
5028139-58.2019.4.04.0000 40001204168 .V28

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (SEÇÃO) Nº 5028139-58.2019.4.04.0000/PR

EXCIPIENTE: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

EXCEPTO: DES. FEDERAL RELATOR(A) DA 8A. TURMA DO TRF DA 4ª REGIÃO (GAB83)

INFORMAÇÃO

Senhora Relatora,

Em cumprimento à decisão proferida por Vossa Excelência nos autos da Exceção
de Suspeição Criminal em epígrafe, presto as informações pertinentes.

Trata-se de Exceção de Suspeição deduzida por LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
a modo incidental à Ação Penal n. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR pela qual visa à declaração
de suspeição deste Magistrado para atuar na referida ação (5021365-32.2017.4.04.7000/PR).

O Excipiente, em síntese, alega a suspeição deste Magistrado por entender que as
suas  declarações  sobre  a  Operação  Lava  Jato  (notadamente  a  Ação  Penal
n. 5046512-94.2016.4.04.7000)  - realizadas nos meios de comunicação social - comprometeu
a sua imparcialidade.

Também, assevera que a fundamentação adotada pela sentença condenatória da
Ação  Penal  n.  5046512-94.2016.4.04.7000  -  em  relação  à  qual  este  Magistrado  teria
manifestado  apreço  -  é  similar  àquela  proferida  na  Ação  Penal  de  origem
(5021365-32.2017.4.04.7000/PR)  e,  por  isso,  este  Magistrado  já  teria  adiantado  o  seu
julgamento sobre a lide.

Ainda, sustenta que a atuação deste Magistrado no Conflito Positivo de Jurisdição
n.  5025635-16.2018.4.04.0000/PR  -  vinculado  ao  Habeas  Corpus  n.
5025614.04.2018.4.04.0000 - deu-se de forma inadequada porque ausente competência a tanto
e com prejuízo aos interesses do Excipiente - fato que demonstra sua parcialidade em relação
ao mesmo.

Sobre as alegações do Excipiente, cabe informar o que segue.

MANIFESTAÇÕES  DESTE  MAGISTRADO  NOS  MEIOS  DE
COMUNICAÇÃO  SOCIAL SOBRE A OPERAÇÃO  LAVA  JATO,  NOTADAMENTE
SOBRE A AÇÃO PENAL N. 5046512-94.2016.4.04.7000

Os comentários deste Magistrado acerca da Operação Lava Jato nos meios de
comunicação  limitou-se  a  fixar  a  excelência  da  técnica  jurídica  adotada  por  todos  os
Magistrados Federais atuantes na causa, notadamente o ex-Juiz Federal Sérgio Moro.
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Em momento algum este Magistrado exteriorizou assentimento ou dissenso com
o juízo valorativo adotado pelo órgão julgador acerca do mérito da lide.

Assim, não há falar na existência de quebra de imparcialidade ou adiantamento de
julgamento pelo órgão julgador, certo que o orgulho manifestado por este Magistrado sobre o
trabalho desenvolvido por todos os Magistrados Federais da 4ª Região que atuam na Operação
Lava Jato consubstancia exercício do direito fundamental à livre manifestação do pensamento.

Quanto à norma do art. 36, III, da LOMAN, a inteligência do dispositivo diz com
a impossibilidade de um órgão julgador manifestar-se acerca do juízo valorativo – mérito -
proferido por outro órgão julgador sobre fato judicializado. In verbis –

Art. 36 - É vedado ao magistrado:

(...)

III  -  manifestar,  por  qualquer  meio  de  comunicação,  opinião  sobre  processo  pendente  de
julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de
órgãos  judiciais,  ressalvada  a  crítica  nos  autos  e  em  obras  técnicas  ou  no  exercício  do
magistério.

É infactível dessumir-se que a regra dita óbice a um órgão julgador manifestar
apreço quanto a excelência da técnica jurídica adotada por outro órgão julgador quando da
realização de um ato processual. O exame da técnica jurídica utilizada em um ato processual
dissocia-se da análise do acerto ou desacerto do conteúdo jurídico desse mesmo ato - mérito.

Sobre o conteúdo da técnica jurídica, vale citar -

 “(...)

