CARLOS ALBERTO RICHA
INTERES.   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS  ALBERTO  RICHA,  apontando-se  como  autoridade  coatora  o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo presidente editou a Portaria n.º
6154-DM,  designando  juízes  substitutos  para  atuação  nas  Subseções  da
Comarca  de  Curitiba/PR,  nas  hipóteses  de  afastamentos,  suspeições  ou
impedimentos dos magistrados titulares.

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 317, § 1º, do Código Penal, e 90, da Lei nº 8.666/1993.

Afirma  a  impetração  que,  em virtude  da  declaração  de  suspeição  do
magistrado  titular  da  Vara  em que  a  ação  penal  tramita,  o  juiz  substituto
Fernando Bardelli Silva Fischer passou a conduzir o processo.

Salienta  que,  por  força  da  Portaria  n.º  6154-DM,  houve  alteração  na
lotação dos juízes substitutos, incumbindo a condução da ação penal, a partir de
então, ao juiz substituto José Daniel Toaldo. 

Destaca que a designação do juiz substituto José Daniel Toaldo decorre
de  ofício  encaminhado  por  juízes  substitutos  à  presidência  do  Tribunal  de
Justiça  do Estado do Paraná,  em que  suas  excelências  optam pela  subseção
criminal na qual deveriam ser lotados. 

Sustenta  que  o  procedimento  de  mudança  de  lotação  dos  juízes
substitutos viola o princípio constitucional do juízo natural.

Pretende-se,  em liminar,  a  suspensão  da  ação  penal  e,  no  mérito,  a
anulação  da  Portaria  n.º  6154-DM,  com a  declaração  de  nulidade  dos  atos
processuais praticados a partir da edição do ato reputado coator.

É o relatório.
Dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal:

Conceder-se-á  habeas  corpus  sempre  que  alguém  sofrer  ou  se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Assim, a função constitucional do remédio heroico é sanar ilegalidade ou
abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.
Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade  manifesta,  relativa  a  matéria  de  direito,  cuja  constatação  seja
evidente e não dependa de qualquer análise probatória.

HC 172.834 2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Na  hipótese  em  apreço,  os  impetrantes  não  apontam  qualquer  ato
concreto  que  possa  causar,  direta  ou  indiretamente,  risco  ou  restrição  à
liberdade de locomoção do paciente.

Com efeito, questiona-se no presente writ, a edição da Portaria n.º 6154-
DM,  editada  pelo  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná,
designando  juízes  substitutos  para  atuação  nas  Subseções  da  Comarca  de
Curitiba/PR, nas hipóteses de afastamentos, suspeições ou impedimentos dos
magistrados titulares.

A  portaria  em  espeque  constitui  ato  administrativo,  de  natureza
ordinatória,  que, ainda que gere efeitos individuais no tocante à lotação dos
juízes substitutos das Subseções da Comarca de Curitiba/PR, não tem aptidão,
por si, de causar qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente, sendo
o writ manifestamente incabível. Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.  FALTA  DE
CABIMENTO.  POSSE  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  ART.  12  DO  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
DECRETO N. 7.473/2011. PORTARIA N. 797/2011. ABOLITIO
CRIMINIS.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  INEVIDENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas
corpus, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a
própria função constitucional do writ, de prevenir ou remediar
ilegalidade  ou  abuso  de  poder  contra  a  liberdade  de
locomoção.

2.  O  remédio  constitucional  tem  suas  hipóteses  de
cabimento restritas e não deve ser utilizado a fim de provocar
a  discussão,  na  via  estreita,  de  temas  afetos  a  apelação
criminal, recurso especial, agravo em execução, tampouco deve
vir  como  sucedâneo  de  revisão  criminal,  de  cognição  mais
ampla.

3.  A  ilegalidade  passível  de  justificar  a  impetração  do
habeas  corpus  deve  ser  manifesta,  de  constatação  evidente,
restringindo-se  a  questões  de  direito  que  não  demandem
incursão no acervo probatório constante de ação penal.

4.  No  caso,  além  de  o  habeas  corpus  ter  vindo  como
substitutivo  de  recurso  especial,  a  questão  referente  ao
reconhecimento  da  atipicidade  da  conduta  em  decorrência  da
abolitio criminis, supostamente ocorrida em virtude do Decreto n.
7.473/2011 e da Portaria n. 797/2011, publicadas pelo Ministério
da Justiça, não foi objeto de decisão pelo Tribunal local. Ademais,
nem sequer há espaço para a concessão da ordem de ofício, ante a
inevidência  de  constrangimento  ilegal,  conforme  precedentes  da
Sexta e da Quinta Turma.

5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 262.865/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  INDEFERIU  O  WRIT
LIMINARMENTE.  BUSCA  E  APREENSÃO.  PEDIDO  DE
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.  AUSÊNCIA DE
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CONSTRANGIMENTO  À  LIBERDADE  DE  LOCOMOÇÃO.
PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADA,  INDICIADA OU
SEQUER É INVESTIGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio constitucional que visa coibir
coação  ou  ameaça  de  coação  a  liberdade  de  locomoção,
hipótese que não ocorre no presente caso, pois a paciente não é
investigada no inquérito policial em curso e os objetos apreendidos
no cumprimento do mandado de busca e apreensão não lhe dizem
respeito,  inexistindo,  assim,  qualquer  constrangimento  ilegal  ao
direito de ir e vir da paciente a ser sanado na presente via.

2. Consta do pedido de busca e apreensão, como da decisão do
Tribunal que determinou a medida, que o endereço em questão é a
residência de um dos investigado na cidade de Ribeirão Preto. Para
se  desconstituir  essa  afirmação,  de  forma  a  possibilitar  a
restituição  dos  bens  apreendidos,  mostra-se  necessário  o  exame
aprofundado  das  provas  e  documentos  constantes  dos  autos,
procedimento que, sabidamente,  é incompatível  com os estreitos
limites  do remédio  constitucional,  que  é  caracterizado  pelo  rito
célere e por não comportar dilação probatória

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 239.354/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/08/2012,  DJe
15/08/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  HABEAS
CORPUS. WRIT INTERPOSTO CONTRA LEI EM TESE. NÃO
CABIMENTO.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  CONCRETO  DE  AMEAÇA  AO
DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS RECORRENTES. AGRAVO
IMPROVIDO.

