
EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO:

Ref. proc.: 0006095 65.2016.4.03.0000‐

MARCOS ALVES PINTAR, já qualificado nos autos da presente exce-

ção de suspeição movida visando afastar a  DESEMBARGADOR FEDERAL BAP-

TISTA PEREIRA, vem perante esta Corte, em causa própria propor

AGRAVO REGIMENTAL

em face à decisão monocrática da Relatora, com base nos seguintes argumentos:

PROCESSO PENAL – CONSTITUCIONAL – TUTELA DA HONRA – 

ADVOGADO VERSUS MAGISTRADO
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CONSTITUCIONAL –  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL –  ISENÇÃO 

DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS – AÇÃO PENAL PRIVADA MOVI-

DA POR ADVOGADO COMBATIVO EM FACE A MAGISTRADO E 

OUTRO ADVOGADO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBU-

NAL – REITERAÇÃO DE CONDUTAS PARCIAIS DOS MAGISTRA-

DOS VISANDO IMPEDIR O REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO 

PENAL E  CONDENAÇÃO  DOS  ACUSADOS  –  FENÔMENO  DO 

CORPORATIVISMO 

CONSTITUCIONAL  –  ISENÇÃO  E  INDEPENDÊNCIA  DOS  ÓR-

GÃOS JURISDICIONAIS – NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO 

EM RELAÇÃO À LIDE SUBMETIDA À APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA 

– DIREITO UNIVERSAL A UMA JUSTA DECISÃO JURISDICIONAL 

– DIREITO UNIVERSAL DE AFASTAR DO PROCESSO O JUIZ SEM 

ISENÇÃO OU COMPROMETIDO COM O RESULTADO DO JULGA-

MENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INCIDENTE DE NATURE-

ZA EXAURIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OU-

TRO MEIO LEGAL PARA AFASTAMENTO DO JUIZ PARCIAL – NE-

CESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO QUE VIABILIZE 

O ACESSO À JUSTIÇA E REALIZAÇÃO DAS FINALIDADES TELE-

OLÓGICAS DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO

CONSTITUCIONAL –  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL –  EXCEÇÃO 

DE SUSPEIÇÃO – PRAZO NO PROCESSO PENAL – LACUNA LE-

GISLATIVA – APARENTE CONFLITO DE NORMAS – APLICAÇÃO 

DAS REGRAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POR FORÇA DO 

ART. 3.º DO CPP – DECISÃO QUE SE INCLINA À APLICAÇÃO DE 

NORMAS ADMINISTRATIVAS AO INVÉS DE LEI REGULARMEN-

TE VOTADA PELO PARLAMENTO – JUIZ LEGISLADOR – INEXIS-

TÊNCIA DA FIGURA NO REGIME DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CRIAÇÃO 

DE MODELO QUE INVIABILIZA A INTERPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO 

DE SUSPEIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O JUIZ SUS-

PEITO POR OUTROS MEIOS – REGIME DITATORIAL – DITADU-

RA DE JUÍZES
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CONSTITUCIONAL –  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL –  DEVERES 

ÉTICOS DA MAGISTRATURA – INTIMAÇÃO DAS PARTES QUAN-

TO AOS ATOS DO PROCESSO – VIOLAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE 

PROCEDIMENTO JURISDICIONAL BASEADO NA VIOLAÇÃO DA 

LEI PELO JUIZ – ILEGALIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

NÃO  SURPRESA –  APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  REGIME  DO 

CPC 2015

CONSTITUCIONAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ISENÇÃO DO 

ÓRGÃO JURISDICIONAL – PARCIALIDADE – JUIZ INTERESSA-

DO NO RESULTADO DA QUESTÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO 

JURISDICIONAL

ADVOCACIA – ADVOGADO – ATUAÇÃO COMBATIVA EM PROL 

DO REGIME DA LEGALIDADE – CUMPRIMENTO DAS FINALI-

DADES INSTITUCIONAIS  DA PROFISSÃO –  POSTULAÇÃO PE-

RANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AFASTANDO EX-

CESSO DE EXAÇÃO ORQUESTRADA PELA CÚPULA DE TRIBU-

NAL REGIONAL FEDERAL EM FAVOR DOS COFRES DA UNIÃO E 

EM PREJUÍZO AOS JURISDICIONADOS – PERDA ARRECADATÓ-

RIA – MOMENTO DE CRISE – COLAPSO DO SISTEMA DEVIDO 

AOS ABUSOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS – AU-

SÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – DIMINUIÇÃO FOR-

ÇADA DAS REGALIAS E VANTAGENS ILEGAIS DA MAGISTRA-

TURA NACIONAL – DECISÃO JURISDICIONAL – REVANCHE – 

APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA FORA DAS HIPÓTESES LE-

GAIS EM FACE AO MESMO ADVOGADO VISANDO FINS ARRE-

CADATÓRIOS  –  VINGANÇA CORPORATIVA –  RETALIAÇÃO  – 

CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE MEDO VISANDO IMPEDIR A ATUA-

ÇÃO DE OUTROS ADVOGADOS COMBATIVOS – ILEGALIDADE 

MANIFESTA – PARCIALIDADE NA ATUAÇÃO 

CONSTITUCIONAL – FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURIS-

DICIONAIS  –  PROCESSO  PENAL  –  APLICAÇÃO  ANALÓGICA 

DAS REGRAS DO PROCESSO CIVIL – CABIMENTO – CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015 – ART. 489, § 1.º E INCISOS – APLICA-
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BILIDADE  AO  PROCESSO  PENAL –  DECISÃO  QUE  NÃO  EN-

FRENTA TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO 

CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA 

PELO JULGADOR –  DECISÃO QUE SE LIMITA A INVOCAR PRE-

CEDENTE  OU  ENUNCIADO  DE  SÚMULA,  SEM  IDENTIFICAR 

SEUS  FUNDAMENTOS  DETERMINANTES  NEM  DEMONSTRAR 

QUE O CASO SOB JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES FUNDA-

MENTOS – DECISÃO QUE SE LIMITA À INDICAÇÃO, À REPRO-

DUÇÃO OU À PARÁFRASE DE ATO NORMATIVO, SEM EXPLI-

CAR SUA RELAÇÃO COM A CAUSA OU A QUESTÃO DECIDIDA – 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA DO 

JULGADO

PROCESSO PENAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – INCI-

DÊNCIA NO PROCESSO PENAL POR APLICAÇÃO ANALÓGICA 

DAS REGRAS DO PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – VIO-

LAÇÃO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRI-

BUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

3.ª REGIÃO

QUADRO DAS TESES DEBATIDAS NO RECURSO

Tema Tese adotada na decisão Tese defendida pela parte

Função do julgador em lití-
gios entre juízes e advoga-
dos combativos

Arrumar  pretextos  para 
proteger  os  membros  da 
corporação  Poder  Judiciá-
rio, e agravar a situação do 
litigante visando desincen-
tivar os cidadãos comuns a 
buscar  a  correção  de  atos 
ilegais  praticados  por 
agentes estatais

Propiciar  igualdade  de 
condições  para  ambos  os 
litigantes,  zelando  pela 
pela isenção, independên-
cia  e  devido  processo  le-
gal

Aplicação das regras jurídi-
ca  legais  e  constitucionais 
em  processos  envolvendo 

Interpretação  direcionada: 
o raciocínio jurídico neces-

Interpretação  democrática: 
o raciocínio jurídico neces-
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juízes e cidadãos comuns sário a determinar a solu-
ção é orientado a um resul-
tado  predeterminado,  con-
sistente  em  proteger  o 
membro  da  Corporação  e 
agravar a situação da parte 
adversa

sário a determina a solução 
é  orientado  tomando  to-
mando por base a finalida-
de da norma legal e direci-
onada à aplicação das nor-
mas  constitucionais  sobre 
os temas versados

Exceção  de  suspeição 
como forma de afastar juiz 
não isento para apreciação 
da  questão  judicializada  – 
função do juiz

A função do bom magistra-
do  é  reunir  argumentos 
para  obstar  toda  e  qual-
quer exceção de suspeição, 
independentemente das ra-
zões das partes e do direito 
aplicável, de modo a que os 
magistrados  suspeitos  ou 
impedidos  possam  atuar 
contra seus desafetos e re-
alizar  o  sonho  de  usar  o 
cargo para perseguir e pre-
judicar seus desafetos

A função do bom magistra-
do é determinar o  proces-
samento  do  incidente  da 
forma a garantir e assegu-
rar o contraditório e ampla 
defesa,  de  modo  a  que  as 
partes  tenham  meios  am-
plos  e  seguros  de  afastar 
um juiz eivado de parciali-
dade tendo em vista as gra-
ves  consequências  que  a 
atuação  de  um  juiz  não 
isento pode causar à solu-
ção dos processos judiciais

Exceção  de  suspeição 
como forma de afastar juiz 
não isento para apreciação 
da  questão  judicializada  – 
modelo procedimental a ser 
seguido

-Aplicam-se apenas de for-
ma literal  e  impensada  as 
normas  administrativas 
presentes  nos  regimentos 
internos dos tribunais, cri-
adas  pelos  próprios  juízes 
(figura  do  juiz  legislador 
positivo)
-  as  normas  administrati-
vas  criadas  pelo  juízes  se 
aplicam  mesmo  quando  o 
procedimento  utilizado 
acaba por cercear o próprio 
direito  à  interposição  da 
exceção de suspeição

-Diante da lacuna presente 
no  CPP  aplica-se  subsidia-
riamente as disposições do 
Código de Processo Civil
-As normas administrativas 
presentes  em  regimentos 
internos  de  tribunais  se 
aplicam somente nos casos 
omissos no CPC, e não po-
dem colidir  com as regras 
do  devido  processo  legal, 
contraditório e ampla defe-
sa, e não podem ser impe-
ditivas  ao  próprio  direito 
de  afastar  o  juiz  suspeito 
(afastamento  da  figura  do 
juiz legislador positivo)

Exceção  de  suspeição  – 
início da contagem do pra-
zo  –  ciência  pela  parte 
quanto  à  atuação  do  juiz 
suspeito

- O prazo para afastamento 
do  juiz  suspeito  começa  a 
fluir mesmo quando a par-
te  não  tem  conhecimento 
da atuação do juiz nos au-

- O prazo para afastamento 
do juiz suspeito só começa 
a fluir quando a parte tem 
ciência inequívoca da atua-
ção  do  juiz  alegado  como 
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tos do processo suspeito

Intimação das partes quan-
to aos atos e termos do pro-
cesso – aplicação do art. 11 
do Código de Ética da Ma-
gistratura

-  As  partes  não  precisam 
ser  intimadas  pelo  juiz 
quanto  aos  atos  e  termos 
do processo, de modo a que 
o magistrado possa se pre-
valecer da ausência de in-
formações  para  impor  à 
parte uma solução não con-
sentânea com o sistema ju-
rídico
- O Código de Ética da Ma-
gistratura é mera ficção ju-
rídica,  sem  aplicabilidade 
prática

-  O  magistrado,  obedecido 
o segredo de justiça, tem o 
dever de informar ou man-
dar informar aos interessa-
dos  acerca  dos  processos 
sob  sua  responsabilidade, 
de forma útil,  compreensí-
vel e clara
- O Código de Ética da Ma-
gistratura é norma vigente, 
devendo ser observada por 
todos os magistrados

Princípio da não surpresa e 
do contraditório substanci-
al – aplicação analógica ao 
processo  penal  e  às  exce-
ções de suspeição

- Inaplicável - Aplicável

Suspeição de magistrados – 
juiz  que  julga  matéria  na 
qual figura como parte in-
teressada em outro feito ri-
gorosamente idêntico sobre 
questão também idêntica – 
CPC 2015, inciso IV

- Não é suspeito - Suspeito

Advogado – funções insti-
tucionais  da  advocacia  – 
advogado  que  ingressa  e 
obtém  decisão  administra-
tiva visando afastar cobran-
ça ilegal de espécie tributá-
ria  instituída  ilegalmente 
por  juízes  –  tratamento  a 
ser  dispensado  pelo  Poder 
Judiciário

- Inimigo a ser combatido - Cidadão comum com di-
reitos individuais a serem 
respeitados
- advogado com imunida-
de  profissional,  que  não 
pode sofrer retaliação em 
virtude  de  sua  atuação 
institucional

Litigância  de  má-fé  –  ca-
racterização

- Por mera deliberação pes-
soa  do  magistrado,  inde-
pendentemente do que diz 
a lei

-  Somente  nos  casos  ex-
pressamente previstos em 
lei,  devendo  haver  pru-
dência e ponderação

Litigância de má-fé – mul-
ta – função

- Impor o regime do medo 
visando  desestimular  pro-

- Meio legítimo de apenar 
economicamente  aquele 
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vidências  que,  embora  le-
gítimas, atentam contra os 
interesses da magistratura
- Arrecadas recursos para o 
Estado  visando  manter  a 
luxúria, ostentação, e altos 
vencimentos  presentes  no 
serviço público
-  Retaliar  aqueles que são 
considerados  como  inimi-
gos

que se comporta de forma 
inapropriada no processo, 
jamais  podendo ser  utili-
zada  visando  impedir  ou 
desestimular  práticas  le-
gais e  previstas  no siste-
ma

Litigância de má-fé – mul-
ta  –  providências  para  a 
aplicação

-  É  lício  ao  magistrado 
atropelar as regras proces-
suais  e  o  dever  de  funda-
mentação  para  concluir 
que a parte litiga da má-fé