Lembrando Paulo Dourado de Gusmão, cujo manual de Introdução ao Estudo do Direito ainda
goza  de  inegável  prestígio,  dir-se-ia  que  a  técnica  jurídica  compõe-se  de  procedimentos  e
artifícios  destinados  a  formular  normas  de  direito,  com  clareza  e  precisão,  assim  como  a
facilitar a sua interpretação, aplicação e aperfeiçoamento. o que, desde logo, sob essa visão
compartimentada,  aponta  para  a  existência  de  três  espécies  de  técnica  jurídica,  uma  de
elaboração, outra de interpretação e outra, ainda, de aplicação do direito,  atividades que, a
rigor, são interdependentes e complementares, dada a implicação necessária entre ato normativo
e  ato  hermenêutico,  entre  produção  e  interpretação/aplicação  do  direito,  como  assinalou,
pioneiramente,  o  mesmo Miguel  Reale.  Em poucas  palavras,  portanto,  pode-se  dizer  que  a
Técnica Jurídica constitui-se de um punhado de regras ou meios para bem realizar o direito,
entendendo-se por direito. para os fins desta exposição, um conjunto de normas. formalizadas
conforme procedimentos previamente estabelecidos. tendo em vista a consecução de objetivos
que em dado contexto histórico, consideram-se socialmente valiosos.

(...)”

-  acessado  em  10/11/2017  (http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile
/43867/44725)
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(sublinhei)

  Rigorosamente, o apreço que um órgão julgador possa expressar face ao manejo,
por  outro  órgão  julgador,  dos  princípios  de  Direito,  da  hermenêutica  e  do  silogismo  na
construção de um ato processual  –  bastante  exemplificativo citar  a  sentença – não encerra
qualquer juízo valorativo acerca do conteúdo jurídico desse mesmo ato - mérito.

Igualmente,  não  há  falar  em malferimento  ao  art.  12  do  Código  de  Ética  da
Magistratura pelo Excepto. A referida norma literaliza -

Art. 12. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-
se de forma prudente e eqüitativa, e cuidar especialmente:

I  -  para  que  não  sejam  prejudicados  direitos  e  interesses  legítimos  de  partes  e  seus
procuradores;

II - de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou
juízo  depreciativo  sobre  despachos,  votos,  sentenças  ou  acórdãos,  de  órgãos  judiciais,
ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério.

A manifestação deste Magistrado acerca da Operação Lava Jato nos meios de
comunicação sociais observou prudência.

Com efeito, houve a manifestação de apreço com a técnica jurídica adotada pelo
órgão julgador responsável pela condução daquele processo – sem pronunciamento acerca da
valoração  atribuída  por  aquele  órgão  julgador  aos  elementos  cognitivos  daqueles  autos
(mérito); e manifestação acerca dos julgamentos possíveis àquela pretensão deduzida – juízo de
procedência; juízo de improcedência; e declaração de nulidade processual.

Outrossim, a alusão feita por este Magistrado ao prazo de julgamento do recurso
pelo TRF/4R naqueles autos - agosto de 2018 – fincou-se na média de tempo que o órgão desta
Corte responsável  pelo julgamento dos recursos atrelados à Operação Lavo Jato utilizava à
realização de tal mister, não consubstanciando pressão à observância desse termo pelo órgão
colegiado.

Sobre  a  celeridade  impingida  ao  processamento  da  Apelação  Criminal  n.
5046512-94.2016.4.04.7000  (100  dias  entre  a  sua  distribuição  ao  Relator  e  o  seu
encaminhamento ao Revisor),  cumpre dizer que é fato comum a esta Corte, sendo bastante
elucidativo citar que no ano de 2017 foi realizado o julgamento de 1.326 Apelações Criminais
com data de distribuição não superior a 150 dias.

Nesse sentido, bastante elucidativo é o gráfico que segue –
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Tempo entre distribuição e julgamento das Apelações Criminais no TRF4 — ano 2017, até o dia
13 de dezembro.

FONTE: Sistema G4, Gestão 4ª Região.

Esse quantitativo de 1.326 Apelações Criminais julgadas no ano de 2017 com
data de distribuição não superior a 150 dias representa 48,9% das Apelações Criminais julgadas
naquele ano (2017). Desses julgamentos, 99,3% são acórdãos.

Vale anotar, a Apelação Criminal n. 5046512-94.2016.4.04.7000 sequer constou
nesse grupo de apelações criminais com data de julgamento não superior a 150 dias da data de
distribuição; seu tempo de processamento foi  superior àquele no qual 48,9% das apelações
criminais  foram  julgadas  por  este  Tribunal  no  ano  de  2017  (distribuição  da  AC  n.
5046512-94.2016.4.04.7000 em 23/08/2017; julgamento em 24/01/2018).

Assim,  o  tempo  de  processamento  da  Apelação  Criminal  n.
5046512-94.2016.4.04.7000 perante esta Corte não feriu o princípio da isonomia.