1.  Serve  o  habeas  corpus  à  proteção  do  direito  de
locomoção:  permite  a liberação de quem retido se  encontra.
Inadmissível o habeas corpus para discutir direito de acesso (ir
por local  ou a local  específico),  de propriedade (permanecer
em local) ou, como na espécie, de atividade a desempenhar em
local específico. A proteção constitucional é forte, célere, mas
para afastar apenas a restrição ao direito de sair de onde se
encontra - liberdade.

2. Exigindo a demanda a análise de inconstitucionalidade em
tese de Lei Municipal, não merece a pretensão ser conhecida, pois
o  habeas  corpus  e  o  seu  respectivo  recurso  não  podem  ser
utilizados como mecanismos de controle abstrato da validade das
leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.

3. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao
direito de locomoção dos ora recorrentes, carece a impetração de
interesse processual. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 104.926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,

SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019)

No mais, faz-se mister salientar que, nos termos do artigo 105, inciso I,
alínea  "c",  da  Constituição  Federal,  esta  Corte  Superior  é  competente  para
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processar e julgar, de forma originária, os habeas corpus impetrados contra ato
de tribunal sujeito à sua jurisdição e de Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica; ou quando for coator ou paciente as
autoridades elencadas na alínea "a" do mesmo dispositivo constitucional.

Em sendo  assim,  ainda  que  os  impetrantes  vislumbrem a hipótese  de
haver  ato  concreto  passível  de  controle  na  via  do  habeas  corpus,  o  qual,
ressalta-se,  não foi  apontado na petição  inicial,  o conhecimento do presente
writ por esta Corte Superior dependeria da prévia manifestação da matéria pelo
Tribunal  de  origem,  sob  pena  de  indevida  supressão  de  instância.  Nesse
sentido:

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  POSSE  DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO
DOMICILIAR.  MATÉRIA  NÃO  APRECIADA  NA  ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA.  MEDIDAS
ALTERNATIVAS.  INADEQUAÇÃO.  HABEAS  CORPUS
DENEGADO.

1. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode
ser diretamente enfrentada por estar Corte Superior, sob pena
de supressão de instância.

2.  Apresentada  fundamentação  idônea  para  a  decretação  da
prisão  preventiva,  evidenciada  na  gravidade  concreta  do  crime,
pela indicação da diversidade e quantidade de armas e munições
apreendidas,  não  há  que  falar  em  ilegalidade  do  decreto  de
segregação cautelar.

3.  Havendo  a  indicação  de  fundamentos  concretos  para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de
medidas  cautelares  alternativas  à  prisão,  visto  que  insuficientes
para resguardar a ordem pública.

4. Habeas corpus denegado.
(HC 495.397/GO,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA

TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA
N.  691  DO  STF.  EXTORSÃO.  TRANCAMENTO  DA
DENÚNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  TERATOLOGIA.  NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As matérias aventadas nesta ordem de habeas corpus não
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede
sua admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de
instância,  visto que o referido impeditivo é ultrapassado tão
somente em casos excepcionais,  nos quais a ilegalidade é tão
flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2.  Conforme reiterada  jurisprudência  desta  Corte  Superior,  o
trancamento de processo em habeas corpus é medida excepcional e
somente cabível quando demonstradas - de maneira inequívoca e a
um primeiro olhar - a atipicidade da conduta, a absoluta falta de
provas da materialidade do crime e dos indícios de autoria ou a
existência de causa extintiva da punibilidade.

3. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses
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autorizadoras  por  esta  Corte,  visto  que  a  exordial  acusatória
narra,  entre  outros  fatos,  que  o  recorrente,  "no  período
compreendido entre os meses de janeiro de 2015 e maio de 2016,
nesta  cidade  de  Londrina/PR  e  também  no  município  de
Quatiguá/PR [...] previamente acordad[o] [...] com os denunciados
[...],  agindo  dolosamente,  com  a  intenção  de  obter  vantagem
econômica  indevida,  mediante  grave  ameaça  consistente  em
afirmar que delatariam ao GAECO as ilicitudes capitaneadas por
[A.  D.  DOS  S.  e  A.  L.  DA  C.],  constrangeram  referidos
empresários  a  entregar  vantagem indevida,  representada  por  09
(nove)  caminhões".  Portanto,  a  denúncia  narra,  minimamente,  a
prática de infrações penais, permitindo, quantum satis, o exercício
de defesa pelo denunciado, não se cuidando, a um primeiro olhar,
de inépcia formal da peça acusatória.

4. No que tange à alegação de que "a peça acusatória baseia-se
única e exclusivamente em delação premiada", forçoso consignar
que, mesmo que identifiquemos a narrativa da denúncia com uma
única  colaboração  firmada  por  corréu,  é  impossível  verificar-se,
sobretudo se considerarmos as limitações próprias da via estreita
do habeas corpus, se parte dessas informações não foram obtidas
simultaneamente por outros meios.

5. Para a análise da ausência de justa causa para a ação penal, é
indispensável  o  exame  acurado  dos  autos  e,  eventualmente,  o
revolvimento  do  conteúdo  fático-probatório,  providências
inadequadas  neste  caso,  sobretudo  se  considerarmos  a  cognição
sumaríssima que caracteriza o pedido de superação da Súmula n.
691  do  STF,  única  hipótese  a  legitimar  a  antecipação  da
competência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A Lei n. 12.850/2013, ao estabelecer a colaboração premiada
como  simples  instrumento  de  obtenção  de  dados,  garante  ao
delatado  maior  possibilidade  de  questionar  o  depoimento  do
delator, sobretudo no seu art. 7º, § 3º, ao prever que "o acordo de
colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a
denúncia".

7. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  HC  417.489/PR,  Rel.  Ministro  ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
21/11/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM  HABEAS  CORPUS.  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DO
RECORRENTE.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.
REITERAÇÃO  DELITIVA.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO.
DESNECESSIDADE.  INCOMPETÊNCIA  DE  JUÍZO.
SUSPEIÇÃO  DE  AUTORIDADE  POLICIAL.  SUSPEIÇÃO
JUÍZO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. NÃO
VERIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal  medida  constritiva  só se  justifica  caso  demonstrada  sua  real
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indispensabilidade  para  assegurar  a  ordem  pública,  a  instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.