-  A  conclusão  no  sentido 
de  que  a  parte  litiga  de 
má-fé só é lícita quanto o 
juiz respeita  todas as  re-
gras de julgamento, sendo 
vedado atropelar  o  dever 
de  fundamentação  para 
concluir pela litigância de 
má-fé e aplicar multas re-
vertidas  à  União  visando 
fins arrecadatório

Multa  processual  por  liti-
gância de má-fé – valores 

- Exorbitantes - Consentâneo com a fina-
lidade da lei e com a reali-
dade de renda do cidadão 
comum

CPC 2015, art. 489, § 1.º e 
incisos – aplicação analógi-
ca aos processos de suspei-
ção na esfera penal

- Inaplicável - Aplicável

Fundamentação das deci-
sões jurisdicionais – deci-
são que se limita à indica-
ção, à reprodução ou à pa-
ráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação 
com a causa ou a questão 
decidida

- Possibilidade - A decisão é considerada 
como defundamentada

Fundamentação das deci-
sões jurisdicionais – neces-
sidade de enfrentar todos 
os argumentos deduzidos 
no processo capazes de, em 
tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador

- O juiz não precisa anali-
sar todos os argumentos do 
processo  e  evocados  pelas 
partes, pois o objetivo mai-
or  de  impor  uma  decisão 
não consentânea com o sis-
tema  jurídico  está  acima 

- O juiz possui a obrigação 
legal, moral e ética de 
analisar todos os argu-
mentos da partes capazes 
de infirmar a conclusão 
do julgador, sendo nulas 
todas as decisões que não 
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do direito da parte de rece-
ber uma decisão jurisdicio-
nal justa

respeitarem a regra, por 
vício de fundamentação

Fundamentação das deci-
sões jurisdicionais – invo-
car precedente ou enuncia-
do de súmula, sem identifi-
car seus fundamentos de-
terminantes nem demons-
trar que o caso sob julga-
mento se ajusta àqueles 
fundamentos

- É lícito ao juiz, tendo em 
vista o objetivo preestabe-
lecido de impor uma deci-
são não consentânea com o 
sistema jurídico, invocar 
precedente sem identificar 
seus fundamentos determi-
nantes ou demonstrar que 
o caso sob julgamento se 
ajusta àqueles fundamen-
tos

- É vedado ao juiz invocar 
precedente ou enunciado 
de súmula, sem identifi-
car seus fundamentos de-
terminantes nem demons-
trar que o caso sob julga-
mento se ajusta àqueles 
fundamentos

Multa por suposta litigân-
cia de má-fé – aplicabilida-
de ao processo penal

- Aplicável por analogia às 
regras do processo civil

- Inaplicável (orientação 
do TRF3 0020553-
92.2013.4.03.0000 e STJ 
AEAARESP 
201201806741)

DA SÍNTESE DO CASO

1) O advogado Marcos Alves Pintar ingressou no Tribunal Regional Fe-

deral da 3.ª Região com representação criminal em face ao também advogado Fábio 

Saicali, e em face ao Juiz Federal Dasser Lettiére Júnior, alegando que os referidos con-

juntamente e em unidade de desígnios incorreram na prática de crime contra honra.

2) Após as respostas necessárias o pedido de instauração de ação criminal 

foi  julgado  pelo  Órgão  Especial  da  Corte,  em  sessão  de  julgamento  realizada  em 

25.09.2013, tendo como relatora a douta Desembargadora Federal Therezinha Cazerta e 

votando no julgamento os seguintes Desembargadores Federais:

- Mairan Maia

- Johonsom Di Salvo

- Alda Basto
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- Sérgio Nascimento

- André Nekatschalow

- Cotrim Guimarães

- Márcio Moraes

- Diva Malerbi

- Baptista Pereira

- André Nabarrete

- Marli Ferreira

- Peixoto Júnior

- Cecília Marcondes

- Salette Nascimento 

3) Diante do resultado do julgamento, considerando as razões de decidir, 

foi verificado que havia parcialidade na atuação de todos os julgadores, e assim foram 

propostas exceções de suspeição em face a todos acima elencados, exceto em face aos 

desembargadores federais André Nekatschalow e Mairan Maia, pelos mesmos motivos 

e no mesmo prazo. As exceções foram autuadas, e receberam os seguintes números:

Desembargador Federal Processo

Alda Basto 0031243-83.2013.4.03.0000

André Nabarrete 0031244-68.2013.4.03.0000

Baptista Pereira 0031246-38.2013.4.03.0000

Cecília Marcondes 0031249-90.2013.4.03.0000

Cotrim Guimarães 0031247-23.2013.4.03.0000

Diva Malerbi 0031250-75.2013.4.03.0000

Johonsom Di Salvo 0031251-60.2013.4.03.0000

Marcio Moraes 0031254-15.2013.4.03.0000

Marli Ferreira 0031252-45.2013.4.03.0000

Peixoto Junior 0031253-30.2013.4.03.0000

Salete Nascimento 0031248-08.2013.4.03.0000

Sérgio Nascimento 0031245-53.2013.4.03.0000

Therezinha Cazerta 0030666-08.2013.4.03.0000
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4) As exceções de suspeição, embora interpostas individualmente e rece-

bendo autuação em apartado, passam a tramitar conjuntamente. Após a negativa por 

parte dos Exceptos, sobreveio decisão monocrática idêntica para todos os casos, rejei-

tando liminarmente os incidentes:

“(…)

No caso concreto, a exceção de suspeição foi oposta em 23 de outubro 

de 2013 e a sessão em que foi rejeitada a queixa-crime ocorreu em 25 de 

setembro de 2013. Ou seja, após o prazo previsto no Regimento Interno.

De outra parte, as supostas causas de suspeição da excepta, sustenta-

das pelo querelante, não podem ser consideradas como motivo superve-

niente, nos termos do artigo 282, do Regimento Interno, do Tribunal Re-

gional Federal da 3ª Região.

Por estes fundamentos, diante da manifesta improcedência, rejeito li-

minarmente a exceção de suspeição, nos termos do artigo 285, § 1º, do 

Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Publique-se.

Intimem-se.

Comunique-se.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se.”

5) Assim, foram então interpostos agravos com os mesmos argumentos 

em todos os casos.

6) O Recorrente não foi intimado de mais nenhum ato dos processos ao 

longo de vários meses, quando então foi surpreendido com a notícia de que os agravos 

regimentais haviam sido julgados pelo Órgão Especial na sessão de 16.02.2016, confor-
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me intimação dos respectivos acórdãos via Diário Oficial Eletrônico do dia 25.02.2016. 

O Tribunal se valeu do princípio da surpresa, impedindo inclusive eventual sustentação 

oral ou presença da defesa técnica do Recorrente para acompanhar o julgamento.

7) Ao tomar conhecimento dos julgamentos realizados pelo Órgão Espe-

cial no dia 16.02.2016 o Recorrente concluiu que boa parte dos doutos Julgadores havi-

am julgado matérias do interesse deles próprios. De fato, todas as exceções de suspeição 

acima elencadas (com a respectiva numeração) possuem o mesmo conteúdo, recebendo 

o mesmo impulso, as mesmas decisões, e sendo discutido o mesmo direito. A conclusão 

do Órgão Especial foi a mesma em todos os casos, sem diferença em uma vírgula se-

quer:

“AGRAVO REGIMENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 

CONTRA DESEMBARGADOR FEDERAL - INTEMPESTIVIDADE - INE-

XISTÊNCIA DE MOTIVO SUPERVENIENTE (ARTIGO 282, DO REGI-

MENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGI-

ÃO).

1.  "A  argüição  de suspeição do Relator  poderá  ser  suscitada  até  15 

(quinze)  dias  após  a  distribuição,  quando  fundamentada  em motivo 

preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) 

dias será contado a partir do fato que ocasionou a suspeição. A argüi-

ção de suspeição do Revisor  poderá ser  suscitada em iguais  prazos, 

após a conclusão; a argüição de suspeição dos demais Desembargado-

res Federais, até o início do julgamento" (artigo 282, do Regimento In-

terno, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região).

2. A exceção de suspeição do Relator foi oposta após a sessão de julga-

mento em que foi rejeitada a queixa-crime contra Juiz Federal e advo-

gado. O prazo previsto no Regimento Interno não foi observado.

3. As supostas causas de suspeição do Relator, sustentadas pelo quere-

lante, não podem ser consideradas como motivo superveniente.

4.  Ainda que o agravante tivesse tomado conhecimento do fato que 

ocasionou a suspeição apenas com a publicação do v. Acórdão de rejei-

ção da queixa-crime, a intempestividade persistiria.

5. Agravo Regimental desprovido.”
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8) Fato é que todos os Julgadores que também foram excepcionados pelo 

mesmo motivo, inclusive o Excepto, eram interessados no julgamento do feito. Na me-

dida em que eles refutaram a suspeição levantada em face a cada um deles (também 

submetida a julgamento na mesma sessão), acabou surgindo uma controvérsia a respeito 

de sua imparcialidade cujos contornos são idênticos aos da exceção de suspeição que 

ele mesmo julgou (CPC 2015, art. 145, IV).

9) Dessa forma, se o Excepto e demais Julgadores excepcionados exaras-

sem conclusão favorável ao Excipiente eles estariam na verdade se contradizendo, pois 

a exceção de suspeição interposta contra cada um deles deveria ser julgada também pro-

cedente. Julgar a exceção de suspeição favorável à tese do Excipiente implicaria em fa-

zer julgar procedente a exceção interposta em face a cada um dos Julgadores excepcio-

nados.

10) Enfim, o Excepto (e os demais) tinha interesse em julgar a exceção 

de suspeição improcedente, pois assim estaria infirmando a exceção de suspeição inter-

posta em face a ele próprio. Em suma, era interessado no julgamento, pois as razões de-

clinadas na exceção de suspeição também o atingiam diretamente na medida em que 

também refutou os motivos da suspeição no julgamento do expediente criminal envol-

vendo o Juiz Federal e o Advogado.

11) No mais, o Excepto (e demais julgadores excepcionados) estava en-

volvido  com o caso.  Ele  também participou da  sessão  de  julgamento  realizada  em 

25.09.2013, na qual foi evocada a suspeição de todos os julgadores, sendo também ex-

cepcionado.

12) Por esse motivo, o Recorrente ingressou com novas exceções de sus-

peição, de acordo com a seguinte tabela:

Exceções originárias Novas exceções

Alda Basto

0031243-83.2013.4.03.0000

Baptista Pereira 0006095-65.2016.4.03.0000

Cecília Marcondes 0006097-35.2016.4.03.0000

Cotrim Guimarães 0006101-72.2016.4.03.0000
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Johonson di Salvo 0006100-87.2016.4.03.0000

Marli Ferreira 0006098-20.2016.4.03.0000

Sérgio Nascimento 0006099-05.2016.4.03.0000

Therezinha Cazerta 0006102-57.2016.4.03.0000

André Nabarrete

0031244-68.2013.4.03.0000

Baptista Pereira 0006078-29.2016.4.03.0000

Cecília Marcondes 0006075-74.2016.4.03.0000

Cotrim Guimarães 0006076-59.2016.4.03.0000

Johonson di Salvo 0006080-96.2016.4.03.0000

Marli Ferreira 0006079-14.2016.4.03.0000

Sérgio Nascimento 0006077-44.2016.4.03.0000

Therezinha Cazerta 0006081-81.2016.4.03.0000

Baptista Pereira

0031246-38.2013.4.03.0000

Cecília Marcondes 0006086-06.2016.4.03.0000

Cotrim Guimarães 0006084-36.2016.4.03.0000

Johonson di Salvo 0006082-66.2016.4.03.0000

Marli Ferreira 0006087-88.2016.4.03.0000

Sérgio Nascimento 0006083-51.2016.4.03.0000

Therezinha Cazerta 0006085-21.2016.4.03.0000

Cecília Marcondes

0031249-90.2013.4.03.0000

Baptista Pereira 0006088-73.2016.4.03.0000

Cotrim Guimarães 0006094-80.2016.4.03.0000

Johonson di Salvo 0006092-13.2016.4.03.0000

Marli Ferreira 0006090-43.2016.4.03.0000

Sérgio Nascimento 0006091-28.2016.4.03.0000

Therezinha Cazerta 0006089-58.2016.4.03.0000

13) Esclareça-se que em verdade haviam mais Desembargadores Fede-

rais a serem excepcionados, mas tendo em vista a dimensão do escritório do Recorrente 

não foi possível a interposição da exceção de suspeição de todos tendo em vista o prazo 

exíguo para interposição do incidente. De qualquer forma, ainda que não interposto em 

face a todos os Desembargadores em idêntico estado de suspeição, a situação gerou 

mais novas 26 exceções de suspeição, nos termos do quadro acima.

14) Nessas exceções, o Recorrente alegou que a tese da taxatividades do 

rol prevendo as situações de suspeição ou impedimento de magistrados é exemplificati-

va, nos termos da jurisprudência e doutrina mais atuais, lançando considerações espe-

cíficas a respeito do prazo para interposição do incidente. Veja-se os argumentos:
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“(…)

15) O Código de Processo Penal,  sabidamente defasado no tempo, 

não detalha todas as hipóteses de suspeição de magistrados, nem es-

tabelece prazo para instauração do incidente.

16) Essa lacuna legislativa acabou tendo que ser preenchida através 

dos meios ordinários, aplicando-se por vezes as disposições do Códi-

go de Processo Civil de 1973, muito embora tenha prevalecido no Ju-

diciário pátrio o entendimento de que as exceções de suspeição no 

processo penal devam ser interpostas na primeira oportunidade que 

a parte tiver para falar nos autos.

