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DECISÃO

1. Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com 

pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, contra  

decisão proferida por Desembargador do e. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, nos autos da Apelação Criminal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR, o qual, 

em síntese, incluiu na pauta da sessão de 30/10/2019 o julgamento de apenas um dos 

capítulos do recurso de apelação interposto pela Defesa, capítulo cuja matéria é a 

ordem de apresentação de alegações finais, a despeito de (a) haver outros capítulos 

do mesmo recurso que impugnam a nulidade do processo em maior extensão; (b) e 

de haver 3.817 (três mil, oitocentos e dezessete) apelações que, embora interpostas 

em momento anterior, ainda aguardavam julgamento naquela Corte Federal.

Ressai da pretensão em mesa que, em razão dos atos perpetrados pela e. 

Corte Regional, no presente writ se justificaria o afastamento da incidência da 

Súmula 691 do c. Tribunal Regional Federal, uma vez que a decisão impugnada 

seria manifestamente ilegal, por vulnerar o devido processo legal, ao ter cindido “o 

exame do recurso de apelação, para incluir na pauta de julgamento do dia 
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30.10.2019 naquela Corte apenas uma das diversas teses de nulidade processual 

veiculadas nas razões recursais, na forma de 'questão de ordem', além de desprezar 

a ordem cronológica dos recursos do mesmo gênero que tramitam naquela Corte 

Regional” (fl. 10). 

Pondera que foi interposto Agravo Regimental da mencionada decisão, 

o qual não teria sido conhecido (fl. 1573-1574), o que impossibilitaria a análise da 

matéria pelo respectivo colegiado. 

Destaca que nas razões de apelação foram suscitadas diversas questões 

prejudiciais de mérito, tais como “(i) o julgamento de exceção; (ii) a suspeição dos 

julgadores; (iii) a suspeição dos procuradores da República que oficiam no feito; 

(iv) a vulneração da presunção de inocência; (v) a incompetência da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR; (vi) os múltiplos cerceamentos de defesa”, ao passo que a 

inclusão em pauta, sem qualquer previsão legal e de ofício, de apenas umas das 

prefaciais aventadas pela defesa, macularia diversas outras garantias de status 

constitucional (fl. 13).

Obtempera, no ponto, que:

“O art. 610 e seguintes, do CPP, ao disciplinar o julgamento da 
apelação criminal, não prevê a forma de julgamento deliberada pelo e. Relator. 
Tampouco o art. 168 e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região.

Assim, dentro de uma lógica processual pautada pelo princípio 
constitucional da eficiência, bem como pela garantia do devido processo legal na 
maior amplitude possível, não faz sentido nenhum, com o devido respeito, destacar 
um capítulo das razões de apelação que veicula tese subsidiária de nulidade para 
ser julgado como 'questão de ordem', preterindo-se de outros capítulos que tratam 
de nulidade em maior extensão - e que são aptas a nulificar todo o processo.

Registre-se, ademais, que ao colocar-se uma das teses recursais 
(subsidiárias) na forma de "questão de ordem" para ser julgada de forma 
autônoma, é inequívoco o prejuízo imposto ao Paciente, pois, dentre outras 
coisas: (i) a lógica e a inteireza do recurso ficará quebrada diante da análise de 
uma tese subsidiária de nulidade em detrimento das teses principais de nulidade; 
(ii) ao abandonar o rito legal o Tribunal local impedirá a realização de atos de 
defesa que integram o julgamento da apelação criminal, como é o caso da 
sustentação oral” (fls. 14-15, grifei).

Ressalta, nesse mesmo compasso, que, por meios de dados objetivos 
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coletados junto à mencionada Corte, não se vem observando a ordem cronológica 

dos recursos que aportam àquele e. Tribunal, pelo que se estaria desfigurando, da 

mesma forma, a garantia constitucional da isonomia, ao se dar prioridade e tamanha 

celeridade à apelação do paciente.  

Requer, ao final, a concessão da ordem para:

"No mérito, seja garantido o legal e regular processamento do referido 
recurso de apelação criminal, respeitando-se (a) lógica interna do processo e a 
inteireza das razões recursais que integram a Apelação Criminal nº 5021365- 
32.2017.4.04.7000/PR; (b) a ordem cronológica de julgamento dos recursos 
naquela corte, em atenção aos arts. 12 do CPC c.c. 3º do CPP; e, ainda, (c) ao rito 
previsto no art. 616, inciso I, do CPP." (fls. 21-22)

O pedido liminar foi concedido para determinar a suspensão da sessão 

de julgamento da Questão de Ordem pautada para o dia 30/10/2019, a fim de que 

fossem apreciadas, de forma lógica, as teses apresentadas tanto pela acusação como 

pela defesa.

Informações prestadas às fls. 1.593-1.595.