II - Na hipótese,  o decreto prisional  encontra-se devidamente
fundamentado  em  dados  concretos  extraídos  dos  autos,  que
evidenciam de  maneira  inconteste  a  necessidade  da  prisão  para
garantia  da  ordem pública,  em virtude  de  o  ora  recorrente,  ex-
policial civil, integrar em tese organização criminosa "responsável
por  extorquir  vítimas,  por  meio  de  ameaças  e  intimidações,  de
forma  violenta  e  agressiva,  com o  intuito  de  cobrar  dívidas  de
agiotagem, em dinheiro ou tomando seus bens, angariando, assim,
vantagens  indevidas  e  causando  prejuízo  a  dezenas  de  pessoas,
tanto na capital, quanto no interior. Infere-se dos autos que Miguel
Rocha Neto era um dos encarregados por, diretamente, executar as
ordens, recolhendo diversos documentos de veículos e cheques em
nome  de  terceiros,  empregando  ameaças  e  inclusive,  agressões
físicas", circunstância que revela a necessidade da imposição da
medida  extrema  em  virtude  do  fundado  receio  de  reiteração
delitiva. (precedentes).

III  -  As  teses  relativas  à  incompetência  da  17ª  Vara
Criminal  para  atuar  no  feito,  à  nulidade  do  procedimento
investigatório em razão da suspeição da autoridade policial, e à
suspeição  do  magistrado  singular  não  foram  debatidas  no
Tribunal de origem, razão pela qual fica essa corte impedida
de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.

IV - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
justificada  apenas  quando  comprovadas,  de  plano,  sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade
da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a
ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  ou  prova  de
materialidade.

V - No que tange à nulidade absoluta pela não intimação prévia
do recorrente  para  se  manifestar  acerca da decretação da prisão
cautelar,  importando  em  consequente  anulação  dos  atos
subsequentes, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que
"a regra do art.  282,  § 3º,  do CPP não se aplica  ao decreto  de
prisão  preventiva,  ante  a  sua  natureza  emergencial,  mas  tão
somente às medidas cautelares diversas da prisão, sendo permitido
ao magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício
no curso do processo" .

VI  -  Os  prazos  processuais  não  têm  as  características  de
fatalidade  e  de  improrrogabilidade,  fazendo-se  imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para
os atos processuais (precedentes).

VII  -  In  casu,  trata-se  feito  complexo,  não  só  em razão  da
quantidade de corréus, bem como em razão da natureza do delito
em tese praticado, organização criminosa, assim, as peculiaridades
do feito têm ditado o ritmo da instrução processual, portanto não
se permite reconhecer o alegado constrangimento ilegal em razão
do excesso de prazo.
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VIII - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há
nos  autos  elementos  hábeis  a  recomendar  a  manutenção de  sua
custódia  cautelar.  Pela  mesma  razão,  não  há  que  se  falar  em
possibilidade  de  aplicação  de  medidas  cautelares  diversas  da
prisão, o que ocorre na hipótese.

Recurso ordinário desprovido.
(RHC 93.601/AL,  Rel.  Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA

TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Ante o exposto, com fundamento no art. 22, § 2º, "d", I, c/c art. 210 do
Regimento Interno deste Tribunal,  indefiro liminarmente o presente  habeas
corpus.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 08 de julho de 2019.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Vice-Presidente no exercício da Presidência

(Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 01/08/2019)
(Destaques no original)

Na origem, em síntese, foram imputadas ao paciente Carlos Alberto Richa as

condutas típicas descritas no art. 317, § 1º, do Código Penal e art. 90 da Lei nº 8.666/1993.

Os impetrantes relatam que “[a]pós a apresentação de defesa prévia (doc. 02 -

mov. 222.1), recebimento da denúncia (doc. 02 - mov. 250.1) e apresentação de resposta à

acusação (doc. 02 - mov. 400.2), o então Magistrado Substituto da 13ª Vara Criminal de

Curitiba, Fernando Bardelli Silva Fisher, proferiu decisão afastando as teses defensivas,

bem  como  concedendo  a  produção  de  diversas  provas,  entre  elas  a  intimação  do

Ministério Público para que juntasse aos autos documentos necessários à instrução da

ação penal (doc. 02 – mov. 425.1). Na mesma oportunidade, designou audiências para as

oitivas  das  testemunhas  arroladas  pelas  partes,  as  quais  se  iniciariam  no  dia  04  de

fevereiro de 2019 (doc. 02 - mov. 425.1, fls. 38/40)”.

Afirmam que “em razão da proximidade das audiências e da inexistência de

juntada  dos  documentos  solicitados,  a  defesa  impetrou  o  habeas  corpus  nº.  491.061

perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  teve  liminar  concedida  pelo  Ministro

Presidente, a fim de suspender o trâmite da ação penal até análise do mérito do writ”.

Em seguida, a liminar foi revogada, retomando-se “a marcha processual com a

prolação  de  decisão  pelo  eminente  Magistrado  Substituto  Fernando  Bardelli  Silva
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Fischer, o qual designou audiência de instrução e julgamento para os dias 05, 06, 07 e 08

de agosto de 2019 (doc. 04), aguardando-se a realização do ato processual”.

Impetrado Habeas Corpus nº 520.089 perante o Superior Tribunal de Justiça,

foi indeferido liminarmente o writ.

Na presente impetração, alega-se, em suma, que foi editada a Portaria nº 6154-

DM pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com a

modificação do Juiz Substituto da 13ª Vara Criminal sem critério objetivo.

Relatam que foi apresentado ofício por meio do qual os Juízes de Direito José

Daniel Toaldo, Fernando Bardelli Silva Fischer e Diego Paolo Barausse informaram suas

escolhas para as subseções criminais pretendidas.

Depois  disso,  “os  atos  processuais  no  âmbito  da  ação  penal  nº  0024228-

52.2018.8.16.0013, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba-PR

(integrante  da  3ª  Subseção  Criminal)  passaram  a  ser  praticados  pelo  eminente

Magistrado José Daniel Toaldo”. Nesse contexto,  entende que o procedimento adotado

violou  o  princípio  do  Juiz  Natural,  razão  pela  qual  foi  impetrado  habeas  corpus no

Superior Tribunal de Justiça, que restou indeferido liminarmente.

Consignaram a  inaplicabilidade  do  enunciado  nº  691 do Supremo  Tribunal

Federal ao presente caso concreto, visto que  “o indeferimento liminar do habeas corpus e

a consequente manutenção do constrangimento ilegal  suportado pelo  paciente,  o  qual

responde  por  ação  penal  conduzida  por  magistrado  nomeado  em violação  as  regras

legais, configura teratologia e reforça a manifesta ilegalidade na espécie, apta a ensejar a

concessão da ordem”.