17) O Código de Processo Civil de 2015 traz novas disposições sobre 

a matéria, assim aduzindo quanto ao prazo:

“Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conheci-

mento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, 

em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indi-

cará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com docu-

mentos em que se fundar a alegação e com rol de testemu-

nhas.”

18) Nessa linha, o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal 

da 3.ª Região acabou trazendo normas sobre a matéria, visando su-

prir as lacunas do Código de Processo Penal. Veja-se:

“Art. 282 - A argüição de suspeição do Relator poderá ser susci-
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tada até 15 (quinze) dias após a distribuição, quando funda-

mentada em motivo preexistente; no caso de motivo superve-

niente, o prazo de 15 (quinze) dias será contado a partir do 

fato que ocasionou a suspeição. A argüição de suspeição do 

Revisor poderá ser suscitada em iguais prazos, após a conclu-

são; a argüição de suspeição dos demais Desembargadores Fe-

derais, até o início do julgamento.”

19) Veja-se que o dispositivo acima transcrito cuida do prazo para 

interposição de exceção de suspeição para três espécies distintas de 

julgadores, ou seja, para o relator, para o revisor e para os demais 

julgadores, que pode ser resumida através do seguinte quadro:

Suspeição do: Motivo preexistente Motivo superveniente

Relator Em até 15 dias após a dis-
tribuição

Em até 15 dias contados do 
fato que ocasionou a suspei-
ção

Revisor Em até 15 dias após a con-
clusão

Em até 15 dias após a con-
clusão

Demais julgadores Até o início do julgamento Até o início do julgamento

20) Fácil perceber que a norma administrativa, que não possui força 

de lei, traz uma série de dificuldades, agravada por algumas consta-

tações fáticas.

21) O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, em segunda instân-

cia, em regra não realiza intimação das partes quanto às distribui-

ções realizadas. A intimação das distribuições ocorre somente em re-

lação aos feitos em primeira instância.
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22) Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região tam-

bém não intima as partes quando os feitos são remetidos conclusos 

aos revisores.

23) Da mesma forma, o Tribunal também não intima as partes previ-

amente anunciando quem serão os julgadores.

24) Essas constatações fáticas nos mostram a toda evidência que a 

norma administrativa torna inviável boa parte das exceções de sus-

peição. Vejamos um exemplo para ilustrar.

25) Digamos que um jurisdicionado ingresse com uma ação de com-

petência originária no TRF3, que é distribuída a seu inimigo capital. 

Como o Tribunal não intima a parte quando a distribuição é realiza-

da, o prazo de quinze dias restaria escoado sem que a parte tivesse 

conhecimento de que seu desafeto foi sorteado para atuar como re-

lator do feito.

26) As incongruências porém vão muito além, deixando a descoberto 

várias situações. Como visto no processo principal, alguns Desem-

bargadores Federais foram chamados de última hora para compor o 

quórum necessário à sessão de julgamento. Nenhuma das partes foi 

intimada quanto à composição exata do Órgão Especial naquela ses-

são em específico, mas pelos rigores do art. 282 do Regimento Inter-

no do TRF3 as partes teriam a obrigação de ingressar com a exceção 

até o início do julgamento.

27) Nesse caso, seria praticamente impossível às partes excepcionar 

qualquer  dos  julgadores  (com exceção  do  relator  e  revisor),  pois 

mesmo estando presente na sessão de julgamento a parte só saberia 
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quem julgaria o feito ao se apregoar o processo. A situação se agrava 

ainda mais com a constatação de que o TRF3 não intima as partes 

previamente em relação  aos  julgamentos  do  Órgão Especial,  cuja 

composição é bastante variável ao longo do tempo.

28) É sabido que o processo contemporâneo é orientado pelo princí-

pio da economia. Uma vez tendo-se ciência de que determinado jul-

gador é suspeito para atuar, a suspeição ou mesmo o impedimento 

precisar serem alegados desde logo, de modo a evitar a realização de 

um julgamento que posteriormente pode ser anulado.

29) Porém, deve haver racionalidade. As exceções de suspeição ou 

impedimento devem, a toda evidência, propiciar condições para que 

a parte possa de forma eficaz e efetiva afastar o juiz parcial quando 

a parcialidade existe. Assim, não se pode obrigar a parte a arguir 

uma suspeição sem que saiba quem julgará o feito ou participará do 

julgamento,  obrigando a  parte a  agir  em verdadeira atividade de 

adivinhação.

30) O Excipiente só soube que o Excepto participou do julgamento 

quando foi intimado da decisão pelo Diário Oficial Eletrônico, em 

25.02.2016. Até esse ponto, imaginava-se que o Excepto não partici-

paria do julgamento, uma vez que diretamente interessado no resul-

tado como demonstrado. 

31) Assim, conclui-se que o Regimento Interno do TRF3 não pode ser 

aplicado ao pé da letra no caso dos autos, pois inviabiliza por com-

pleto a interposição das exceções de suspeição em várias hipóteses, 

permitindo que um juiz suspeito ou impedido possa atuar.
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32) No presente caso, a solução mais racional é aplicar por analogia 

o prazo estabelecido no art. 146 do Código de Processo Civil de 2015, 

contado a partir do dia em que o Excipiente tomou conhecimento da 

atuação do Excepto nos autos, valendo dizer que a referida atuação 

não era esperada mesmo não se sabendo a data na qual o caso seria 

apreciado pelo Órgão Especial.

33)  Uma solução  mais  adequada  para  casos  semelhantes  seria  o 

aprimoramento dos julgamentos no Órgão Especial, que deveria com 

base no princípio da não surpresa (trazido agora também com o CPC 

2015) intimar as partes previamente quanto aos julgamentos do Ór-

gão Especial, especificando detalhada e minuciosamente a composi-

ção exata no momento do julgamento, quando as partes poderiam 

então previamente ao início do julgamento arguir a suspeição ou im-

pedimento. 

34) Essa solução é tormentosa, na medida em que muitas vezes al-

guns julgadores são chamados para compor o quorum devido à au-

sência ou impedimento de outros julgadores, gerando assim situa-

ções de surpresa aos jurisdicionados.

35) Independentemente da solução, o que não se pode é, devido às 

dificuldades que a questão apresenta, “empurrar o problema” para o 

Jurisdicionado, criando-se condições para que as partes se vejam em 

dificuldade para arguir a suspeição do julgador, lembrando que o Po-

der Judiciário, os juízes e tudo o mais, existem para satisfazer ao di-

reito dos cidadãos, e não o contrário, sendo um direito universal re-

ceber uma prestação jurisdicional isenta e imune a questionamentos 

sobre a isenção de ânimo dos julgadores.”
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15) No entanto, sem que os argumentos do Recorrente a respeito do pra-

zo para interposição da exceção de suspeição fossem apreciados de alguma forma, so-

breveio decisões praticamente idênticas em todas as exceções de suspeição, lavradas 

nos seguintes termos:

“(…)

Afirma o excipiente, em síntese, ter representado criminalmente o Juiz 

Federal Dasser Lettiére Júnior e o advogado Fábio Saicali por prática de 

crime contra a sua honra. Em sessão realizada no dia 25.09.2013 o Ór-

gão  Especial  apreciou  o  feito  e,  diante  do  resultado  do  julgamento, 

constatou haver parcialidade na atuação de todos os julgadores, opon-

do, assim, exceção de suspeição contra todos. As exceções de suspeição 

foram rejeitadas monocraticamente pelo então Presidente do Tribunal 

e, em face de cada uma das decisões, interpôs agravo regimental que 

foram julgados conjuntamente em sessão realizada em 16.02.2016.

Diz que o excepto era interessado no julgamento daquela exceção de 

suspeição, pois se "o Excepto exarasse conclusão favorável ao Excipiente  

ele estaria na verdade se contradizendo, pois a exceção de suspeição in-

terposta contra ele deveria ser julgada também procedente. Julgar a ex-

ceção de suspeição favorável à tese do Excipiente implicaria em fazer jul-

gar procedente a exceção interposta em face a ele próprio" (sic).

Argumenta que uma atuação jurisdicional isenta exige juízes sem vín-

culo algum com a causa em discussão e que deve ser superada a ideia 

de exaustividade das hipóteses de suspeição ou impedimento previstas 

legalmente.

É o relatório.

Decido.

Reconheço a competência desta Presidência para relatar e julgar o feito, 

nos termos do artigo 103, § 4º, CPP, e do artigo 284, § 4º, do RITRF3.

Ainda  que  também  inquinada  de  suspeita  em  outro(s)  incidente(s), 

nada obsta a apreciação do presente feito, já que a exceção de suspeição 
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é individual e não afasta os demais julgadores. Neste sentido, transcre-

vo o estatuído no artigo 289 do Regimento Interno deste C. Tribunal 

Regional Federal:

"Art. 289 - A argüição será sempre individual, não ficando os demais De-

sembargadores Federais impedidos de examiná-la, ainda que também re-

cusados."

Feitas essas considerações iniciais, destaco a intempestividade da pre-

sente exceção de suspeição.

Com efeito, o próprio excipiente deixa claro que o agravo regimental 

referente à anterior exceção de suspeição foi julgado pelo Órgão Espe-

cial na sessão realizada no dia 16.02.2016.

Atuou como relator, na ocasião, o então Presidente desta Corte, o De-

sembargador Federal Fábio Prieto.

Pois bem, edita o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região em seu artigo 282:

"Art. 282 - A argüição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até  

15 (quinze) dias após a distribuição, quando fundamentada em motivo  

preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze)  

dias será contado a partir do fato que ocasionou a suspeição. A argüição  

de suspeição do Revisor poderá ser suscitada em iguais prazos, após a  

conclusão;  a argüição de suspeição dos demais Desembargadores Fede-

rais, até o início do julgamento." - grifo inexistente no original.

Redação semelhante pode ser encontrada a respeito do tema nos Regi-

mentos Internos dos C. Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribu-

nal de Justiça. Confira-se:

Artigo 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
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"Art.  279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias  

após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos  

autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento."

Artigo 274 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:

"Art. 274. A arguição de suspeição do relator poderá ser suscitada até  

quinze dias após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente;  

no caso de motivo superveniente, o prazo de quinze dias será contado do  

fato que a ocasionou. A do revisor, em igual prazo, após a conclusão; a  

dos demais Ministros, até o início do julgamento."

Portanto, cuidando-se de exceção de suspeição apresentada contra De-

sembargador Federal que participou de julgamento colegiado,  sem ser  

na condição de relator ou de revisor,  o excipiente teria que ter apre-

sentado o pedido até o início daquele julgamento, ocorrido em 16 de 

fevereiro pp. Como só o fez em 14 de março, consoante protocolo, forço-

so o reconhecimento da intempestividade.

O sistema jurídico  brasileiro  não permite  que se  oponha exceção de 

suspeição  após  o  julgamento  do  processo,  pois  com isso  estar-se-ia 

conspirando contra o princípio da segurança jurídica, que visa preser-

var as decisões emanadas do Poder Judiciário.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO PARA OFE-

RECIMENTO. CIÊNCIA DO FATO CAUSADOR DA SUSPEIÇÃO. PRIMEI-

RA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. VEDAÇÃO DE ARGUIÇÃO APÓS INI-

CIADO O JULGAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DAS  

DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME QUANTO À DATA DA CIÊNCIA DA  

SUSCITADA SUSPEIÇÃO. SÚMULA N.º 07/STJ. INCIDÊNCIA.
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1. A arguição de suspeição deve ser suscitada na primeira oportuni-

dade em que couber à parte interessada se manifestar nos autos (§  

1º, do art. 138, do CPC), observado o prazo de até 15 (quinze) dias  

contados  da  data  ciência  do  fato  causador  da  alegada  suspeição,  

(arts. 304 e 305, do CPC).

2. In casu, o aresto recorrido, baseando-se em certidão da Diretoria  

da Quinta Turma Cível do Tribunal de origem, concluiu que o quó-

rum originário para julgamento do Agravo de Instrumento, no âmbi-

to do qual surgiu a suscitada suspeição, dar-se-ia, pelo Relator, o 1º  

Vogal, na pessoa do Desembargador excepto, e do 2º Vogal pela De-

sembargadora que teve que se ausentar temporariamente e foi subs-

tituída por outro Desembargador.

3.  Consectariamente,  nos  termos do aresto recorrido,  que decidiu  

com ampla cognição fático-probatória, cuja revisão revela-se vedada  

em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.º 07/STJ, o ex-

cipiente tinha conhecimento da composição do órgão colegiado desde  

a distribuição do feito haja vista que o excepto integraria o quórum  

originário  em nada afetando,  para fins de  suscitada suspeição,  a  

substituição da Desembargadora ocorrida na data do julgamento do  

recurso.

4.  A suspeição do julgador somente pode ser arguida enquanto não  

realizado o julgamento do feito. Inaugurar a possibilidade de apre-

sentação da exceção após a prolação de voto de primeiro vogal cons-

piraria contra o Princípio da Segurança Jurídica que visa preservar  

as decisões judiciais. (Precedentes: AgRg na ExSusp 14/SP, Rel. Mi-

nistro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/08/2003,  

DJ  22/09/2003  p.  248;  REsp  151768/RN,  Rel.  Ministro  BARROS  

MONTEIRO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  01/10/1998,  DJ  

26/04/1999 p. 107 REsp 520.026/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PE-

ÇANHA MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 09/11/2004,  DJ  
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01/02/2005 p. 481 RMS 2022/RJ, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TER-

CEIRA TURMA, julgado em 21/09/1993, DJ 18/10/1993 p. 21871)

5. Diversa seria a hipótese se a suposta suspeição adviesse da substi-

tuição de Desembargador que não compareceu na sessão de julga-

mento do feito. Todavia a revisão do julgado, in casu, revela-se inca-

bível haja vista que a exceptio suspicionis, rejeitada pela instância a  

quo à luz de elementos fático-probatórios, interdita o E. STJ invadir  

a questão de prova, obstada pela Súmula 07 da Corte.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovi-

do."

