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HABEAS CORPUS Nº 533.725 - RS (2019/0277752-0)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : CRISTIANO ZANIN MARTINS E OUTROS
ADVOGADOS : MARIA DE LOURDES LOPES  - SP077513 
   VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS  - SP153720 
   CRISTIANO ZANIN MARTINS E OUTRO(S) - SP172730 
   LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI  - SP368980 
   GUILHERME QUEIROZ GONCALVES  - DF037961 
   VINICIUS DAMASCENO GAMBETTA DE ALMEIDA  - 

SP401492 
   GABRIEL APARECIDO MOREIRA DA SILVA  - SP359876 
   ELIAKIN TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS  - 

SP386266 
   LUCAS DOTTO BORGES  - SP386685 
   LOUISE DE ARAUJO  - SP388891 
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO 
PACIENTE  : LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PRESO)

 

  

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, apontando como autoridade coatora a 4ª Seção do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento da Exceção de Suspeição n. 
5028139-58.2019.4.04.0000/PR.

 Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) 
anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 
212 (duzentos e doze) dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra 
pendente de julgamento.

Buscando o reconhecimento da suspeição de um dos 
desembargadores integrantes do colegiado responsável pelo julgamento do apelo, a 
defesa opôs exceção de suspeição criminal, que foi julgada improcedente.

Sustentam os impetrantes que o presente mandamus deveria ser 
livremente distribuído a um dos Ministros da 3ª Seção, nos termos do artigo 72, 
inciso II, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que o habeas corpus seria o meio processual adequado para a 
insurgência contra o ato apontado como coator, notadamente diante da inexistência 
de recurso específico contra a decisão que rejeita exceção de suspeição.

Afirmam que o Desembargador Federal Thompson Flores não teria a 
imparcialidade necessária para participar do julgamento do recurso de apelação 
interposto pela defesa do paciente (autos n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR).

Aduzem que a mencionada autoridade judicial teria se manifestado no 
Processo n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR quanto à sentença proferida na ação 
penal cujo objeto é o apartamento triplex no Guarujá/SP, descrevendo-a como 
"irretocável" e "irrepreensível".

Entendem que o referido julgador teria empreendido imensurável 
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esforço para obstar o cumprimento de alvará de soltura expedido por 
Desembargador de igual hierarquia em favor do paciente no HC n. 
5025614-40.2018.4.04.0000, aconselhando o magistrado singular a descumprir a 
decisão nele proferida e determinando, via telefone, ao Diretor Geral da Polícia 
Federal o não cumprimento da ordem de libertação.

Argumentam que o Desembargador excepto teria proferido decisão 
teratológica em inexistente conflito de competência nos Autos n. 
5025635-16.2018.4.04.0000, determinando o envio do HC n. 
5025614-40.2018.4.04.0000, ainda em regime de plantão, ao Desembargador 
Federal Gebran Neto, mantendo o provimento judicial que este último proferiu, no 
sentido de obstar a soltura do paciente.

Consideram que a atuação do Desembargador Thompson Flores nos 
aludidos feitos violaria os postulados da legalidade, da impessoalidade, da 
imparcialidade, da independência e da transparência, que devem ser observados 
pelo Estado-juiz em sua atuação.

Asseveram que a autoridade impetrada indeferiu o pleito de inquirição 
do Delegado Federal Rogério Galloro, prova testemunhal indispensável para 
esclarecer as orientações que lhe teriam sido repassadas pelo Desembargador 
excepto.

Requerem, liminarmente, o sobrestamento da apelação criminal até o 
julgamento definitivo deste writ, e, no mérito, pugnam pela concessão da ordem para 
que seja reconhecida a suspeição do Desembargador Thompson Flores para julgar, 
como revisor, a Ação Penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, ou, 
subsidiariamente, para que o acórdão impugnado seja cassado, determinando-se 
que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proceda à oitiva do Delegado de 
Polícia Federal Rogério Galloro.