A Defesa, às fls. 1.598-1.625, apresentou nova petição, em que, de 

início, informa que a e. Corte Federal incluiu o julgamento do recurso de apelação 

na pauta da sessão do dia 27/11/2019.

Nesse cenário, argumenta que o julgamento da apelação do paciente 

antes que outros 1.209 (mil duzentos e nove) recursos de apelação interpostos 

anteriormente sejam apreciados viola o princípio da isonomia e a regra da ordem 

cronológica de julgamento, prevista no art. 12 do Código de Processo Civil c/c o art. 

3º do Código de Processo Penal.

Requer, desse modo, "seja reafirmada a medida liminar concedida em 

29/10/2019 para suspender a marcha processual da Apelação Criminal nº 

5021365-32.2017.4.04.7000/PR, até que seja proferida decisão de mérito pelo 

Colegiado neste HC nº 542.355/RS, também diante da demonstração de que houve 

afronta manifesta à ordem cronológica dos recursos em tramitação perante a 8ª. 

Turma do TRF4" (fls. 1.600-1.601).
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É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, por sua 

Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da 

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a 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. 

Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do 

mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à 

liberdade individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, 

garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 

No ponto vale colacionar os seguintes julgados: 

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PECULATO (ART. 312, § 
1º, CP). INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE EXAME 
DAS ALEGAÇÕES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
LIAME SUBJETIVO E DE DOLO DIRETO. EXAME APROFUNDADO 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO WRIT. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
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 em substituição 
ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do 
writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante 
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício. 

II - Doutrina e jurisprudência entendem que o habeas 
corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica 
é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, a inicial deve 
vir acompanhada de prova pré-constituída que possibilite o exame e a 
verificação da apontada flagrante ilegalidade. 

[...] 
Habeas corpus não conhecido” (HC n. 372.272/PR, 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 24/10/2017).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ANÁLISE 
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DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 
QUALIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PETRECHOS. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 
319 DO CPP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. 

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o 
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No 
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista 
a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 
existência de eventual coação ilegal. 

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão 
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso 
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão 
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência 
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios 
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

[...] 
7. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 409.938/SP, 

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 
16/10/2017). 

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA 
MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME 
PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DO 
ENTORPECENTE. MODO SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do 
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 

[...] 
7. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 412.593/PE, 

Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/10/2017).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA 
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ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS 
APREENDIDAS. DEDICAÇÃO DA RÉ À ATIVIDADE CRIMINOSA. 
REEXAME DE PROVAS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 
ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – 
CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 
CONHECIDO. 

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de 
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo 
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 
próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as 
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para 
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 

[...] 
Habeas corpus não conhecido” (HC n. 415.669/RJ, 

Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/10/2017). 

Portanto, não se está vedando a utilização do remédio constitucional, 

mas, unicamente, vinculando a extensão do âmbito de cognição à regularidade da 

via eleita, atrelando-se, diretamente, à presença ou não de coação ilegal.

Verifica-se que a presente impetração, ademais, objetiva impugnar 

decisão monocrática proferida pelo Relator do mandamus originário. A situação, 

em princípio, esbarra no óbice do enunciado da Súmula n. 691 do c. STF: "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".

Cumpre examinar, entretanto, se existe flagrante ilegalidade ou 

teratologia que justifique a superação do óbice sumular.

Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam duas teses, em resumo: 

a) a impossibilidade de cisão do julgamento do recurso de apelação para apreciar, 

separadamente, a tese referente à ordem de apresentação das alegações finais, 

quando no recurso se aventaram outras teses de nulidade processual mais 

abrangentes; b) a necessidade de julgamento de todas as apelações protocoladas no 
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e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes que o paciente interpusesse o seu 

recurso, sob pena, entende, de violação ao princípio da isonomia e à regra da ordem 

cronológica de julgamento.

Com relação ao primeiro ponto, com efeito, tendo a Defesa, no recurso 

de apelação, apresentado teses de nulidade processual em princípio mais amplas do 

que a Questão de Ordem que foi incluída em pauta, a qual se refere à questão da 

ordem de apresentação das alegações finais, verifica-se manifesta violação à lógica 

de tramitação do recurso de apelação, o que efetivamente pode resultar em violação 

de elevados princípios de índole constitucional.

A e. Corte Federal deve, pois, examinar em julgamento uno as demais 

questões preliminares ou prejudiciais, que, mais abrangentes, por razões 

lógico-procedimentais devem ser apreciadas em momento anterior à análise da 

questão da ordem de apresentação das alegações finais. Vedado, assim, o seu 

julgamento destacado por meio de questão de ordem.

Desse modo, no ponto, confirmando a medida liminar deferida, 

concedo a ordem de habeas corpus para determinar que 8ª Turma do e. Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região aprecie, de forma lógica, as teses apresentadas tanto 

pela defesa como pela acusação, abstendo-se de julgar destacadamente a questão 

afeta à ordem de apresentação das alegações finais.