(STJ, REsp 955783/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.05.2010, DJe  

20.05.2010) - grifo meu.

Outrossim, as supostas causas de suspeição do excepto apresentadas 

pelo excipiente não podem ser consideradas como motivo supervenien-

te, porquanto  "simples decisões contrárias às pretensões deduzidas  

pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, por-

quanto  ausentes  nos  autos  quaisquer  elementos  que  demonstrem  

eventual parcialidade do excepto" (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min.  

Cesar  Asfor  Rocha,  Corte  Especial,  julgado  em  7.10.2009,  DJe  

29.10.2009).

Por fim, de acordo com o artigo 80 do atual Código de Processo Civil, o 

excipiente deve ser reputado como litigante de má-fé. Dispõe o artigo 

retromencionado:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato in-

controverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
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V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do proces-

so;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

É indubitável que o excipiente age de má-fé ao acusar praticamente to-

dos os membros do Órgão Especial deste Tribunal de suspeitos sem a 

existência de motivos fortes, claros e irrefutáveis. A presente exceção 

constitui verdadeira resistência injustificada ao andamento do processo 

principal; o excipiente age de modo temerário, ou seja, afoitamente, de 

forma açodada e anormal e se trata, evidentemente, de um incidente 

manifestamente infundado,  eis  que suas exceções já  foram anterior-

mente rejeitadas pelo mesmo motivo aqui narrado.

Desse modo, por não ter valor certo, aplico ao excipiente multa por li-

tigância de má-fé, com fulcro no § 2º do artigo 81 do CPC, no valor de 

R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), correspondentes a meio sa-

lário mínimo atualmente vigente.

Sem prejuízo, diante da ocorrência de possíveis infrações de natureza 

disciplinar (Lei nº 8.906/94) e  ética (Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil, aprovado pela Resolução nº 02/2015 

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil),  oficie-se ao 

Presidente do Conselho Seccional da OAB/SP para as providências que 

julgar necessárias, instruindo o ofício com cópia integral do presente 

feito.

Ante  o  exposto,  dada  a  manifesta  intempestividade,  REJEITO LIMI-

NARMENTE a  presente  exceção  de  suspeição,  nos  termos do  artigo 

285, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Re-

gião, e aplico ao excipiente a multa por litigância de má-fé.

Publique-se.

Intimem-se.

Comunique-se.

Oficie-se.
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Decorrido o prazo recursal, arquivem-se.

16) A decisão, em suma, possui dois núcleos:

- a exceção de suspeição seria intempestiva;

- o Excipiente litiga de má-fé, sendo assim aplicável multa que, soma-

das, totalizam o montante de R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos re-

ais)

17) Quanto ao núcleo “intempestividade”, os argumentos da decisão são 

em resumo:

- cuidando-se de exceção de suspeição apresentada contra Desembarga-

dor Federal que participou de julgamento colegiado,  sem ser na condi-

ção de relator ou de revisor, o excipiente teria que ter apresentado o 

pedido até o início daquele julgamento, ocorrido em 16 de fevereiro 

pp.

- o sistema jurídico brasileiro não permite que se oponha exceção de sus-

peição após o julgamento do processo, pois com isso estar-se-ia conspi-

rando contra o princípio da segurança jurídica.

- as supostas causas de suspeição do excepto apresentadas pelo excipien-

te não podem ser consideradas como motivo superveniente, porquanto 

"simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente  

não  são  suficientes  para  comprovar  suspeição,  porquanto  ausentes  

nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade  

do excepto".

18) Já em relação à alegada litigância de má-fé e imposição de multa, os 

argumentos da decisão são:

- É indubitável que o excipiente age de má-fé ao acusar praticamente to-
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dos os membros do Órgão Especial deste Tribunal de suspeitos sem a 

existência de motivos fortes, claros e irrefutáveis.

- a presente exceção constitui verdadeira resistência injustificada ao an-

damento do processo principal.

- o excipiente age de modo temerário, ou seja, afoitamente, de forma aço-

dada e anormal e se trata, evidentemente, de um incidente manifestamen-

te  infundado,  eis  que  suas  exceções  já  foram anteriormente rejeitadas 

pelo mesmo motivo aqui narrado.

19) No entanto, conforme veremos logo a seguir, a decisão ora agravada 

é totalmente desfundamentada e ilegal, procurando inibir o exercício regular de um di-

reito previsto na lei e garantido pela Constituição.

DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, 

DA CONSTITUIÇÃO, E ART. 489, § 1.º E INCISOS DO CÓDIGO DE PROCES-

SO CIVIL DE 2015 COMBINADO COM O ART. 3.º DO CÓDIGO DE PROCES-

SO PENAL

20) O Judiciário brasileiro, tal como o Estado de uma forma geral, vive 

atualmente uma grave crise de ineficiência, com elevados gastos e serviços públicos de 

péssima qualidade. Com a Justiça não vem sendo diferente, sendo certo que o Judiciário 

não se mostra capaz de atender de forma adequada às pretensões mais singelas veicula-

das em juízo.

21) Nessa linha, aponta-se o desapego do agente ou servidor público bra-

sileiro ao regime da legalidade com sendo a causa principal dessa crise. No Judiciário, 

tal fenômeno vem gerando decisões que, pela falta de devida e adequada fundamenta-

ção, nulificam a vigência da lei e da Constituição na medida em que o direito valida-

mente discutido e aprovado pelo Legislativo vem sendo substituído por regras próprias 

dos julgadores, que no contexto constitucional vigente não possuem nenhum poder de 
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legislar.

22) A devida fundamentação das decisões jurisdicionais vem sendo assim 

aclamada atualmente em doutrina como sendo o primeiro passo para a grave crise de 

ineficiência que se abate por sobre o Judiciário, sendo uma exigência da sociedade bra-

sileira, da doutrina e também do próprio Legislador. Tanto que o novo Código de Pro-

cesso Civil aprovado há alguns meses detalha ainda mais o dever legal e constitucional 

de fundamentar as decisões, conforme se infere pelo redação do art. 489, § 1.º, do novo 

Código:

“Art. 489.  ………..

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato nor-

mativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão deci-

dida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra deci-

são;

IV -  não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar  seus  fundamentos  determinantes  nem  demonstrar 

que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou preceden-

te invocado pela parte,  sem demonstrar a existência de distinção no 

caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

23) Veja-se a importância que a doutrina vem conferindo à mudança:

“O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais 

impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e 
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em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das ra-

zões de decidir, ao estabelecer que “todas os julgamentos dos órgãos do 

Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade…” (art. 93, IX, CRFB/1988).

Trata-se de norma garantidora do caráter democrático da jurisdição, 

pois apenas através da ciência dos motivos decisórios é possível estabe-

lecer, com clareza, o controle da atividade dos juízes, pela via recursal. 

No entanto, embora a Constituição estabeleça o dever de fundamenta-

ção das decisões,  não há norma qualquer que disponha sobre como 

deve o juiz justificar seus julgados.

O Código de Processo Civil em vigor, em seu art. 458, firma como um 

dos requisitos essenciais da sentença (que se estende a qualquer outra 

espécie decisão de mérito) “os fundamentos, em que o juiz analisará as 

questões de fato e de direito” (art. 458, II, CPC), mas não vai além.

Desse modo, pode-se afirmar que há certa liberdade atribuída ao ma-

gistrado para a escolha da forma de fundamentação das decisões judi-

ciais. Note-se bem: o magistrado não possui a faculdade de fundamen-

tar as decisões. Trata-se de dever inerente à própria validade da jurisdi-

ção, estabelecido por norma constitucional. A liberdade acima referida 

diz respeito exclusivamente à forma de fundamentação das decisões.

Porém, com a  aprovação do Projeto de Lei que institui o Novo Código 

de Processo Civil brasileiro — PLS 166/2010 do Senado, correlato ao PL 

8.046/2010 da Câmara dos Deputados — tal panorama tende a ser pro-

fundamente alterado. A proposta de renovação legislativa do Código de 

Processo Civil estabelece, no atual art. 486, §1º, do Projeto de Lei, situa-

ções em que uma decisão judicial não será considerada fundamentada, 

conforme segue:

(…)
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A inovação  legislativa  consistirá  em estabelecer  hipóteses  nas  quais 

uma decisão será considerada não motivada, ensejando assim a possibi-

lidade de sua integralização, reforma ou até anulação. Trata-se, como é 

possível observar da simples leitura da proposta de dispositivo legal, de 

modificação  substancial,  que  evidencia  uma  série  de  tendências  da 

nova legislação processual a vigorar no Brasil em breve.

As decisões que apenas citam dispositivos legais ou ementas de prece-

dentes, sem fazer a devida relação com o caso concreto em julgamento, 

não serão consideradas fundamentadas (incisos I e V). Deixará de exis-

tir assim a fundamentação implícita, em que a norma legal ou o prece-

dente judicial “falam por si”.

Os  conceitos  jurídicos  indeterminados  não  poderão  ser  empregados 

sem a devida determinação do seu conteúdo para a solução do caso 

concreto (inciso II), deixando de ser “Standards” para decisões que tan-

genciam o mérito da causa, sem enfrentá-lo detidamente.

A decisão que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer 

outra decisão” (inciso III),  mas sem qualquer relação com o caso em 

análise,  será não motivada, regulamentação essa que só é necessária 

em  virtude  da  existência,  hoje,  de  decisões  judiciais  apelidadas  de 

“Frankenstein”, nas quais argumentos utilizados em várias outras deci-

sões proferidas pelo mesmo juízo são agrupados para solucionar uma 

causa, e muitas vezes não têm qualquer relação com ela.

Ademais, a decisão que não aplicar precedente invocado pelas partes, 

sem a devida distinção (inciso VI), será considerada sem fundamenta-

ção, evidenciando a tendência de fortalecimento da técnica de vincula-

ção de precedentes no Brasil.”1

24) A propósito, relevante transcrever parte de entrevista concedida por 

1 HOMCI, Arthur Laércio. Dever de fundamentação no novo CPC. Revista Jus Navigandi, Teresina,  
ano 20, n. 4237, 6 fev. 2015. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/34877>. Acesso em: 18 set.  
2015.
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doutrinador Lenio Luiz Streck, que colaborou com a redação de vários dispositivos do 

novo Código de Processo Civil, falando da questão da importância do dever de funda-

mentação:

“ConJur — A justificativa do juiz trabalhista Xerxes Gusmão de que fal-

ta tempo para os juízes atacarem todas as alegações das partes é válida 

para descumprir o preceito constitucional que prevê a fundamentação 

de todas as decisões judiciais?

Lenio Streck — Primeiro, nem precisaria que se fizesse um código pro-

cessual que estabelecesse a necessidade de se dar resposta a todas as 

alegações porque o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já estabelece 

a obrigação de fundamentar. A fundamentação é um direito fundamen-

tal do cidadão. Na Alemanha, isso está estabelecido há muitos anos e 

não há nenhuma reclamação. Alguns juízes aqui dizem “ah, mas e se 

houver 400 argumentos?”. Ninguém vai botar 400 argumentos.

Argumentos jurídicos — porque o código fala em argumentos jurídicos, 

não em argumentos retóricos — têm que ser respondidos. Portanto, não 

há preocupação dos juízes em dizer que os advogados extrapolarão e 

apresentarão outros tipos de argumentos que farão com que as senten-

ças fiquem longas e demoradas. Os argumentos são jurídicos, razoáveis, 

e, obviamente, com o tempo, isso vai se consolidar. A minha esperança 

é que um código de processo como este, se bem aplicado, vai diminuir o 

número de ações.

ConJur — Por quê?

Lenio Streck — Pela simples questão de que o novo CPC traz o compo-

nente da previsibilidade. O sujeito já vai saber que a possibilidade de 

ganhar é x e a de perder é y. Ele não entra com ação se sabe que vai 

perder. Hoje, em um sistema caótico, o sujeito entra e sempre tem a es-

perança de que pode ganhar por alguma concepção pessoal do juiz. O 

código vem eliminar essa questão. Tanto é que ele tirou o livre-conven-

cimento.
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ConJur  — Respondendo ao Xerxes Gusmão,  o senhor afirmou que o 

Executivo e o Legislativo têm mais legitimidade na representação do 

povo que o Judiciário. Por quê?

Lenio Streck — Todo poder emana do povo. Tanto que a Constituição 

Federal diz Legislativo, Executivo e Judiciário, e não o contrário. Então, 

se todo o poder emana do povo, quer dizer que a legitimidade de fazer 

as leis e aplicá-las é do Legislativo e do Judiciário. E o Judiciário tem um 

espaço de interpretação para aplicação. Mas esse espaço tem muitos li-

mites. O novo código, por exemplo, vem apresentar limites maiores do 

que os atuais. E isso é bom.”2

25) Nessa linha, insta saber se a regulamentação do preceito constitucio-

nal da fundamentação das decisões jurisdicionais inserida na processualística civil  é 

aplicável ao processo penal.

26) A resposta é positiva.