Alegam  caracterizado  constrangimento  ilegal  na  situação  descrita,

especialmente por ofensa ao princípio do Juiz Natural perpetrada pela edição da Portaria nº

6154-D.M. do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que

alterou Magistrado substituto da 13ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba-PR.

Entendem  que  o  Magistrado  José  Daniel  Toaldo  se  vinculou,  por  simples

escolha  e  sem observância  de  critérios  objetivos,  aos  processos  criminais  em face  do

paciente Carlos Alberto Richa. Nesse contexto, teria havido a criação de juízo de exceção

escolhido discricionariamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça para o julgamento dos

feitos.
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Argumentam  que  “não  há  a  possibilidade  de  se  alterar  o  Magistrado

competente da ação penal por simples ato de vontade dos servidores públicos que exercem

a judicatura, ou seja, sem observância de critérios prévios e objetivos”.

Assim, entendem que “a indicação do Magistrado José Daniel Toaldo não se

baseia em critérios legais e previamente definidos, pleiteia-se a anulação da Portaria nº.

6154-D.M. da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e de todos os atos

processuais  praticados  na  ação  penal  nº  002422852.2018.8.16.0013,  a  partir  da

nomeação do referido Magistrado”.

Houve pedido para a concessão de decisão liminar para que fosse suspensa “a

ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal de

Curitiba-PR, até o julgamento do habeas corpus”.

Por fim, os impetrantes formulam o seguinte pedido:

[...]
Ante  o  exposto,  com base  nos  fatos  e  fundamentos  jurídicos  apresentados
acima,  serve  a  presente  para  requerer  a  CONCESSÃO  do  habeas  corpus
impetrado  em  favor  do  paciente  Carlos  Alberto  Richa,  determinando-se  a
anulação da Portaria nº. 6154-D.M., da Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, tendo em vista a violação aos princípios constitucionais da
autoridade competente e juiz natural, declarando-se a nulidade de todos os atos
processuais praticados na ação penal  0024228-52.2018.8.16.0013, a partir  da
referida nomeação.
[...]

Por meio de despacho proferido em 31 de julho de 2019, o Ministro Presidente

do Supremo Tribunal Federal entendeu que “[o] caso não se enquadra na previsão do art.

13,  inciso  VIII,  do  Regimento  Interno  do Supremo Tribunal  Federal”  e  determinou  o

encaminhamento dos “autos ao digno Ministro Relator, que melhor apreciará o caso”.

Em seguida, o Ministro Relator, por despacho proferido em 13 de agosto de

2019, consignou o seguinte: “[p]reliminarmente, requisitem-se informações ao Juízo da

13ª Vara Criminal de Curitiba/PR (Processo nº 0024228-52.2018.8.16.0013), bem como à

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, principalmente sobre a vigência

e eficácia da Portaria nº 6154-D.M. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público

Federal”.

Foram prestadas informações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por

meio do Ofício nº 1533/2019-GP, nos seguintes termos:
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[...]
I.  Cuida-se de pedido de informações preveniente do Colendo Supremo

Tribunal Federal objetivando instruir os autos do Habeas Corpus 173.834-PR,
impetrado contra decisão da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
que,  no  exercício  da  presidência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  indeferiu
liminarmente o Habeas Corpus 520.089/PR.

II.  Ao contrário do sustentado no writ, a alteração das designações dos
Juízes de Direito Substitutos que atuam perante as Varas Criminais do Foro
Central  de  Curitiba  foi  pautada  em  critérios  objetivos e  decorreu  de
procedimento específico realizado pela atual administração desta Corte para a
divisão  de  atribuições  dos  magistrados  substitutos de  Curitiba  e  Região
Metropolitana (1ª Seção Judiciária)  de forma equânime  e proporcional  ao
volume de trabalho.

Para  tanto,  no  expediente  SEI  nº  0022240-43.2019.8.16.6000  foi
constatada, nas varas criminais do Foro Central de Curitiba, "a desnecessidade
da designação de magistrado substituto para atuar em regime de colaboração
com os titulares, fazendo-se necessário tão somente a existência de substitutos
para cobrir os afastamentos dos titulares e eventuais casos de suspeição ou
impedimento" (doc. 1 anexo).

Dessa forma - e considerando a ausência de magistrados substitutos em
número  necessário  nos  Foros  Regionais  -,  permaneceram atuando  nas  varas
criminais do Foro Central apenas 3 (três) Juízes de Direito Substitutos, com a
designação dos demais em unidades carentes de magistrados.

Foi  adotado o  critério objetivo da antiguidade na substituição para
definição dos magistrados que permaneceram atuando no Fórum Criminal do
Foro Central e facultada a opção pela subseção de sua escolha, prevalecendo,
mais uma vez, o critério da antiguidade na substituição.

Confira-se o teor do quanto decidido no mencionado expediente SEI nº
0022240-43.2019.8.16.6000:

"(...)  Até  a  edição  de  ato  normativo  estabelecendo  o  regramento  do
regime de substituição na 1ª Seção Judiciária, ficará instituído o regime
de substituição automática entre as 3 subseções criminais, de modo que o
substituto da antecedente responderá pela subsequente, sendo que o da
última subseção substituirá o da primeira.
Permanecerão  atuando  no  Fórum  Criminal  do  Foro  Central  os
Juízes de Direito Substitutos mais antigos na respectiva substituição
(José  Daniel  Toaldo,  Fernando  Bardelli  Silva  Fisher  e  Diego  Paolo
Barause).
As Varas de Execução de Penas e Medidas Alternativas farão parte da
mesma subseção relativa às Varas de Execução Penal de Curitiba.
As Varas de Adolescentes em Conflito com a Lei e de Infrações Penais
contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude farão parte
da mesma subseção relativa aos Juizados de Violência Doméstica.
III. Intimem-se os magistrados  José Daniel Toaldo, Fernando Bardelli
Silva  Fisher  e  Diego  Paolo  Barause para  que,  no  prazo  de  5  dias,
exerçam  a  opção  pela  subseção  de  sua  escolha.  Na  ausência  de
consenso,  prevalecerá  dentre  os  interessados  o  critério  da
antiguidade  na  substituição  junto  ao  Fórum  Criminal  do  Foro
Central (...)" (doc. 1 anexo - destaquei)

Exercendo a opção que lhe foi facultada, o magistrado JOSÉ DANIEL
TOALDO optou pela 3ª Subseção Criminal (doc. 2 anexo), que, de acordo com
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a divisão de trabalho realizada pela Presidência, possui atuação nas 9ª, 10ª, 11ª,
12ª e 13ª Varas Criminais do Foro Central.