É o relatório.
Inicialmente, no que se refere à almejada redistribuição do remédio 

constitucional em tela, sabe-se que no julgamento do CC n. 145.705/DF a Terceira 
Seção deste Sodalício declarou o eminente Ministro Felix Fischer competente para 
processar e julgar os casos decorrentes da denominada Operação Lava Jato, desde 
que constatados os requisitos de interligação entre os sujeitos e organizações 
envolvidas, além da vinculação probatória.

É de conhecimento público, outrossim, que o Ministro Felix Fischer 
encontra-se afastado por motivos de saúde, o que ensejou a redistribuição de 
processos de sua relatoria, dentre eles o HC n. 529.565/PR, que se refere à 
Operação Lava Jato, e foi distribuído a este Relator.

Por conseguinte, à luz do que decidido no CC n. 145.705/DF, este 
Relator se encontra prevento prevento para analisar os demais casos relativos à 
Operação Lava Jato, inclusive o presente mandamus, até que o eminente Ministro 
Felix Fischer retorne, ou seja convocado substituto, nos termos dos artigos 71 e 72 
do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça.

No que se refere à tutela de urgência postulada, tem-se que a 
impetração se insurge contra acórdão do Tribunal de origem que julgou 
improcedente exceção de suspeição, mostrando-se incabível o manejo do habeas 
corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal 
vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.

Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado 
na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de 
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ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de 
flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.

Primeiramente, quanto ao indeferimento do pedido de adiamento da 
sessão de julgamento, verifica-se que foram aplicadas as disposições do Regimento 
Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que prevê que o feito será 
levado em mesa, independentemente de pauta ou intimação das partes, valendo 
destacar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 
"inexiste um direito líquido e certo ao adiamento da sessão de julgamento, cabendo 
ao Relator do processo - na oportunidade, a questão ainda foi levada a julgamento 
pelo colegiado - de deferir ou não o pedido", razão pela qual, "sendo insuficiente a 
justificativa apresentada, não resta falar em constrangimento ilegal" (HC 
381.639/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
13/11/2018, DJe 28/11/2018).

No mais, a Corte de origem consignou que "não se verifica, dentre as 
hipóteses apontadas pelo excipiente, a incidência de nenhum dos incisos do artigo 
254 do Código de Processo Penal (igualmente, dos arts. 255 e 256 do mesmo 
Código)", pois "no rol das causas de suspeição trazidas pelo artigo 254 do Código 
de Processo Penal não está incluída a opinião pública acerca de processo em 
andamento" (e-STJ fls. 82/83).

Advertiu que "o artigo 36, inciso III, da LOMAN veda que o magistrado 
manifeste, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de 
julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou 
sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou 
no exercício do magistério", sendo que "o excepto, ao mencionar a sentença 
prolatada no âmbito da Operação Lava Jato, exercía a Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 4a. Região, e em tal condição, preso à ética da 
responsabilidade (Max Weber) brevemente pronunciou o seu apoio à jurisdição 
exercida em caso difícil, atrelado que estava ao dever de, como Chefe do Judiciário 
Federal no âmbito da 4a. Região, representar institucionalmente a Corte e assegurar 
a respeitabilidade das decisões judiciais" (e-STJ fl. 83).

Afirmou ser "perceptível que o foco não foi os meandros do caso 
concreto, mas sim o necessário suporte institucional para que o juiz cumpra a sua 
missão, com o ressaltar da importância histórica da atuação do magistrado - em 
outras palavras, foi prestado o apoio institucional devido todo tempo e 
indistintamente a todos os magistrados que sacrificam a sua vida pessoal e 
segurança de sua família para levar adiante a tarefa de condenar criminosos, 
fazendo-o a seu próprio risco" (e-STJ fl. 84).