Por outro lado, nenhuma razão há para que se suspenda o julgamento 

do recurso de apelação em sua integralidade, o qual foi designado para o dia 

27/11/2019.

O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem 

natureza absoluta, como bem o evidencia o destaque feito no caput do dispositivo:

"Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 
ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão." (grifei)

Por esse motivo, aliás, o Fórum Permanente de Processualistas Civis 

editou o seguinte enunciado a respeito do art. 12 do CPC: "Enunciado n. 486: A 
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inobservância da ordem cronológica dos julgamentos não implica, por si, a 

invalidade do ato decisório".

Ademais, se o relator dos autos na origem, no âmbito da sua autonomia 

na gestão do processo, entendeu que o processo incluído em pauta já se encontra 

apto para a devida deliberação e julgamento, evidente que retardar a sua resolução 

para aguardar o julgamento das outras 1.209 (mil duzentos e nove) apelações que a 

Defesa menciona - muitas das quais, por certo, ainda não estão prontas para ser 

julgadas - resultaria, isso sim, em violação aos princípios do devido processo legal e 

da duração razoável do processo e celeridade procedimental, bem como em violação 

à necessidade de efetividade da justiça penal.

Ora, encontrando-se o órgão julgador capaz desde já de fornecer a 

prestação jurisdicional no caso, inconcebível que devesse ele aguardar o julgamento 

de mais de um milhar de ações outras a fim de deliberar e julgar uma ação que pode 

sem mais demora ser apreciada.

Houvesse a sugerida violação à regra da ordem cronológica de 

julgamento e ao princípio da isonomia, aliás, lesado e prejudicado estaria não o 

paciente, a quem a celeridade de tramitação determinada no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal tem sido assegurada, mas, ao contrário, estariam os próprios 

acusados desses outros 1.209 recursos que ainda não foram julgados. 

O paciente, portanto, não tem nenhum interesse jurídico em arguir 

violação ao princípio da razoável duração do processo e da ordem cronológica de 

julgamento, porquanto, no caso de eventual violação, seria ele o beneficiado com a 

ilicitude, considerando o mandamento constitucional de celeridade do processo. 

Nem mesmo terceiros eventualmente prejudicados, observo, teriam 

interesse jurídico em impugnar a inclusão do processo em pauta, como bem assinala 

Fredie Didier comentando o art. 12 do CPC, o qual a Defesa pretende ver aplicado 

na espécie:

"3.2.4. Consequências do descumprimento da regra.
Qual a consequência que decorre da inobservância desta regra? A 

questão não é simples.
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Não parece ser o caso de nulidade da decisão - não há realmente 
sentido em invalidar a decisão neste caso: o desrespeito à ordem cronológica não 
prejudica nenhuma das partes.

O prejuízo é de terceiros, cujo processo estava em posição prioritária 
na lista. Esse prejuízo do terceiro não leva à existência de um 'interesse jurídico', a 
justificar o recurso de terceiro com o propósito de invalidar a decisão; essa decisão 
não tem por objeto qualquer direito do terceiro. O terceiro poderá, no entanto, 
representar, perante o respectivo tribunal e o Conselho Nacional de Justiça contra 
o juiz que desobedeceu ao comando do art. 12, para a tomada de providências de 
natureza administrativa." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 
introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 
21ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 185).

Tenho, ainda, que a celeridade do deslinde da controvérsia 

jurisdicional importa tanto no processo penal como no civil. In casu, no presente 

writ os impetrantes requereram a suspensão do julgamento da questão de ordem 

com fundamento na existência de questões prejudiciais ou preliminares mais 

abrangentes do que a quaestio concernente à ordem de alegações finais, questões as 

quais poderiam "levar ao reconhecimento da nulidade de todo o processo" (fl. 13) e 

conduzir à absolvição do paciente.

Portanto, se a Defesa vislumbra numerosos incidentes processuais que 

podem gerar a absolvição do paciente ou a nulidade total ou parcial do processo, 

ainda menor razão há que justifique a pretensão de protelar o julgamento do recurso 

de apelação, que, repise-se, já se encontra apto para apreciação.

Tendo isso em vista, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal na 

inclusão em pauta de julgamento do dia 27/11/2019 da Apelação Criminal n. 

5021365-32.2017.4.04.7000/PR.

3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, 

confirmando a medida liminar, concedo a ordem de ofício para determinar, tão 

somente, que a 8ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região aprecie, de 

forma lógica, as teses apresentadas tanto pela defesa como pela acusação, 

abstendo-se de julgar destacadamente a questão afeta à ordem de apresentação das 

alegações finais, sem prejuízo do julgamento da apelação designado para o dia 

27/11/2019.
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P. e I.

 

  

Brasília (DF), 18 de novembro de 2019.

MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO  

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) 

Relator
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