Por essas razões é que foi editada a hostilizada Portaria nº 6154-D.M.
III. Importante  ressaltar  que  procedimento idêntico foi  realizado nas

Varas  de  Família  e  Infância  e  Juventude  do  Foro  Central  de  Curitiba  no
expediente  SEI  nº  0023197-44.2019.8.16.6000,  onde,  após  verificação  da
excessividade  de magistrados  substitutos,  foi  procedida  ao agrupamento  das
unidades em subseções e intimados os Juízes de Direito Substitutos lá atuantes
"(...) para que, no prazo de 5 dias,  exerçam a opção pela subseção de sua
escolha,  prevalecendo  dentre  os  interessados  o  critério  da  antiguidade  na
substituição  junto  ao Fórum de  Família  e  Sucessões  do Foro Central  (...)"
(doc. 3 anexo).

IV. Posteriormente,  foi  editado o Decreto Judiciário nº 68/2019-D.M.,
com a divisão de atribuições dos magistrados substitutos de Curitiba e Região
Metropolitana  de forma equânime e  proporcional  ou volume de trabalho,  e,
ainda, estabelecidos critérios objetivos de lotação e movimentação dos Juízes
de  Direito  Substitutos  da  1ª  Seção  Judiciária  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba (docs. 4, 5 e 6 anexos).

V. Essas,  as  informações  que  me  competiam  prestar  acerca  dos
procedimentos  e  critérios  adotados  para  a  designação dos  Juízes  de  Direito
Substitutos desta Capital e, notadamente, da edição da Portaria nº 6154-D.M.

VI. Por  fim,  informo  que,  em  razão  da  regulamentação  trazida  no
Decreto Judiciário nº 68/2019-D.M., foi editada a Portaria nº 7019/2019-D.M.
(doc. 7 anexo), que substituiu a Portaria nº 6154-D.M.

VII. Encaminhem as presentes informações, com nossas homenagens e
respeito, ao Ministro GILMAR MENDES, relator do Habeas Corpus 173.834-
PR, juntamente com todos os todos os documentos ora citados.

[…]
(Destaques no original)

Prestadas as informações, vieram os autos à Procuradoria-Geral da República

para manifestação.

É o relatório.

II

II.a.  Preliminar: não cabimento do  Habeas Corpus.  Decisão liminar. Enunciado nº

691 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

De início, percebe-se que a impetração afronta o enunciado nº 691 da súmula

de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo

Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em

habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
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O ato  apontado como coator  é  a  decisão  monocrática,  de natureza  liminar,

proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura que, na condição de Vice-Presidente

no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC

nº 520.089/PR, de modo a atrair a incidência do enunciado da Súmula nº 691/STF, o que

obstaria o conhecimento, e, portanto, o deferimento da liminar pleiteada nos autos deste

HC.

Não se desconhece que essa Suprema Corte tem reiteradamente entendido pela

superação do enunciadi nº 691 – e, portanto,  pelo cabimento de  Habeas Corpus contra

decisão monocrática que, também em Habeas Corpus, indefere pedido de liminar - sempre

que se  estiver  diante  de decisão (que  decreta  ou mantém prisão cautelar)  revestida  de

flagrante ilegalidade ou teratologia1.

Entretanto,  não  há,  sob  qualquer  aspecto, como  tachar  de  flagrantemente

ilegal, abusiva e muito menos teratológica a decisão impetrada.

Nessa linha, incabível o conhecimento do Habeas Corpus impetrado, conforme

precedentes do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
INDEFERIMENTO  DE  LIMINAR.  SÚMULA  691/STF.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. 
1.  Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de
liminar  por  Relator  em  habeas  corpus  requerido  a  Tribunal  Superior.
Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.
2. Inviável a análise do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena
de indevida supressão de instância. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 128740,  Relator(a):  Min.  MARCO AURÉLIO, Relator(a)  p/  Acórdão: 
Min.  ROSA WEBER, Primeira  Turma,  julgado em 16/08/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016) 
(Grifos acrescidos)

DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  NULIDADE  DO  PROCESSO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  ART.  109,  XI,  CF.  HABEAS
CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. SÚMULA 691, STF. NÃO
CONHECIMENTO. 
1.  A  impetração  deste  habeas  corpus  objetiva  sanar  suposta  ilegalidade  na
postura do relator de writ anteriormente aforado perante o STJ que, após haver
indeferido  o  pedido  de  liminar,  se  omitiu  em  apreciar  o  pedido  de
reconsideração da decisão indeferitória.
2. Há obstáculo intransponível  ao conhecimento deste habeas corpus eis
que, cientes da decisão monocrática do relator do STJ, o impetrante deixou

1 HC 106160, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 15.2.2011, DJe de 2.3.2011. 
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de interpor agravo regimental,  limitando-se a pedir a reconsideração da
decisão.
3. A Súmula 691, do STF, se fundamenta na impossibilidade de o STF, no
julgamento de ação de sua competência originária,  suprimir  a instância
imediatamente anterior, eis que não houve decisão colegiada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Ainda que não fosse por tais motivos, seria hipótese clara de denegação da
ordem, eis que não há elementos suficientes nos autos que permitam aferir a
alegada nulidade do ato de recebimento do aditamento à denúncia.
5. A competência da justiça federal em relação aos direitos indígenas não se
restringe às hipóteses de disputa de terras, eis que os direitos contemplados no
art. 231, da Constituição da República, são muito mais extensos. O fato dos
acusados terem se utilizado da condição étnica das vítimas para a prática das
condutas delituosas, o que representa afronta direta à cultura da comunidade
indígena.
6. HC não conhecido.
(HC 91313, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
02/09/2008,  DJe-182  DIVULG  25-09-2008  PUBLIC  26-09-2008  EMENT
VOL-02334-02 PP-00389)
(Grifos acrescidos)