Registrou que "a referência feita pelo excepto sequer se tratou 
propriamente de 'manifestação'", pois, "do que foi dito sequer se podia assumir que 
conhecia as filigranas do mérito - e, obviamente, nisso estaria centrada a proibição 
da LOMAN, na externalização de posicionamento a respeito da lide em curso por 
parte de outro magistrado, o que realmente não se verificou - o excepto se recusou a 
externar posicionamento", salientando que "mesmo constrangido a manifestar juízo 
de valor sobre o acerto ou não da condenação do ex-Presidente, o magistrado foi 
cauteloso ao não antecipar um juízo axiológico acerca do mérito, sempre 
salientando que não teve acesso às provas e diferenciado critérios técnicos de 
critérios de justiça" (e-STJ fl. 84).
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Pontuou que "não houve qualquer escrutínio a respeito das polêmicas 
jurídicas, ou análise de provas que giraram em torno do afamado Caso Triplex, ou 
quaisquer comentários sobre o mérito da demanda", destacando que "os 
comentários se restringiram a elogiar a boa técnica jurídica da decisão, de maneira 
geral e objetiva", uma vez que, "confessadamente, o excipiente sequer teria lido os 
autos, recusando-se a dizer se confirmaria o édito" (e-STJ fls. 84/85).

Quanto à atuação do excepto no HC n. 5025614-40.2018.4.04.0000, 
observou que, "segundo os termos taxativos da legislação, não se verifica o 
impedimento ou suspeição do magistrado que se manifestou em incidente 
processual extraído de outro caso distinto (Caso Triplex)", e que "a decisão 
eventualmente desfavorável do juiz em determinado caso não o torna impedido 
de atuar nos demais processos relativos à mesma parte", inexistindo "qualquer 
lei que ampare o pedido, estando o excipiente a buscar a remoção do magistrado 
prevento sem causa legal, o que é vedado pelo ordenamento e equivale à escolha 
do juiz" (e-STJ fl. 87).

Rememorou que, "chamado a se manifestar nos autos do Conflito 
Positivo de Jurisdição nº 5025635-16.2018.4.04.0000 a respeito do aparente conflito 
existente entre as decisões proferidas pelo Desembargador Federal Relator e o 
Desembargador Federal plantonista, o então Presidente do TRF4 decidiu 
objetivamente pela prevalência da decisão da lavra da Oitava Turma deste 
colegiado" (e-STJ fl. 87).

Frisou que "ao apreciar a liminar no HC nº 457.922/PR, impetrado 
contra a decisão supra transcrita, a E. Ministra Laurita Vaz, também na Presidência 
do STJ, entendeu que 'diante dessa esdrúxula situação processual, coube ao Juízo 
Federal de primeira instância, com oportuna precaução, consultar o Presidente do 
seu Tribunal se cumpriria a anterior ordem de prisão ou se acataria a superveniente 
decisão teratológica de soltura', e que também 'coube ao Relator da ação penal 
originária - diante da impossibilidade material de se levar o questionamento 
diretamente ao juízo natural da causa, no caso, a 8ª Turma - avocar os autos do 
habeas corpus para restabelecer a ordem do feito'" (e-STJ fl. 94).

Esclareceu que "o Conselho Nacional de Justiça também já se 
manifestou a respeito da atuação do excepto, por ocasião do julgamento do Pedido 
de Providência nº 0005020- 69.2018.2.00.0000, instaurado, de ofício, pela 
Corregedoria Nacional de Justiça para analisar a atuação dos magistrados nos 
autos do HC nº 5025614-40.2018.404.0000/PR", ocasião em que "entendeu que a 
atuação do ora excepto 'está amparada em entendimento jurídico expressado no 
âmbito jurisdicional'" (e-STJ fl. 98).

Concluiu que "não houve intenção deliberada de 'impedir o 
restabelecimento da liberdade do Excipiente', senão a defesa de autoridade de 
decisões judiciais, de sua lavra e de outras Cortes" (e-STJ fl. 99).