27) A um porque até antes do Código de Processo Civil de 2015 não exis-

tia norma no ordenamento jurídico pátrio disciplinando a matéria. A lacuna é evidente. 

A dois, porque o processo penal, por lidar com a liberdade dos cidadãos, exige uma de-

cisão ainda mais aperfeiçoada do que a do processo civil.

28) É o que defende Rômulo de Andrade Moreira3:

“Para nós a resposta é, sem dúvidas, afirmativa, especialmente porque a 

fundamentação é exigência  constitucional,  prevista  no art.  93,  IX da 

Constituição, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Po-

der Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade.

Portanto, o novo dispositivo legal apenas realça em sede infraconstitu-

cional o que já é um mandamento constitucional. A bem da verdade, 

2 http://www.conjur.com.br/2015-mai-30/entrevista-lenio-luiz-streck-jurista-professor
3 O Novo Código De Processo Civil, A Fundamentação Das Decisões Judiciais E O Processo Penal 

Brasileiro. Disponível em http://www.mpba.mp.br/atuacao/criminal/material/2015/O_NOVO_CODI-
GO_PROCESSO_CIVIL_FUNDAMENTACAO_DECISOES_JUDICIAIS.pdf
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sequer era preciso um dispositivo desta natureza.

Por outro lado, o art. 3o. do Código de Processo Penal estabelece que 

no processo penal admite-se (como é óbvio, aliás!) a aplicação dos prin-

cípios gerais do Direito. Ora, a motivação das decisões judiciais é um 

princípio inafastável do Direito e de um processo penal democrático e 

garantidor.”

29) No mesmo sentido Franklyn Roger Alves Silva:

“Quanto a esse aspecto o novo Código de Processo Civil é bem rígido, 

não admitindo decisões que: se limitem à indicação, à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida; empreguem conceitos jurídicos indeterminados, sem 

explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoquem moti-

vos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; que não en-

frente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitem a invocar prece-

dente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos de-

terminantes  nem  demonstrar  que  o  caso  sob  julgamento  se  ajusta 

àqueles fundamentos; deixem de seguir enunciado de súmula, jurispru-

dência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência 

de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A pergunta de “um milhão de reais” é: a regra de fundamentação das 

decisões prevista no artigo 489, parágrafo 1º se irradia ao processo pe-

nal? Ou admitiremos que a motivação de uma sentença em ação de in-

denização por danos morais seja mais completa do que a condenação 

penal pela prática de crime?

Há aspectos do direito processual que compõem a chamada teoria geral 

do processo. Não se trata da teoria geral exposta em diversos livros de 
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doutrina, baseada na estrutura do Código de Processo Civil. Estou a me 

referir a uma teoria pura do direito processual, que congrega institutos 

comuns ao processo civil, penal e do trabalho.

Nesta teoria, podemos indicar a composição da sentença. Sabe-se que a 

decisão judicial deve ser confeccionada em três partes (relatório, funda-

mentação e dispositivo). A fundamentação é talvez, o aspecto mais im-

portante da decisão judicial, pois legitima a atividade do juiz e revela ao 

jurisdicionado as razões pelas quais o magistrado acolhe ou rejeita de-

terminada pretensão.

A partir desse raciocínio, não é possível admitir que entre os ramos do 

direito processual, a fundamentação de uma decisão seja mais rígida 

que a outra. Se por um lado, o Direito Processual Civil pode tutelar in-

teresses tão importantes quanto a liberdade, fato é que o tema objeto 

do processo penal reveste-se de cabal importância.

A compreensão da decisão judicial pelas partes e sua individualização 

através de elementos concretos que enfrentem os argumentos deduzi-

dos pelas partes são uma realidade dos ordenamentos jurídicos estran-

geiros e o novo CPC quer reforçar esta sentença através das restrições 

estabelecidas no artigo 489.

(…)

Finalizando, nem se argumente pela impossibilidade de incidência das 

normas processuais  civis  ao processo penal.  Posso indicar  ao menos 

três recentes situações em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça admitiram a utilização de normas adjetivas civis, di-

ante da omissão normativa do CPP (artigo 408 do CPC/73 e a substitui-

ção de testemunhas na  Ação  Penal  470;  aplicação  do artigo  191  do 

CPC/73 e a utilização de prazo em dobro para interposição de Embar-

gos de Declaração na Ação Penal 470; artigo 557 do CPC/73 e a possibi-
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lidade de julgamento monocrático no processo penal).”4

30) Insta dizer que a própria decisão ora agravada aplicou por analogia o 

art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que nos mostra que a própria Relatora 

admite a tese da aplicabilidade das regras sobre fundamentação insertas no CPC 2015.

31) Assim, conforme veremos logo adiante, a decisão ora agravada não 

pode ser considerada como devidamente fundamentada.

DA  DESCONSIDERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  LEVANTADOS 

PELO RECORRENTE QUANTO AO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EXCE-

ÇÃO DE SUSPEIÇÃO NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS (CPC 2015, 489, § 1.º,  

INCISO IV

32) Conforme visto acima, o Recorrente teceu minuciosa e exaustiva fun-

damentação a respeito da interposição de exceção de suspeição na espécie dos autos. 

Em suma, o Recorrente afirmou que o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, ao con-

trário de outros tribunais, não intima as partes quanto à distribuição dos feitos em se-

gundo grau, e em algumas situações também não intima as partes quanto às sessões de 

julgamento.

33) Disse que as regras do Regimento Interno não podem ser aplicadas 

ao pé da letra, justificando suas razões em vários parágrafos, com densos argumentos.

34) Ocorre que nem ao menos uma única palavra foi levada em conside-

ração na decisão ora agravada, pelo que incide na espécie o disposto no art. 489, § 1.º, 

inciso IV do CPC 2015, combinado com o art. 3.º do CPP.

35) De fato, a falta de análise dos argumentos do Recorrente anula por 

completo a conclusão da decisão monocrática no sentido de que o excipiente teria que 

ter apresentado o pedido até o início daquele julgamento, bem como a argumentação no 

sentido de que as supostas causas de suspeição do excepto apresentadas pelo excipiente 

4 Papel da Defensoria na busca pela aplicabilidade do novo CPC ao CPP. Disponível em http://www.-
conjur.com.br/2015-jun-23/tribuna-defensoria-papel-defensoria-busca-aplicabilidade-cpc-cpp.
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não podem ser consideradas como motivo superveniente.

36) Da mesma forma, a ausência de análise dos argumentos do Recorren-

te na decisão afasta por completo as conclusões de  que o excipiente age de má-fé ao 

acusar praticamente todos os membros do Órgão Especial deste Tribunal de suspeitos 

sem a existência de motivos fortes, claros e irrefutáveis, pois ao contrário do considera-

do havia sim motivos fortes, claros e irrefutáveis pois os julgadores julgaram matéria na 

qual tinha interesse direto no resultado. Na mesma linha, a violação ao dever de funda-

mentação e a desconsideração dos argumentos impede a conclusão no sentido de que o 

excipiente age de modo temerário, ou seja, afoitamente, de forma açodada e anormal, 

oferecendo resistência injustificada ao andamento do processo principal.

37) Essa conclusões, distorcidas e irreais, foram obtidas através da des-

consideração das razões evocadas pela parte e da desconsideração do caso dos autos, 

havendo assim ausência de fundamentos.

38) Na época atual, não há mais espaço para decisões que não analisam 

os argumentos das partes, pois o “decido conforme minha consciência” deixou de ser 

expediente lícito nos processos judiciais. Nas palavras de Lenio Streck, que participou 

ativamente da elaboração do CPC 2015 no ponto específico da fundamentação das deci-

sões, “o sentimento do justo cada um tem. O problema é saber se o Direito dá a mesma 

resposta. Se não der, a opinião do juiz tem o mesmo peso da opinião do porteiro. (...) 

Temos que tomar cuidado para que a democracia não seja substituída pela juristocracia, 

que é a substituição do legislador pelo juiz”5

39) A lei processual fulmina de nulidade essas decisões, não havendo ou-

tra alternativa senão reconhecer o claro cerceamento de defesa e negativa de prestação 

de tutela jurisdicional.

DA INVOCAÇÃO  DE  PRECEDENTE  SEM  IDENTIFICAR  SEUS 

FUNDAMENTOS DETERMINANTES NEM DEMONSTRAR QUE O CASO SOB 

JULGAMENTO SE AJUSTA ÀQUELES FUNDAMENTOS

5 Fundamentação de decisões no novo CPC gera confronto entre advogado e juiz - Revista Consultor  
Jurídico, 26 de maio de 2015, 6h39 - http://www.conjur.com.br/2015-mai-26/fundamentacao-deci-
soes-gera-confronto-entre-advogado-juiz
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40) Nos termos da lei processual atual, só é lícito ao julgador invocar 

precedente para o julgamento do feito se os motivos determinantes para formação do 

paradigma jurisprudencial a ser aplicado são idênticos ao caso versado nos autos.

41) Nessa linha, vemos que a a decisão da douta Relatora vem embasada 

basicamente no julgamento do recurso especial 955783 pelo Superior Tribunal de Justi-

ça, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO PARA OFE-

RECIMENTO. CIÊNCIA DO FATO CAUSADOR DA SUSPEIÇÃO. PRI-

MEIRA  MANIFESTAÇÃO  NOS  AUTOS.  VEDAÇÃO  DE  ARGUIÇÃO 

APÓS INICIADO O JULGAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA SEGU-

RANÇA DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME QUANTO À DATA DA 

CIÊNCIA  DA  SUSCITADA  SUSPEIÇÃO.  SÚMULA  N.º  07/STJ.  INCI-

DÊNCIA. 

1. A arguição de suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade 

em que couber à parte interessada se manifestar nos autos (§ 1º, do art.  

138, do CPC), observado o prazo de até 15 (quinze) dias contados da 

data ciência do fato causador da alegada suspeição, (arts. 304 e 305, do 

CPC). 

2. In casu, o aresto recorrido, baseando-se em certidão da Diretoria da 

Quinta Turma Cível do Tribunal de origem, concluiu que o quorum ori-

ginário para julgamento do Agravo de Instrumento, no âmbito do qual 

surgiu a suscitada suspeição, dar-se-ia, pelo Relator, o 1º Vogal, na pes-

soa do Desembargador excepto,  e  do 2º Vogal pela Desembargadora 

que teve que se ausentar temporariamente e foi substituída por outro 

Desembargador. 

3. Consectariamente, nos termos do aresto recorrido, que decidiu com 

ampla  cognição  fático-probatória,  cuja  revisão  revela-se  vedada  em 

sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n.º 07/STJ, o excipiente 

tinha conhecimento da composição do órgão colegiado desde a distri-

buição do feito haja vista que o excepto integraria o quorum originário 
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em nada afetando, para fins de suscitada suspeição, a substituição da 

Desembargadora ocorrida na data do julgamento do recurso. 

4. A suspeição do julgador somente pode ser arguida enquanto 

não realizado o julgamento do feito. Inaugurar a possibilidade 

de apresentação da exceção após a prolação de voto de primeiro 

vogal conspiraria contra o Princípio da Segurança Jurídica que 

visa preservar as decisões judiciais.  (Precedentes: AgRg na Ex-

Susp 14/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, CORTE ESPECIAL, jul-

gado em 06/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 248; REsp 151768/RN, Rel. 

Ministro  BARROS MONTEIRO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 

01/10/1998, DJ 26/04/1999 p. 107 REsp 520.026/CE, Rel. Ministro 

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em  09/11/2004,  DJ  01/02/2005  p.  481  RMS  2022/RJ,  Rel.  MIN. 

CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/1993, 

DJ 18/10/1993 p. 21871) 

5. Diversa seria a hipótese se a suposta suspeição adviesse da substitui-

ção de Desembargador que não compareceu na sessão de julgamento 

do feito. Todavia a revisão do julgado, in casu, revela-se incabível haja 

vista que a exceptio suspicionis, rejeitada pela instância a quo à luz de 

elementos fático-probatórios,  interdita o E.  STJ invadir  a questão de 

prova, obstada pela Súmula 07 da Corte. 

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.”

(STJ - REsp: 955783 DF 2007/0121109-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, 

Data de Julgamento: 06/05/2010,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Pu-

blicação: DJe 20/05/2010)

42) Foi do julgado acima transcrito que a Relatora extraiu a conclusão no 

sentido de que “o sistema jurídico brasileiro não permite que se oponha exceção de sus-

peição após o julgamento do processo, pois com isso estar-se-ia conspirando contra o 

princípio da segurança jurídica, que visa preservar as decisões emanadas do Poder Judi-

ciário”.

43)  Inexiste  dúvida  no sentido de que o Superior  Tribunal  de Justiça 
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acertou em suas conclusões no REsp 955783/DF, mas a situação fática enfrentada no ci-

tado paradigma é outro, diverso ao dos autos, inviabilizando sua utilização ao caso aqui 

sob análise.

44) De fato, o corpo do acórdão (cópia em anexo) é claro ao afirmar que 

a situação retratada naqueles autos era no sentido de que “o excipiente tinha conheci-

mento da composição do órgão colegiado desde a distribuição do feito haja vista que o 

excepto integraria o quorum originário em nada afetando, para fins de suscitada suspei-

ção, a substituição da Desembargadora ocorrida na data do julgamento do recurso”, si-

tuação que diverge do caso versado nestes autos.