HABEAS  CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  IMPETRAÇÃO
CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DE  MINISTRO  DO  STJ.
INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. EMBRIAGUEZ
AO  VOLANTE  E  DIRIGIR  SEM  HABILITAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
CORRELAÇÃO  ENTRE  O  VALOR  DA  FIANÇA  E  A  CAPACIDADE
ECONÔMICA DO PACIENTE.  VIOLAÇÃO DO DISPOSTO  NOS ARTS.
326  E  350  DO  CÓDIGO DE PROCESSO  PENAL.  SITUAÇÃO  APTA  A
AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ.
Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é
cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma Lei. Ambos os dispositivos estão
reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no
Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da
jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator,
se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não
pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência
de outro tribunal.
2.  A se  admitir  essa possibilidade  estar-se-á atribuindo ao impetrante  a
faculdade  de  eleger,  segundo  conveniências  próprias,  qual  tribunal  irá
exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural
indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus
substitutivo.  O  recurso  interno  para  o  órgão  colegiado  é  medida
indispensável  não  só  para  dar  adequada  atenção  ao  princípio  do  juiz
natural,  como  para  exaurir  a  instância  recorrida,  pressuposto  para
inaugurar  a  competência  do  STF (cf.:  HC  118.189,  Relator(a):  Min.
RICARDO LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 19/11/2013;
HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 25/04/2013;  HC
108718-AgR, Relator(a):  Min.  LUIZ FUX, Primeira Turma,  julgado em
10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).
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3.  No  caso,  entretanto,  vislumbra-se  flagrante  ilegalidade  apta  a  autorizar
concessão da ordem de ofício.
4.  O art.  319 do  Código de  Processo  Penal  traz  um amplo  rol  de  medidas
cautelares diversas da prisão, o que impõe ao magistrado, como qualquer outra
decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições
pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada. Na espécie, manteve-
se  a  medida  cautelar  da  fiança  sem levar  em consideração  fator  essencial
exigido  pela  legislação  processual  penal:  capacidade  econômica  do  agente.
Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade
econômica do paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para confirmar a
liminar  que concedeu a liberdade provisória  ao paciente  com a dispensa  do
pagamento  de  fiança,  ressalvada  a  hipótese  do  juízo  competente  impor,
considerando as  circunstâncias  de fato e as  condições  pessoais  do paciente,
medidas  cautelares  diversas  da  prisão  previstas  no  art.  319  do  Código  de
Processo Penal.
(HC 114731, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado
em 01/04/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO DJe-074  DIVULG 14-04-2014
PUBLIC 15-04-2014)
(Grifos acrescidos)

Pelo  que  se  observa  do  andamento  processual  do  Habeas  Corpus nº

520.089/PR, foi interposto agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o

writ. Nesse cenário, conhecer do Habeas Corpus nº 173.834 impetrado perante o Supremo

Tribunal Federal consubstanciaria manifesta supressão de instância.

Ainda que se possa, no plano das ideias, discordar-se das razões subjacentes da

decisão impetrada, não há como dizer que ela impõe constrangimento ilegal em face do

paciente – tal como afirmado pela decisão agravada; tais razões, tampouco, contrariam a

jurisprudência dos Tribunais Superiores, muito pelo contrário. 

Por  óbvio,  a  eventual  discordância  quanto  às  razões  de  decidir  postas  na

decisão não significa que essas razões inexistem, e, muito menos, que elas conduzem à

caracterização  como teratológica  ou  flagrantemente  ilegal  –  únicas  situações  que,

segundo  reiterada  e  conhecida  jurisprudência  do  STJ  e  do  STF,  autorizam  a

superação da Súmula 691/STF.

Aqui, e para finalizar, vale registrar que a superação indiscriminada da Súmula

n. 691/STF, feita fora das hipóteses em que a histórica jurisprudência do STF a autoriza,

como ocorreu no caso concreto ora em exame, representa preocupante ofensa às regras

de competência,  além de evidente supressão de instância  e desrespeito  ao princípio  da

colegialidade.
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Assim, ante a incidência do enunciado nº 691 da súmula de jurisprudência

do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  Habeas  Corpus nº  173.834  não  comporta

conhecimento.

II.b. Preliminar: Inexistência dos pressupostos que autorizam o cabimento de habeas

corpus. Fixação de competência de juízo. Ausência de risco à liberdade de locomoção

do paciente.

O  Habeas Corpus é remédio constitucional destinado a assegurar o direito à

liberdade de locomoção, conforme se depreende do art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição

Federal ao consignar que: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se

achar  ameaçado  de  sofrer  violência  ou  coação  em sua  liberdade  de  locomoção,  por

ilegalidade ou abuso de poder”.

Nessa  linha,  também  se  manifesta  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal

Federal ao afirmar o seguinte:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SÚMULA  691/STF.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE
FUNÇÃO  PÚBLICA  QUALIFICADA  PELO  AUFERIMENTO  DE
VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF).
2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo
em vista  a  superveniência  do  acórdão  do  Tribunal  estadual  que  recebeu  a
denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
“afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus
por  não  afetar  nem  acarretar  restrição  ou  privação  da  liberdade  de
locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 
4.  Ausência  de teratologia,  ilegalidade  flagrante  ou abuso de poder  que
autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 150059,  Relator(a):  Min.  MARCO AURÉLIO, Relator(a)  p/  Acórdão: 
Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em  22/05/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121  DIVULG 18-06-2018  PUBLIC 19-06-
2018)
(Grifos acrescidos)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  RISCO  ATUAL  OU  IMINENTE  À
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LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
ATO  COATOR.  CONEXÃO  ENTRE  CRIMES  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL  E  ESTADUAL.  ATRAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA
PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. 
1.  Julgamento  de  conflito  de  competência,  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação
da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou
iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100
AgR,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe  7.2.2017  e  HC
100.506,  Rel.  p/  Acórdão  Min.  Edson  Fachin,  Primeira  Turma,  DJe
15.10.2015.
2.  Ainda  que  superada  a  fase  de  conhecimento,  o  ato  dito  coator  está  em
consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de
crimes,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  um  deles,  por  conexão
instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos
demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC
91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617).
3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão
probatória  ou  instrumental  entre  crimes  viola  tanto  os  princípios  do  devido
processo  legal  e  do  juiz  natural,  como  a  jurisprudência  consolidada  desta
Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório
em sede  de  habeas  corpus  (HC 92.887/GO,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  2ª
Turma, DJe 19.12.2012).
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 133377 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 23/11/2018,  PROCESSO  ELETRÔNICO DJe-256  DIVULG 29-11-2018
PUBLIC 30-11-2018) 
(Grifos acrescidos)

