
 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN, DD. RELATOR 

DO HABEAS CORPUS N.° 164.493/PR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS e OUTROS, já qualificados nos autos 

em epígrafe, em que figura como Paciente o ex-Presidente da República LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e 

requerer o que se segue: 

 

Conforme consta da movimentação processual dos autos em tela, o 

e. Presidente da Segunda Turma julgadora, Sua Excelência Ministro GILMAR MENDES, 

devolveu o feito para julgamento, incluindo-o, na sessão de julgamento do órgão 

fracionário que ocorrerá na presente data (09.03.2021). 

 

Em ato contínuo, o e. Min. Relator EDSON FACHIN, proferiu 

despacho para indicando o “adiamento e determino a remessa dos autos à Presidência 

para que resolva questão de ordem”. 

 

Com o devido respeito e acatamento, esse entendimento não poderá 

prevalecer. 
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Consigne-se, inicialmente, que o habeas corpus em questão foi 

impetrado em 05.11.2018 e se encontra com o julgamento iniciado pelo órgão Colegiado 

desde 04.12.2018, oportunidade em que se deliberou, por maioria, que a matéria não 

seria afetada ao Plenário, sendo a sessão encerrada com pedido de vista do e. Min. 

GILMAR MENDES. 

 

Outrossim, como já assentado pela 2ª. Turma, por exemplo na QO 

AP 618, o Relator não pode alterar sozinho o órgão julgador — Turma ou Plenário 

— após já iniciado o julgamento pelo colegiado. 

 

Assim, tendo em vista posicionamento já assentado pela 2ª. Turma 

neste processo específico e no precedente acima referido, requer-se seja o presente 

Habeas Corpus, e todos os incidentes a ele relacionados, mantidos sob o crivo do 

órgão fracionário, de forma que o julgamento iniciado em 04.12.2018 seja 

retomado e concluído. 

 

Termos em que, 

Pedem deferimento. 

De São Paulo (SP) para Brasília (DF), 09 de março de 2021. 

 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 
OAB/SP 172.730 

VALESKA TEIXEIRA MARTINS 
OAB/SP 153.720 

 
 

MARIA DE LOURDES LOPES 
OAB/SP 77.513 

 
 

ELIAKIN TATSUO Y. P. DOS SANTOS 
OAB/SP 386.266 
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