45) Naquele, a Exceção foi oposta no dia seguinte ao início do julgamen-

to do recurso, quando já proferido o voto do relator e do primeiro Vogal (excepcionado), 

e o motivo evocado para justificar a suspeição era pelo fato da esposa do magistrado ex-

cepcionado ser servidora comissionada da então agravada, a Companhia de Abasteci-

mento do Planalto Central - CODEPLAN, com atuação, inclusive, na área jurídica da 

empresa.

46) A situação versada nestes autos é outra, pois que o Excipiente só to-

mou conhecimento do motivo da suspeição evocada quando foi intimado do acórdão. 

Como veremos logo a seguir, o Tribunal violou o dever ético de intimar as partes quanto 

aos atos importantes do processo,  fazendo com que o Excipiente fosse surpreendido 

com um julgamento (e consequente suspeição) que não esperava.

47) As novas disposições sobre fundamentação de decisões jurisdicionais 

impede que julgados sem correlação com a questão versada nos autos sejam utilizados 

para  justificar  o  injustificável.  Paradigmas  jurisprudenciais  só  podem ser  utilizados 

quando seus fundamentos se ajustam à questão tratada, ou seja, quando os pressupostos 

fáticos versados nas causas são idênticos, o que não ocorre no caso dos autos.

48) A velha praxe de abrir um acórdão ou decisão qualquer em repositó-

rio de jurisprudência, e querer impô-la nos autos, não encontra mais base legal no Bra-

sil, fato que gerou a nulidade absoluta da decisão.
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DA EVOCAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ATO NORMATIVO, SEM EX-

PLICAR SUA RELAÇÃO COM A CAUSA OU A QUESTÃO DECIDIDA

49) Nos termos das novas disposições sobre fundamentação de decisões 

jurisdicionais, é vedado ao magistrado se limitar à evocação e reprodução de ato norma-

tivo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Isso significa dizer que 

a norma evocada para justificar a solução preconizada deve ser apta a reger aquela situ-

ação em específico, sem o qual a decisão se encontra desfundamentada.

50) No caso dos autos, a douta Relatora embasa seu posicionamento com 

base no art. 282 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, ale-

gando inclusive que há redação semelhante tanto no Regimento Interno do Superior Tri-

bunal de Justiça como no do Supremo Tribunal Federal:

"Art. 282 - A argüição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 

15 (quinze) dias após a distribuição, quando fundamentada em motivo 

preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) 

dias será contado a partir do fato que ocasionou a suspeição. A argüição 

de suspeição do Revisor poderá ser suscitada em iguais prazos, após a 

conclusão; a argüição de suspeição dos demais Desembargadores Fede-

rais, até o início do julgamento." (regimento interno do TRF3)

"Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias 

após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos 

autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento.” (regimento 

interno do STF)

"Art. 274. A arguição de suspeição do relator poderá ser suscitada até 

quinze dias após a distribuição, quando fundada em motivo preexisten-

te; no caso de motivo superveniente, o prazo de quinze dias será conta-

do do fato que a ocasionou. A do revisor, em igual prazo, após a conclu-

são; a dos demais Ministros, até o início do julgamento." (regimento in-
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terno do STJ)

51) Fato é que nenhum desses normativos guardam correlação com os 

autos.

52) Aqui se cuida de hipótese na qual o feito foi levado a julgamento sem 

que a  parte  tivesse conhecimento,  quando somente após a publicação do respectivo 

acórdão se verificou que vários julgadores atuaram visando defender direito próprio, 

sendo interessados no julgamento do feito na linha do que foi defendido logo acima.

53) A Corte desobedeceu ao comando ético previsto no art. 11 do Código 

de Ética da Magistratura Nacional (“O magistrado, obedecido o segredo de justiça, tem 

o dever de informar ou mandar informar aos interessados acerca dos processos sob sua 

responsabilidade, de forma útil, compreensível e clara”), gerando assim uma situação de 

surpresa para a parte, em expressa violação ao princípio processual da não surpresa 

(CPC 2015, arts. 9.º e 10).

54) Os normativos evocados na decisão somente são aplicáveis em situa-

ções nas quais a parte tem ciência inequívoca da atuação do julgador, o que não é o caso 

dos autos, tornando assim inaplicáveis os dispositivos normativos.

55) Insta reiterar que o Recorrente teceu longa fundamentação demons-

trando o direito a ser aplicável ao caso dos autos quando tratou da tempestividade das 

exceções. A douta Relatora, também como já visto acima, ignorou por completo os ar-

gumentos, como se não existissem, fato que por si já gerou a nulidade da decisão por ví-

cio de fundamentação. Nessa linha, caso a Decisora tivesse cumprido a lei e analisado 

os argumentos da parte teria concluído que os atos normativos evocados não se enqua-

dram ao caso dos autos.

56) De qualquer forma, a decisão também é nula por afronta ao disposto 

no art. 489, § 1.º, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a análise do direi-

to aplicável esteve preso à indicação e reprodução de ato normativo, sem explicar sua 

relação com a causa ou a questão decidida.

DA INVOCAÇÃO DE MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFI-
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CAR QUALQUER OUTRA DECISÃO

57) Diz a decisão:

“Outrossim,  as  supostas  causas  de  suspeição  do excepto  apresentadas 

pelo excipiente não podem ser consideradas como motivo superveniente, 

porquanto  "simples  decisões contrárias  às  pretensões deduzidas pelo 

excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto au-

sentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcia-

lidade do excepto" (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 

Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009).

58) Trata-se, como se vê, de evocação de motivos que se prestariam a 

justificar qualquer outra decisão.

59) Como visto, os motivos elencados pelo Recorrente para justificar a 

suspeição dos Magistrados nada tem a ver como alegação de suspeição alegando sim-

ples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente. 

60) A presente exceção de suspeição foi interposta pelo fato de que os 

Magistrados julgavam na mesma sessão processos nas quais eram reciprocamente inte-

ressados diretamente. Como cada um deles havia refutado a hipótese de suspeição con-

tra si mesmo, ficaram comprometido com o resultado dos demais processos sob julga-

mento versando sobre o mesmo tema. Nenhum deles teria como votar em sentido con-

trário, pois estaria admitindo sua própria suspeição. Tal hipótese nada tem a ver com os 

fundamentos evocados pela douta Relatora, que no ponto aqui discutido prolatou uma 

decisão que seria cabível em qualquer caso.  Vejamos uma tabela exemplificativa do 

procedimento equivocado:

Hipótese de suspeição Conclusão Motivo

Julgador casou com a parte as supostas causas de sus-
peição do excepto apresen-
tadas pelo excipiente não 
podem ser consideradas 
como motivo superveniente

simples decisões contrárias 
às pretensões deduzidas 
pelo excipiente não são su-
ficientes para comprovar 
suspeição, porquanto au-
sentes nos autos quaisquer 

0006095 65.2016.4.03.0000 – Marcos Alves Pintar X Baptista Pereira – 18.04.2016 – pág. ‐ 41 de 60.



elementos que demonstrem 
eventual parcialidade do 
excepto

Julgador interpôs ação con-
tra a parte

as supostas causas de sus-
peição do excepto apresen-
tadas pelo excipiente não 
podem ser consideradas 
como motivo superveniente

simples decisões contrárias 
às pretensões deduzidas 
pelo excipiente não são su-
ficientes para comprovar 
suspeição, porquanto au-
sentes nos autos quaisquer 
elementos que demonstrem 
eventual parcialidade do 
excepto

Julgador alvejou a parte 
com tiros

as supostas causas de sus-
peição do excepto apresen-
tadas pelo excipiente não 
podem ser consideradas 
como motivo superveniente

simples decisões contrárias 
às pretensões deduzidas 
pelo excipiente não são su-
ficientes para comprovar 
suspeição, porquanto au-
sentes nos autos quaisquer 
elementos que demonstrem 
eventual parcialidade do 
excepto

61) Pela método adotado na decisão, reunindo-se argumentos que seriam 

cabíveis em tese em qualquer decisão, nenhuma suspeição é conhecida. O fins da lei são 

distorcidos, e o julgador passa à figura de legislador. Ao invés de decidir com base no 

direito posto, dita a norma concreta a ser aplicável ao caso sob análise (figura do juiz le-

gislador positivo).

62) Portanto, a decisão se mostra desfundamentada, sendo nula de pleno 

direito.

DA TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO

63) Ao contrário do considerado na tortuosa decisão ora impugnada, a 

presente exceção de suspeição é tempestiva.

64) O Código de Processo Penal, sabidamente defasado no tempo, não 

detalha todas as hipóteses de suspeição de magistrados, nem estabelece prazo para ins-
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tauração do incidente.

65) Essa lacuna legislativa acabou tendo que ser preenchida através dos 

meios ordinários, aplicando-se por vezes as disposições do Código de Processo Civil de 

1973, muito embora tenha prevalecido no Judiciário pátrio o entendimento de que as 

exceções de suspeição no processo penal devam ser interpostas na primeira oportunida-

de que a parte tiver para falar nos autos.

66) O Código de Processo Civil de 2015 traz novas disposições sobre a 

matéria, assim aduzindo quanto ao prazo:

“Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento 

do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição 

específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamen-

to da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar 

a alegação e com rol de testemunhas.”

67) Nessa linha, o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3.ª 

Região acabou trazendo normas sobre a matéria, visando suprir as lacunas do Código de 

Processo Penal. Veja-se:

“Art. 282 - A argüição de suspeição do Relator poderá ser suscitada 

até 15 (quinze) dias após a distribuição, quando fundamentada em 

motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 

(quinze) dias será contado a partir do fato que ocasionou a suspei-

ção. A argüição de suspeição do Revisor poderá ser suscitada em 

iguais prazos, após a conclusão; a argüição de suspeição dos demais 

Desembargadores Federais, até o início do julgamento.”
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68) Veja-se que o dispositivo acima transcrito, que foi evocado na deci-

são ora impugnada, cuida do prazo para interposição de exceção de suspeição para três 

espécies distintas de julgadores, ou seja, para o relator, para o revisor e para os demais 

julgadores, que pode ser resumida através do seguinte quadro:

Suspeição do: Motivo preexistente Motivo superveniente

Relator Em até 15 dias após a dis-
tribuição

Em até 15 dias contados do 
fato que ocasionou a suspei-
ção

Revisor Em até 15 dias após a con-
clusão

Em até 15 dias após a con-
clusão

Demais julgadores Até o início do julgamento Até o início do julgamento

69) Fácil perceber que a norma administrativa, que não possui força de 

lei, traz uma série de dificuldades, agravada por algumas constatações fáticas.

70) O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, em segunda instância, em 

regra não realiza intimação das partes quanto às distribuições realizadas (ao menos não 

o fazia até o início da vigência do CPC 2015). A intimação das distribuições ocorre so-

mente em relação aos feitos em primeira instância.

71) Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região também 

não intima as partes quando os feitos são remetidos conclusos aos revisores.

72) Da mesma forma, o Tribunal também não intima as partes previa-

mente anunciando quem serão os julgadores.

73) Essas constatações fáticas nos mostram a toda evidência que a norma 

administrativa torna inviável boa parte das exceções de suspeição. Vejamos um exemplo 

para ilustrar.

74) Digamos que um jurisdicionado ingresse com uma ação de compe-

tência originária no TRF3, que é distribuída a seu inimigo capital. Como o Tribunal não 

intima a parte quando a distribuição é realizada, o prazo de quinze dias restaria escoado 

sem que a parte tivesse conhecimento de que seu desafeto foi sorteado para atuar como 

relator do feito.
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75) As incongruências porém vão muito além, deixando a descoberto vá-

rias situações. Como visto no processo principal, alguns Desembargadores Federais fo-

ram chamados de última hora para compor o quórum necessário à sessão de julgamento. 

Nenhuma das partes foi intimada quanto à composição exata do Órgão Especial naquela 

sessão em específico, mas pelos rigores do art. 282 do Regimento Interno do TRF3 as 

partes teriam a obrigação de ingressar com a exceção até o início do julgamento.

76)  Nesse  caso,  seria  praticamente  impossível  às  partes  excepcionar 

qualquer dos julgadores (com exceção do relator e revisor), pois mesmo estando presen-

te na sessão de julgamento a parte só saberia quem julgaria o feito ao se apregoar o pro-

cesso. A situação se agrava ainda mais com a constatação de que o TRF3 não intima as 

partes previamente em relação aos julgamentos do Órgão Especial, cuja composição é 

bastante variável ao longo do tempo.

77) É sabido que o processo contemporâneo é orientado pelo princípio da 

economia. Uma vez tendo-se ciência de que determinado julgador é suspeito para atuar, 

a suspeição ou mesmo o impedimento precisar serem alegados desde logo, de modo a 

evitar a realização de um julgamento que posteriormente pode ser anulado.

78) Porém, deve haver racionalidade. As exceções de suspeição ou impe-

dimento devem, a toda evidência, propiciar condições para que a parte possa de forma 

eficaz e efetiva afastar o juiz parcial quando a parcialidade existe. Assim, não se pode 

obrigar a parte a arguir uma suspeição sem que saiba quem julgará o feito ou participará 

do julgamento, obrigando a parte a agir em verdadeira atividade de adivinhação.

79) O Excipiente só soube que o Excepto participou do julgamento quan-

do foi intimado da decisão pelo Diário Oficial Eletrônico, em 25.02.2016. Até esse pon-

to, imaginava-se que o Excepto não participaria do julgamento, uma vez que diretamen-

te interessado no resultado como demonstrado. 