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
PRERROGATIVA DE FORO. CONEXÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  INOCORRÊNCIA.  ATOS
INTERLOCUTÓRIOS.  AUSÊNCIA DE DANO  OU RISCO EFETIVO  OU
IMINENTE  AO  ESTADO  DE  LIBERDADE.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA.  JUIZ  INSTRUTOR.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO  JUIZ
NATURAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
1.  O  habeas  corpus  não  constitui  via  adequada  para  reexame  dos
elementos  fático-probatórios  que  justificaram  o  reconhecimento  da
conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de
processamento  e  julgamento.  Preenchida  a  hipótese  modificativa  de
competência, não viola o devido processo legal “atração por continência ou
conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um
dos denunciados”, forte na Súmula 704/STF.
2.  As  decisões  interlocutórias,  salvo  previsão  legal  específica,  são
irrecorríveis  no  âmbito  processual  penal.  Se  tais  provimentos  não
traduzem  dano  ou  risco  atual  ou  iminente  ao  estado  de  liberdade,  o
inconformismo do acusado deve ser veiculado, oportunamente, pelas vias
próprias, descabendo a utilização desmedida do habeas corpus, relevante
remédio constitucional vocacionado exclusivamente à tutela do direito de
locomoção.
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3. O Juiz Instrutor atuante nos Tribunais Superiores, derivação expressa do art.
3º,  III, da Lei 8.038/90, constitui  longa manus do Relator e, nessa condição,
atua sob sua constante supervisão. A delegação de atos de instrução, observadas
as  disposições  legais  e  regimentais,  consubstancia  medida  direcionada  à
racionalização  das  forças  dirigidas  à  consecução  da  razoável  duração  do
processo,  sem que se subtraia dos membros do Tribunal  a competência para
processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição.
4. Ordem denegada.
(HC 131164, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
24/05/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-196  DIVULG  13-09-2016
PUBLIC 14-09-2016) 
(Grifos acrescidos)

Diante disso, observando-se o ato apontado como ilegal, identifica-se que este

não ostenta aptidão para ameaçar, sob qualquer aspecto, a liberdade de locomoção do

paciente.

A alteração de competência dos juízos do Tribunal de Justiça do Paraná não

acarreta, por si só, ameaça ao direito à liberdade de locomoção do paciente, de modo que a

impetração  de  Habeas  Corpus se  apresenta  como  medida  inadequada  para  os  fins

pretendidos pelos impetrantes.

Assim,  considerando que a fixação da competência de determinado juízo,

por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente e,

nesse sentido, ausente pressuposto para o cabimento da impetração, o Habeas Corpus

impetrado não merece ser conhecido.

II.c. Mérito: Inexistência de constrangimento ilegal. Regularidade do procedimento

adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Com  relação  ao  mérito  da  impetração,  questiona-se  a  regularidade  do

procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ao editar a Portaria nº

6154-D.M, por meio da qual foram designados “os Juízes de Direitos Substitutos da 1ª

Seção Judiciária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba abaixo relacionados,

para  atuarem  nos  afastamentos  e  eventuais  casos  de  suspeição  ou  impedimento  dos

titulares [...]”.
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Na impetração, sustenta-se a possível violação ao princípio do juiz natural com

o procedimento adotado pelo referido Tribunal, maculando as previsões do art. 5º, incisos

LIII  e  XXXVII,  da  Constituição  Federal.  Argumenta-se,  ainda,  a  caracterização  de

constrangimento ilegal decorrente da designação de Magistrados substitutos sem critério

objetivo.

Sobre  a  questão,  foram prestadas  informações  pelo  Tribunal  de  Justiça  do

Estado do Paraná por meio do Ofício nº 1533/2019-GP, nos seguintes termos:

[...]
I.  Cuida-se de pedido de informações preveniente do Colendo Supremo

Tribunal Federal objetivando instruir os autos do Habeas Corpus 173.834-PR,
impetrado contra decisão da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
que,  no  exercício  da  presidência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  indeferiu
liminarmente o Habeas Corpus 520.089/PR.

II. Ao contrário do sustentado no writ, a alteração das designações
dos Juízes de Direito Substitutos que atuam perante as Varas Criminais do
Foro Central de Curitiba foi pautada em critérios objetivos e decorreu de
procedimento  específico  realizado  pela  atual  administração  desta  Corte
para a divisão  de atribuições  dos magistrados  substitutos  de Curitiba  e
Região  Metropolitana  (1ª  Seção  Judiciária)  de  forma  equânime  e
proporcional ao volume de trabalho.

Para  tanto,  no  expediente  SEI  nº  0022240-43.2019.8.16.6000  foi
constatada, nas varas criminais do Foro Central de Curitiba, "a desnecessidade
da designação de magistrado substituto para atuar em regime de colaboração
com os titulares, fazendo-se necessário tão somente a existência de substitutos
para cobrir os afastamentos dos titulares e eventuais casos de suspeição ou
impedimento" (doc. 1 anexo).

Dessa forma - e considerando a ausência de magistrados substitutos em
número  necessário  nos  Foros  Regionais  -,  permaneceram atuando  nas  varas
criminais do Foro Central apenas 3 (três) Juízes de Direito Substitutos, com a
designação dos demais em unidades carentes de magistrados.

Foi adotado o critério objetivo da antiguidade na substituição para
definição dos magistrados que permaneceram atuando no Fórum Criminal
do  Foro  Central  e  facultada  a  opção  pela  subseção  de  sua  escolha,
prevalecendo, mais uma vez, o critério da antiguidade na substituição.