No tocante ao fato do Desembargador Federal excepto ter feito contato 
com o então Diretor da Polícia Federal, Rogério Garollo, para que a decisão de 
soltura não fosse cumprida, sublinhou que "o excepto declara que 'informou à 
autoridade competente que despacharia nos minutos subseqüentes, sem, em 
momento algum, dar alguma ordem por telefone'", e que, "ainda que tivesse agido de 
maneira diversa, que efetivamente tivesse dado ordem para o não cumprimento da 
decisão, o excepto agiu com oportuna prudência, de modo a garantir que o impasse 
fosse solvido em seu devido tempo antes da tomada de providências precipitadas" 
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(e-STJ fl. 99).
Enfatizou que, "valendo-se de suas atribuições funcionais, atuou 

imbuído de bom senso e boa fé, com o fito de preservar a soberania do veredicto do 
juiz natural da causa, a Oitava Turma deste TRF4 - sem falar no temerário clamor 
nacional que despertaria uma decisão de soltura do ex-Presidente da República, 
revogada em questão de poucas horas depois, e no descrédito popular e na 
insegurança jurídica que tal situação desencadearia, devido à extraordinária 
relevância e notoriedade internacional que o caso envolve" (e-STJ fl. 99).

Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários 
traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela 
requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação 
aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da 
questão quando do julgamento do mérito.

Ademais, é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que para afastar 
o entendimento das instâncias de origem e concluir que estaria configurada a 
suspeição do magistrado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, 
providência vedada na via estreita do habeas corpus, circunstância que afasta a 
plausibilidade jurídica da medida de urgência.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. 
ESTELIONATO. PECULATO. NULIDADE. MANIFESTA 
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. INOCORRÊNCIA. TESE 
DEFENSIVA DEVIDAMENTE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. (...) INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, 
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, 
passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for 
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a 
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de 
flagrante ilegalidade.
2. "A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio 
restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado 
(exceção), a análise de eventual motivo para afastar o 
magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos 
fáticos não condizentes com a via eleita" (HC 405.958/SP, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 
de 12/12/2017).
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, no julgamento da Exceção de 
Suspeição, incidente estabelecido em lei com o escopo de se 
comprovar a imparcialidade do Magistrado, afastou, de forma 
fundamentada, a suposta parcialidade da Juíza que recebeu a 
denúncia, a qual atuou nos limites do regular exercício da 
Magistratura.
4. Para reverter a conclusão das instâncias ordinárias e afastar o 
entendimento de que não está configurada qualquer causa de 
suspeição da Magistrada, seria necessário revolver o contexto 
fático-probatório, providência que não se coaduna com a via do 
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writ.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 500.805/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 
30/08/2019)

No mesmo diapasão:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO 
FALSO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUSPEIÇÃO DO 
MAGISTRADO SENTENCIANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE 
ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO. 
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. 
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no 
sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso 
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante 
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla 
defesa. 
II - O incidente de arguição de suspeição é estabelecido em lei com o 
escopo de se comprovar a imparcialidade do Magistrado, a fim de 
determinar o seu afastamento do feito. As hipóteses de suspeição 
figuram no rol exemplificativo do art. 254 do CPP e a forma de 
arguição também está disposta no mesmo Diploma, nos arts. 98 e 
seguintes.
III - Não observada a fórmula prescrita e, principalmente, não indicada 
a circunstância subjetiva relacionada a fatos externos ao processo, 
capazes de prejudicar a imparcialidade do Magistrado, não há que se 
falar em nulidade das decisões que rejeitaram a suspeição.
IV - Ainda que adequadamente impugnada a matéria, para 
modificar a conclusão das instâncias ordinárias e afastar o 
entendimento de que não está configurada qualquer causa de 
suspeição do d. Magistrado sentenciante, seria necessário o 
amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência 
inviável na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 416.771/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ante o exposto, indefere-se a liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia.
Com estas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal 

para manifestação.
Publique-se.

 

  

Brasília (DF), 19 de setembro de 2019.
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MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator

 

  

 

A12 

HC 533725 C542506551320=40542029@ C584584311542032245302@
 2019/0277752-0 Documento Página  7 de 7 

Documento eletrônico VDA23125406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  MINISTRO Jorge Mussi   Assinado em: 19/09/2019 17:24:06
Publicação no DJe/STJ nº 2759 de 23/09/2019. Código de Controle do Documento: D284B8C3-4629-4C86-A899-9294D7883F53