80) Assim, conclui-se que o Regimento Interno do TRF3 não pode ser 

aplicado ao pé da letra no caso dos autos, pois inviabiliza por completo a interposição 

das exceções de suspeição em várias hipóteses, permitindo que um juiz suspeito ou im-

pedido possa atuar.
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81) No presente caso, a solução mais racional é aplicar por analogia o 

prazo estabelecido no art. 146 do Código de Processo Civil de 2015, contado a partir do 

dia em que o Excipiente tomou conhecimento da atuação do Excepto nos autos, valendo 

dizer que a referida atuação não era esperada mesmo não se sabendo a data na qual o 

caso seria apreciado pelo Órgão Especial.

82) Uma solução mais adequada para casos semelhantes seria o aprimo-

ramento dos julgamentos no Órgão Especial, que deveria com base no princípio da não 

surpresa (trazido agora também com o CPC 2015) intimar as partes previamente quanto 

aos julgamentos do Órgão Especial, especificando detalhada e minuciosamente a com-

posição exata no momento do julgamento, quando as partes poderiam então previamen-

te ao início do julgamento arguir a suspeição ou impedimento. 

83) Essa solução é tormentosa, na medida em que muitas vezes alguns 

julgadores são chamados para compor o quorum devido à ausência ou impedimento de 

outros julgadores, gerando assim situações de surpresa aos jurisdicionados.

84) Independentemente da solução, o que não se pode é, devido às difi-

culdades que a questão apresenta, “empurrar o problema” para o Jurisdicionado, cri-

ando-se condições para que as partes se vejam em dificuldade para arguir a suspeição 

do julgador, lembrando que o Poder Judiciário, os juízes e tudo o mais, existem para sa-

tisfazer ao direito dos cidadãos, e não o contrário, sendo um direito universal receber 

uma prestação jurisdicional isenta e imune a questionamentos sobre a isenção de ânimo 

dos julgadores.

85) Com isso, resta certo que a decisão monocrática da douta Relatora se 

mostra equivocada, devendo ser modificada para considerar como tempestivo o inciden-

te, determinando-se seu regular processamento.

DA NÃO INTIMAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AOS ATOS DO 

PROCESSO E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SURPRESA COMO FORMA 

DE CONDUÇÃO DE FEITOS

86) O Código de Ética da Magistratura Nacional assim determina:
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“Art. 11. O magistrado, obedecido o segredo de justiça, tem o dever de 

informar ou mandar informar aos  interessados acerca dos  processos 

sob sua responsabilidade, de forma útil, compreensível e clara.”

87) No caso dos autos, esse dever ético não foi respeitado, pois o Recor-

rente não foi intimado dos atos da exceção de suspeição que acabou por gerar a presente 

exceção.

88) Com isso, devido à não intimação do Recorrente não exceção de sus-

peição, acabou ocorrendo aplicação do princípio da surpresa. Somente quanto o Recor-

rente foi intimado do acórdão via Diário Oficial Eletrônico é tomou conhecimento do 

que ocorrera.

89) Com isso, deve ser afastado a violação ao princípio da não surpresa, 

para considerar que a falta de cumprimento dos deveres éticos da magistratura não pode 

ser converter em prejuízos aos jurisdicionados, considerando assim como tempestiva a 

exceção de suspeição interposta no prazo de quinze dias após o Excipiente ter tomado 

conhecimento da hipótese de suspeição (o que só ocorreu com a publicação do acór-

dão).

DA NATUREZA EXAURIENTE DAS EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E 

IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE SE EXCEPCIONAR JUÍZES SUSPEITOS OU 

IMPEDIDOS NOS TERMOS DO MÉTODO DE DECISÃO DO DECISUM ORA IM-

PUGNADO

90) A doutrina processualística costuma distinguir os processos e inci-

dentes em de cognição ampla (profunda), e de cognição mitigada (rasa), apontando uma 

série de subclasses entre os dois extremos. Em suma, no processo de cognição ampla 

são produzidos todos os meios de prova possíveis na espécie, que por sua vez enseja 

uma decisão jurisdicional de natureza exauriente e definitiva. É o que ocorre, por exem-

plo, no processo civil ordinário. Por outro lado, nos processos, procedimentos ou inci-

dente de cognição restrita, a produção e análise dos elementos de prova são realizados 

de forma superficial, ensejando por sua vez uma decisão não definitiva sobre o caso. 

Exemplo claro são as ações de habeas corpus ou mesmo as liminares de uma forma ge-
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ral.

91) A diferença fundamental entre essas espécies cognitivas e suas diver-

sas gradações reside basicamente na correlação entre dilação probatória e certeza da de-

cisão. Na cognição mais rasa, pouca ou nenhuma prova se produz, mas a decisão pode 

ser posteriormente alterada. Já na cognição aprofundada, exauriente, todas as provas e 

meios de prova são utilizados, com ampla participação e atuação das partes, conclu-

indo-se o feito com uma decisão que põe fim a questão. Na cognição aprofundada, uma 

vez encerrado o processo não há mais espaço para novas discussões, exceto em casos 

excepcionais (surgimento de uma prova nova, desconhecida inicialmente, dentro do pra-

zo da ação rescisória).

92) É o que nos mostra Francisco Falconi:

“No plano horizontal, a cognição é  plena ou limitada. Na cognição 

plena, que é a regra, há a possibilidade de o juiz conhecer  todas as 

questões suscitadas pelas partes.

Na cognição limitada, o legislador não permite que o juiz conheça as 

matérias em plenitude. É o que ocorre no procedimento de desapropri-

ação por necessidade pública, regido pelo Decreto-lei n. 3.365, de 21 de 

junho de 1941. De acordo com o art. 20 desse diploma, “a contestação 

só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do 

preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta”. Da 

mesma forma, é limita a cognição nos procedimentos especiais posses-

sórios, pois não se pode conhecer de questão referente ao domínio for-

mulada em defesa pelo réu (art. 1.210, § 2º, do Código Civil de 2002).

No plano vertical, a cognição é  exauriente ou superficial. A cogni-

ção exauriente baseia-se em aprofundado exame das alegações e pro-

vas, o que cria um juízo de certeza. Na cognição sumária, o juiz decide 

com base em juízo de probabilidade da existência do direito (análise do 

fumus boni iuris e do periculum in mora). É o que ocorrer nas decisões 

antecipatórias de tutela e nas sentenças cautelares.
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Seja qual for o ângulo cognitivo utilizado, a atividade cognitiva é volta-

da para a reconstrução do passado. O exame de provas e de alegações 

não tem outra finalidade que não essa. Enquanto o legislador seria um 

homem do futuro e o administrador um ser do presente, o juiz seria o 

homem do passado.”6

93) Nessa linha, é fácil se perceber que a parte não receberá uma boa res-

posta jurisdicional se a cognição for rasa, sem maiores chances de se produzir as provas 

necessárias a comprovas as alegações, mas a decisão for definitiva. Essa situação irá em 

desencontro a tudo o que foi construído nos últimos séculos pela várias escolas do pro-

cesso civil, pois sem condições de comprovar suas alegações a parte verá seu direito 

naufragar em face a um processo falho.

94) Nessa linha, considerando a decisão ora impugnada, urge verificar se 

a exceção de suspeição é de cognição ampla, ou se trata de cognição restrita, rasa ou 

mitigada.

95) Antes de exararmos a conclusão, no entanto, faz-se necessário verifi-

car qual o motivo de existência das ações, incidente ou procedimentos de cognição res-

trita. Vejamos:

“Tal espécie de cognição é exercida, e.g., no momento de se verificar se 

deve ou não ser concedida medida liminar no processo cautelar. Se nes-

ta espécie de processo (utilizando-se aqui a classificação tradicional dos 

processos  quanto  ao  provimento  jurisdicional  pleiteado)  a  atividade 

cognitiva final é sumária (uma vez que o juiz não verifica se existe o di-

reito substancial alegado pelo demandante, mas tão-só a probabilidade 

dele existir – fumus boni iuris), é obvio que para verificar se deve ou 

não ser antecipada a concessão de tal medida através de liminar não se 

pode permitir que o juiz exerça, também aqui, cognição sumária, sob 

pena de se obrigar o juiz a invadir de forma indevida o objeto do pro-

cesso cautelar. Deverá o julgador, portanto, exercer cognição superficial. 

Ao invés de buscar o requisito do fumus boni iuris, deverá verificar a 

6 Disponível em: https://franciscofalconi.wordpress.com/2011/09/18/a-cognicao-no-processo-civil/
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probabilidade de que tal requisito se faça presente (algo como fumus 

boni iuris de fumus boni iuris).”7

“A sumarização da cognição pode ter graus diferenciados, não depen-

dendo da cronologia do provimento jurisdicional no ‘iter’ do procedi-

mento, mas sim da relação entre a afirmação fática e as provas produzi-

das. Perceba-se, por exemplo, que a liminar do procedimento do man-

dado de segurança e a liminar do procedimento cautelar diferem niti-

damente quanto ao grau de cognição. No mandado de segurança a li-

minar é deferida com base no juízo de probabilidade de que a afirma-

ção provada não será demonstrada em contrário pelo réu, enquanto a 

liminar cautelar é concedida com base no juízo de verossimilhança de 

que a afirmação será demonstrada, ainda que sumariamente, através 

das provas admitidas no procedimento sumário.”8

96) Enfim, estamos diante de um duelo. Enquanto o processo de cogni-

ção ampla possibilita maior certeza do direito, a demora pode ser algo ainda mais preju-

dicial ao detentor do direito, e exatamente visando à tutela de urgência é que foi criada 

os procedimentos de cognição rasa.

97) Postas essas considerações, é possível se concluir facilmente se as 

exceções de suspeição levantadas em face a magistrados são de cognição ampla ou su-

mária, bastando se formular o seguinte questionamento: uma vez encerrado este inci-

dente, a Excipiente terá outros meios para questionar a isenção do Magistrado apontado 

como suspeito?

98) A resposta a este questionamento nos leva a concluir que a cognição 

neste feito deve ser exauriente. Não há, nem haverá, nenhum outro momento para se 

questionar a parcialidade alegada, pelo que aqui não se pode instituir barreira visando 

impedir o regular processamento da exceção, permitindo que um juiz suspeito continue 

a atuar.

99) Vale lembrar, que o direito a uma prestação jurisdicional isenta é um 

7 Alexandre Freitas Câmara. O objeto da cognição no processo civil, in Livro de Estudos Jurídicos, n° 
11, Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1995, p. 224.

8 Luiz Guilherme Marioni. antecipação da tutela. 5ª ed, São Paulo, Editora Malheiros, 1999, p. 27.
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princípio balizar de toda sociedade livre e democrática, conforme bem enuncia a doutri-

na:

“Realmente, se à parte é defeso valer-se de suas próprias forças para di-

retamente solucionar o conflito em que se vê envolvida, deve o Estado, 

detentor único do poder-dever de prestar a tutela necessária à resolu-

ção daquele,  agir  no processo, através de seus órgãos,  com absoluta 

isenção de propósitos, assim retribuindo à confiança que lhe é deposita-

da pelo destinatário final da atividade jurisdicional; e essa retribuição 

pressupõe necessariamente que o Estado exija, daqueles que exercem a 

jurisdição em seu nome, a condução imparcial do processo, até porque, 

como salienta Dinamarco, para "que se legitime a imperatividade dos 

atos e decisões estatais no exercício da jurisdição, o primeiro requisito é 

a condição imparcial do juiz, o qual deve ser estranho à pretensão, ao li-

tígio e aos litigantes."

Na lúcida observação de KARL LARENZ, o direito de a parte recusar o 

juiz não está, necessariamente, condicionado à possibilidade ou à pro-

babilidade de que ele esteja realmente propenso a prejudicá-la; basta 

apenas a ocorrência de uma causa legal que justifique a desconfiança 

sobre a sua imparcialidade, pois o que está em jogo, afinal, é a confian-

ça depositada na justiça. Se é certo que a imparcialidade representa 

um dever do juiz perante os jurisdicionados, também é garantia sua, 

pois nela se escuda se e quando ameaçado em sua independência fun-

cional. Sujeito, como toda e qualquer pessoa detentora de uma parcela 

de poder, a injunções ou pressões eventualmente espúrias, o juiz vale-

se da própria lei para anulá-las, para tanto se afastando da presidência 

do processo e evitando, assim, o fardo que porventura lhe queiram im-

por.”9

9 MARCATO, Antonio Carlos. A imparcialidade do juiz e a validade do processo. Revista Jus Navigan-
di, Teresina,  ano 7,  n. 57,  1 jul. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/3021>. Acesso em: 29 
ago. 2015.
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100) A conclusão assim é que as exceções de suspeição são procedimen-

tos de cognição ampla, na qual deve ser facultado às partes todos os meios legais ine-

rentes ao contraditório substancial e ampla defesa. As exceções de suspeição não são es-

pécies recusais, aplicando-se todas as regras do processo civil ordinário relativo às peti-

ções iniciais em procedimentos incidentais, de modo que a decisão final tenha o máxi-

mo grau de certeza, sem atropelos ou abreviações típicas da cognição sumária pois não 

haverá outro processo, procedimento ou incidente na qual a imparcialidade do juiz pos-

sa ser contestada.

101) Vale ressaltar que o novo Código de Processo Civil segue exata-

mente por essa linha, inclusive possibilitando que o magistrado excepcionado também 

exerça os meios de comprovar suas alegações, podendo inclusive recorrer.

102) No caso dos autos, a decisão monocrática se aventurou pela aplica-

ção descontextualizada de normas administrativas, que como se sabe não possuem força 

de lei e são são cabíveis e aplicáveis quando o modelo se ajusta aos contornos da lei.  