Confira-se o teor do quanto decidido no mencionado expediente SEI nº
0022240-43.2019.8.16.6000:

"(...)  Até  a  edição  de  ato  normativo  estabelecendo  o  regramento  do
regime de substituição na 1ª Seção Judiciária, ficará instituído o regime
de substituição automática entre as 3 subseções criminais, de modo que o
substituto da antecedente responderá pela subsequente, sendo que o da
última subseção substituirá o da primeira.
Permanecerão  atuando  no  Fórum  Criminal  do  Foro  Central  os
Juízes de Direito Substitutos mais antigos na respectiva substituição
(José  Daniel  Toaldo,  Fernando  Bardelli  Silva  Fisher  e  Diego  Paolo
Barause).
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As Varas de Execução de Penas e Medidas Alternativas farão parte da
mesma subseção relativa às Varas de Execução Penal de Curitiba.
As Varas de Adolescentes em Conflito com a Lei e de Infrações Penais
contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude farão parte
da mesma subseção relativa aos Juizados de Violência Doméstica.
III. Intimem-se os magistrados  José Daniel Toaldo, Fernando Bardelli
Silva  Fisher  e  Diego  Paolo  Barause para  que,  no  prazo  de  5  dias,
exerçam  a  opção  pela  subseção  de  sua  escolha.  Na  ausência  de
consenso,  prevalecerá  dentre  os  interessados  o  critério  da
antiguidade  na  substituição  junto  ao  Fórum  Criminal  do  Foro
Central (...)" (doc. 1 anexo - destaquei)

Exercendo a opção que lhe foi facultada, o magistrado JOSÉ DANIEL
TOALDO optou pela 3ª Subseção Criminal (doc. 2 anexo), que, de acordo com
a divisão de trabalho realizada pela Presidência, possui atuação nas 9ª, 10ª, 11ª,
12ª e 13ª Varas Criminais do Foro Central.

Por essas razões é que foi editada a hostilizada Portaria nº 6154-D.M.
III. Importante  ressaltar  que  procedimento idêntico foi  realizado nas

Varas  de  Família  e  Infância  e  Juventude  do  Foro  Central  de  Curitiba  no
expediente  SEI  nº  0023197-44.2019.8.16.6000,  onde,  após  verificação  da
excessividade  de magistrados  substitutos,  foi  procedida  ao agrupamento  das
unidades em subseções e intimados os Juízes de Direito Substitutos lá atuantes
"(...) para que, no prazo de 5 dias,  exerçam a opção pela subseção de sua
escolha,  prevalecendo  dentre  os  interessados  o  critério  da  antiguidade  na
substituição  junto  ao Fórum de  Família  e  Sucessões  do Foro Central  (...)"
(doc. 3 anexo).

IV.  Posteriormente,  foi  editado  o  Decreto  Judiciário  nº  68/2019-
D.M., com a divisão de atribuições dos magistrados substitutos de Curitiba
e Região Metropolitana de forma equânime e proporcional ou volume de
trabalho,  e,  ainda,  estabelecidos  critérios  objetivos  de  lotação  e
movimentação dos Juízes de Direito Substitutos da 1ª Seção Judiciária da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (docs. 4, 5 e 6 anexos).

V. Essas,  as  informações  que  me  competiam  prestar  acerca  dos
procedimentos  e  critérios  adotados  para  a  designação dos  Juízes  de  Direito
Substitutos desta Capital e, notadamente, da edição da Portaria nº 6154-D.M.

VI. Por  fim,  informo  que,  em  razão  da  regulamentação  trazida  no
Decreto Judiciário nº 68/2019-D.M., foi editada a Portaria nº 7019/2019-D.M.
(doc. 7 anexo), que substituiu a Portaria nº 6154-D.M.

VII. Encaminhem as presentes informações, com nossas homenagens e
respeito, ao Ministro GILMAR MENDES, relator do Habeas Corpus 173.834-
PR, juntamente com todos documentos ora citados.

[…]
(Destaques no original e acrescidos)

Nota-se, portanto, inexistir qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

No caso, vê-se que foi adotado o critério de antiguidade na substituição para a

atuação dos Juízes de Direito Substitutos no Fórum Criminal do Foro Central, sendo estes

José Daniel Toaldo, Fernando Bardelli Silva Fisher e Diego Paolo Barause. 
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Dentro desse espectro, foi facultada a escolha da subseção de preferência, res-

peitando-se, mais uma vez, o critério de antiguidade na substituição.

Ou seja, foi adotado o critério objetivo de antiguidade na substituição para

definição dos Juízes de Direito Substitutos para atuação nas Subseções Criminais, não

se podendo falar em ausência de objetividade no critério adotado pelo TJPR nem em cons-

trangimento ilegal decorrente da edição da Portaria nº 6154-D.M.

Ademais, como registrado nas informações prestadas, o mesmo procedimento

foi adotado para as Varas de Família e Infância e Juventude do Foro Central de Curitiba, o

que evidencia não ter sido adotado procedimento específico para as Subseções Criminais.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal as-

senta, inclusive, que não há violação ao princípio do juiz natural na hipótese de alteração

da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, conforme se

infere dos seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HA-
BEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCI-
ONAL.  PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADES.
APELAÇÃO.  DEVOLUTIVIDADE  RESTRITA  ÀS  HIPÓTESES  PREVIS-
TAS NO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTA-
LAÇÃO DE NOVAS VARAS POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA.  REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS.  INOCORRÊNCIA DE NULI-
DADE: PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI E NÚMERO LEGAL DE JURADOS. AUSÊN-
CIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE MATÉRIA NO JULGA-
MENTO: PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a de-
volutividade restringe-se às hipóteses previstas no art. 593, inc. III, do Código
de Processo Penal. Precedentes.
2. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do devido proces-
so legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis: o art. 96, inc. I, al.
a, da Constituição Federal  estabelece a competência privativa dos tribu-
nais para, observadas as normas de processo e as garantias processuais das
partes, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos ór-
gãos jurisdicionais e administrativos Precedentes.
3. Improcedência da alegação de que a sessão de julgamento pelo Tribunal do
Júri teria sido instaurada sem o número exigido na legislação penal vigente: au-
sência de insurgência da defesa contra a dispensa dos jurados nem o necessário
registro na ata de julgamento.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RHC 117487 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, jul-
gado em 25/02/2014,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-
2014 PUBLIC 07-03-2014)
(Grifos acrescidos)
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HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  LEI  ESTADUAL.
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO
PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZA-
DOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Ma-
gistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, en-
tre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais pra-
ticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a
Carta Magna confere aos Tribunais. 
II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz
natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art.
96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competên-
cia dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Prece-
dentes. 
III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial
em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art.
22 da Constituição Federal. 
IV – Ordem denegada.
(HC 113018, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-
2013 PUBLIC 14-11-2013) 
(Grifos acrescidos)

Assim, ausente constrangimento ilegal ou violação ao princípio do juiz na-

tural no procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a or-

dem merece ser denegada.

III

Ante o exposto,  a  Procuradora-Geral da República manifesta-se pelo não

conhecimento do Habeas Corpus ou, no mérito, pela denegação da ordem.

Brasília, 10 de setembro de 2019.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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