Isso porque, normas administrativas não são votas pelo Legislativo, e quando normas 

administrativas de tribunais são aplicadas em arrepio às leis o que temos são juízes le-

gislando. No entanto, a Constituição Federal de 1988 não prevê a figura do juiz legisla-

dor, sendo assim vedada a criação aleatória de barreiras visando impedir o jurisdiciona-

do de afastar o juiz suspeito ou impedido.

103) Com isso, verifica-se que as restrições criadas pela decisão mono-

crática são uma afronta a legislação processual, na medida em que foram impostas bar-

reiras nos termos do demonstrado acima que tornam inviável o afastamento de um ma-

gistrado suspeito ou impedido mesmo presente a hipótese de suspeição, havendo assim 

afronta ao devido processo legal.

DA INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AUSÊNCIA 

DE CABIMENTO E EXORBITÂNCIA DA MULTA

DA INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO CASO DOS 

AUTOS
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104) Fácil ser perceber por todo o exposto acima que o Recorrente não li-

tiga de má-fé. De fato, o Excipiente se limitou a defender o direito que entende como 

aplicável ao caso, procurando resguardar a isenção da Jurisdição, direito universal de 

todos.

105) Em verdade, a decisão monocrática ora impugnada, como visto, en-

veredou-se pela seara obscura da falta de fundamentação para concluir que o Recorrente 

litigava de má-fé. Os argumentos lançados visando à demonstração da tempestividade 

do incidente não foram analisados, bem como se omitiu na análise da questão da intima-

ção do Excipiente quanto aos atos do processo.

106) A bem da verdade, sequer há lógica em se considerar que o Recor-

rente quer postergar o andamento do feito. Como se vê, o processo principal é uma ação 

penal privada, sujeita a prescrição da pretensão punitiva. Quanto mais o processo se ar-

rasta, maiores são as chances de que os Acusados deixem de ser punidos devido à ocor-

rência da prescrição.

107) O Recorrente, em verdade, é o maior interessado no sentido de que 

as exceções de suspeição sejam rapidamente decididas e o processo principal seja julga-

do, com condenação dos acusados. Porém, não se pode permitir que o processo seja 

conduzido ou conte com votos e decisões de magistrados suspeitos, e é nesse sentido a 

interposição das exceções de suspeição.

108) Nessa linha, ao contrário do preconizado na decisão agravada, o Re-

corrente não litiga da má-fé, limitando-se a discutir o direito que entende como aplicá-

vel ao caso. A divergência de entendimento entre juiz e parte, em decisões passíveis de 

recursos e sem solução pela instância recursal, não caracteriza a litigância de má-fé, 

pelo que a decisão monocrática deve ser modificada.

DA INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NO PROCESSO PENAL

109) A Jurisprudência concluiu pela inaplicabilidade de multa por litigân-

cia de má-fé no processo penal. Confira-se julgados desta própria Corte e também do 

Superior Tribunal de Justiça:
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“MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº  0020553-92.2013.4.03.0000/SP  - 

2013.03.00.020553-2/SP

RELATOR: Desembargador Federal ANTONIO CEDENHO

IMPETRANTE: JEFFERSON CARLOS CARUS GUEDES

ADVOGADO: SP174084 PEDRO LUIZ BUENO DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZO FEDERAL DA 5 VARA CRIMINAL SAO PAULO SP

INTERESSADO: Justica Publica

No. ORIG.: 00026093220114036181 5P Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR LI-

TIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 17, CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA NO 

ÂMBITO DO PROCESSO PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SEGURANÇA 

CONCEDIDA.

1. A recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é no sen-

tido da impossibilidade da fixação de multa por litigância de má-fé no 

âmbito do processo penal, pois neste deve prevalecer a garantia consti-

tucional da ampla defesa, não se aplicando, por analogia, o disposto no 

artigo 17, do Código de Processo Civil.

2. No caso, ao que parece, a multa foi imposta após a primeira vez em 

que a defesa do impetrante noticiou a inacessibilidade de alguns arqui-

vos constantes da unidade de disco removível, mostrando-se precipita-

da a sua imposição. Verifica-se, também, que, após a imposição da mul-

ta, foi juntado aos autos da ação penal ata notarial do 26º Tabelionato 

de Notas de São Paulo/SP atestando que as pastas de alguns arquivos 

constantes da referida unidade de disco removível estavam vazias, mo-

tivo pelo qual a autoridade impetrada proferiu decisão encaminhando o 

HD externo da Secretaria do Juízo à Superintendência da Polícia Fede-

ral para avaliação dos peritos.

3. Segurança concedida.

ACÓRDÃO
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Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, de-

cide a Egrégia Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Regi-

ão, por unanimidade, conceder a segurança, confirmando a liminar de-

ferida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integran-

te do presente julgado, sendo que os Desembargadores Federais Paulo 

Fontes e Toru Yamamoto, e os Juízes Federais Convocados Paulo Do-

mingues, Fernão Pompêo e Leonel Ferreira, acompanharam pela con-

clusão.

São Paulo, 06 de março de 2014.

Antonio Cedenho

Desembargador Federal”

“PROCESSO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUR-

SO ESPECIAL.  IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 258 DO RI/STJ. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓ-

RIO.   AMPLA DEFESA. ABUSO DO DIREITO. CERTIDÃO DE TRÂNSI-

TO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. "Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, o Agravo Regimental não é o meio adequado para a impug-

nação de acórdão proferido por órgão colegiado, sendo sua utilização, 

para este fim, qualificada como erro grosseiro" (AgRg no AgRg no Ag 

1402240/PE,  Rel.  Min.  ASSUSETE  MAGALHÃES,  Sexta  Turma,  DJe 

30/10/2012).

2. A insistência do recorrente diante das sucessivas interposições e opo-

sições de recursos revela não só seu exagerado inconformismo, como 

também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protela-

tório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da ação penal, consti-

tuindo verdadeiro abuso do direito à ampla defesa.

3. "Dessa forma, muito embora na esfera penal não seja permitida a fi-

xação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível a baixa 

dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de eventu-

al  interposição de outro  recurso,  para  que inicie  o  cumprimento  da 
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pena que lhe foi imposta. Precedentes do STJ e do STF" (EDcl nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp nº 151.508/DF, Rel.

Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  Quinta Turma, DJe 29/04/2013).

4. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de imediata 

execução da sentença condenatória, independentemente da publicação 

desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso, deven-

do ser certificado o seu trânsito em julgado.”

(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 222.493/SP, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/08/2013)

110) Com isso, deve a decisão ser modificada, para considerar como in-

cabível a multa aplicada.

DA EXORBITÂNCIA DA MULTA

111) Conforme visto acima, o caso aqui discutido acabou por gerar 26 

exceções de suspeição praticamente idênticas, da qual a presente é apenas uma delas. 

Em todos esses casos houve também decisões idênticas, concluindo equivocadamente 

pela aplicação da multa pecuniária de R$440,00 para cada feito, totalizando assim o 

montante de R$11.440,00 (onze mil e quatrocentos reais), valor absurdamente exorbi-

tante.

112) Com isso, caso superado o pedido de afastamento da litigância de 

má-fé e aplicação da multa, deve o valor ser reduzido para o montante de 1% do salário 

mínimo, pois o valor fixado pela decisão agravada foge aos parâmetros da razoabilida-

de.

DO USO DO PODER DE DECISÃO COMO FORMA DE ANGARIAR 

RECURSOS PARA OS TRIBUNAIS – REVANCHE CORPORATIVISTA

113) Conforme visto acima, a decisão agravada atropelou as regras ordi-

nárias de julgamento para concluir sem base legal que o Recorrente litiga de má-fé, 
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aplicando-se uma multa totalmente incabível e desproporcional.

114) Insta considerar que o Recorrente, como advogado, ingressou há al-

guns anos com procedimento de controle administrativo junto ao Conselho Nacional de 

Justiça, que acabou sendo julgado procedente para afastar excesso de exação praticado 

por esta Corte com a famigerada “taxa de desarquivamento” de autos:

“A taxa de desarquivamento de processos cobrada pelo Tribunal Regio-

nal Federal da 3ª Região (SP e MS) é ilegal, julgou o conselheiro Gui-

lherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça. Ele considerou “eiva-

da de ilegalidade” a Resolução 278/2007, elaborada pela corte e respon-

sável por estipular a cobrança.

Segundo o conselheiro, a norma viola o princípio da reserva legal, pois 

baseou-se em uma lei estadual que disciplina a cobrança de custas no 

Tribunal de Justiça de São Paulo (Lei 11.608/2013). Calmon afirmou que 

a regulamentação da cobrança da taxa na Justiça Federal depende da 

aprovação de Projeto de Lei no Congresso Nacional,  onde,  inclusive, 

tramita um projeto sobre a questão.

“A Corregedoria do TRF-3, ao regulamentar o valor da taxa de desarqui-

vamento dos autos por meio da Resolução ora impugnada consideran-

do a Lei 11.608/2003, do Estado de São Paulo, malferiu o princípio da re-

serva legal (artigo 150, inciso I, da Constituição Federal)”, disse o conse-

lheiro.

O caso chegou ao CNJ a partir da contestação do advogado Marcos Al-

ves Pintar. No ano passado, em liminar, Calmon havia indeferido o pe-

dido. Pintar recorreu e o conselheiro acolheu seus argumentos. O advo-

gado apresentou precedentes do TRF-4 e do Superior Tribunal de Justi-

ça.

“A decisão corrige um antigo vício do Estado brasileiro no sentido de se 

instituir exações com base em normas administrativas, sem previsão le-

gal ou constitucional. Em um Estado Democrático de Direito não deve 
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haver  espaço para  particularismos,  achismos,  ou vontade pessoal  de 

agentes públicos, mas apenas e tão somente a vontade da lei e da Cons-

tituição”, disse Pintar.

O advogado disse, no entano, que lamenta o fato de que a norma ilegal 

tenha produzido efeitos por tanto tempo — desde 2007 — "e que as enti-

dades  representativas  da  advocacia  tenham  se  mantido  omissas  na 

adoção das medidas, forçando-se mais uma vez uma iniciativa individu-

al de advogado quando o ideal é a atuação coletiva através das institui-

ções constituídas para esse fim”.”10

115) Essa providência do Recorrente como advogado, no cumprimento 

das finalidades institucionais da advocacia, gerou sentimento de revanchismo junto à 

Cúpula deste Tribunal, já que a cobrança ilegal da taxa de desarquivamento possibilita-

va uma ilegal expropriação de patrimônio dos cidadãos que por sua vez viabilizada em 

parte a manutenção da luxúria o ostentação nesta Corte, um dos traços distintivos do 

Poder Judiciário no Brasil, bem como a manutenção de elevados vencimentos e vanta-

gens ilegais (vide “auxílio-moradia”).

116) Fato é que no momento atual os abusos cometidos pelos agentes pú-

blicos, inclusive o próprio Poder Judiciário, levaram o País a bancarrota, com reflexo 

direto nas vantagens usufruídas pelo integrantes do Poder Judiciário com os cargos. Não 

há mais recursos para gastanças, sendo clara a necessidade premente de se reduzir ven-

cimentos e vantagens, aumentados exponencialmente nos últimos anos de forma irres-

ponsável pelo Executivo Federal visando apoio político a um Governo moribundo e 

acéfalo.

117) Nessa linha, as diversas decisões aplicando multas totalmente ile-

gais que somadas ultrapassam o montante de mais de 11 mil reais afiguram-se como 

verdadeira vingança corporativa,  revanche pela atuação combativa do Recorrente ao 

afastar a cobrança da “taxa” ilegal, o que não pode ser admitido.

118) Com isso, deve a decisão ser modificada, pois que os cidadãos, e 

10 http://www.conjur.com.br/2014-mar-12/taxa-desarquivamento-processos-trf-ilegal-decide-cnj
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particularmente os advogados, não podem ser vítimas de revanches ou retaliações pelas 

posturas e atuações que adotam no cumprimento dos deveres de cidadãos.

DA NECESSIDADE DE SE OFICIAR AOS ÓRGÃOS DISCIPLI-

NARES

119) Conforme se infere pela decisão ora agravada, considerou a douta 

Relatora que era necessário se oficiar à Ordem dos Advogados do Brasil noticiando o 

aqui ocorrido, uma vez que a conduta do Recorrente poderia caracterizar infração disci-

plinar de acordo com a conclusão exarada com os vícios acima apontados.

120) Fato é que pelos argumentos lançados neste recurso também há in-

dícios de possível infração ética cometida pela nobre e estimada Desembargadora Fede-

ral Relatora, nos termos do fundamentado acima, pelo que se mostra assim necessário 

seja oficiado ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia integral destes autos, a fim de 

que o Órgão adote as providências que entender como necessárias na espécie.

Isto posto, pede-se:

a) a juntada dos documentos em anexo;

b) seja o presente recurso submetido ao Colegiado, nos termos do regi-

mento, para que a decisão ora agravada seja modificada para considerar como desfunda-

mentad a decisão monocrática, considerando como tempestiva a apelação e determinan-

do seu regular processamento, afastando-se a prolatada litigância de má-fé e respectivas 

multas, nos termos da fundamentação acima;
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c) seja oficiado ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos da funda-

mentação acima.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São José do Rio Preto, 18 de abril de 2016.

Dr. Marcos Alves Pintar

OAB/SP 199051

Rua Stélio Machado Loureiro, 147, Bairro Boa Vista, São José do Rio Preto, Estado de 

São Paulo, tel. (17)3353-4570 - (17)3222-6336 - email mapintar@adv.oabsp.org.br.
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