Pertinente é referir que esta Corte foi objeto de inspeção pelo Conselho da Justiça
Federal no período de 29/05 a 02/06 do ano em curso.

O Relatório dessa Inspeção realizada pelo CJF neste Tribunal Regional literaliza -

“(...)
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Adotou-se, como referência, o período de maio/2016 a abril/2017, últimos 12 meses. Os dados
constantes  das  tabelas  e  gráficos  apresentados  nos  relatórios  das  unidades  são  oficiais,
porquanto  fornecidos  pelo  Setor  de  Estatística  vinculado  à  Assessoria  de  Planejamento
Estratégico  –  APLANG do  TRF da  4ª  Região  e  extraídos  do  sistema  de  acompanhamento
processual  físico  (Siapro)  e  do  eletrônico  (e-Proc).  A  avaliação  da  gestão  foi  verificada,
primeiramente,  no  tocante  ao  índice  de  produtividade,  em  face  da  distribuição  nas  quatro
diferentes seções do TRF da 4ª Região, as quais possuem competências especializadas (art. 10,
§§ 1º ao 4º, do Regimento Interno). Os gráficos abaixo demonstram essa dinâmica processual
nos gabinetes integrantes das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Seções do Tribunal:

(...)

Verifica-se  que,  no  período  considerado,  a  distribuição  processual  concentrou-se  em  duas
Seções, a 2ª e a 3ª, que receberam conjuntamente 75,68% de todo o volume distribuído no TRF
(respectivamente, 33,78% e 41,91%), enquanto a 4ª Seção recebeu 5,28% e a 1ª Seção os demais
19,03%, somando, ambas, o montante de 24,32%.

Em produtividade média − considerando que o percentual retrata a média e não significa que
todas as unidades estejam em situação idêntica, existindo casos extremos em relação à média,
conforme evidenciado nos gráficos acima −, a 1ª Seção julgou 94% da distribuição, a 2ª Seção
julgou 83%, a 3ª Seção julgou 86% e a 4ª Seção julgou 95%.

(...)

A  produtividade  média  e  geral  do  TRF 4ª  Região  é  de  aproximadamente  87%  do  volume
distribuído.

(...)

No campo estatístico, a evolução do controle dos dados, por meio de ferramenta de relatórios
estruturados, foi preponderante para a boa gestão dos gabinetes e unidades processantes do
Tribunal  ao  longo  dos  últimos  anos.  O  TRF  4ª  Região,  por  intermédio  da  Assessoria  de
Planejamento  Estratégico  –  APLANG e  do  Setor  de  Estatística,  melhorou  a  ferramenta  de
Business  Intelligence  –  BI  e,  ao  longo  dos  últimos  dois  anos,  desenvolveu  e  aperfeiçoou
diferentes tipos de relatórios dinâmicos. As informações são modeladas em diferentes tipos de
perfis que servem, hoje, como recurso estratégico para a administração do acervo de gabinetes e
unidades processantes.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem excelentes estrutura e organização que resultam
em alta produtividade, cumprindo o preceito constitucional da razoável duração dos processos,
contudo  foram  elaboradas  recomendações  específicas  para  algumas  áreas  inspecionadas,
objetivando a Corregedoria-Geral contribuir para a busca de eficiência máxima.

(...)”

(sublinhei)

A excelência desta Corte na celeridade do processamento dos feitos criminais vai
bem exemplificada no Relatório do CJF na parte que trata do Gabinete do Des. Federal João
Pedro Gebran Neto – Relator dos processos atinentes à  Operação Lava a  Jato nesta Corte,
âmbito no qual se insere a Apelação Criminal n. 5046512-94.2016.4.04.7000, in verbis –
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“(...)

No  período  de  doze  meses,  houve  distribuição  de  1.182  e  julgamento  de  1.033  processos,
resultando,  assim,  em  aumento  não  significativo  do  acervo,  pois  verifica-se  um  aumento
expressivo do número de feitos distribuídos no tribunal a partir de 2016, em decorrência de
investigações  que  resultam em operações  deflagradas pela  Polícia  Federal.  Não  obstante  o
aumento do número de feitos distribuídos, verifica-se o correto gerenciamento dos trabalhos no
sentido de cumprir a meta 1 do CNJ.

O  saldo  residual  é  pequeno  e  não  significa  dado  negativo,  haja  vista  a  complexidade  das
matérias e dos processos, especialmente aqueles decorrentes da operação “Lava Jato”, da qual
resultaram vários processos de conhecimento, incidentes processuais e habeas corpus.

(...)

Verifica-se que foram julgados 1.033 processos nos últimos 12 meses, enquanto o volume de
feitos distribuídos foi de 1.182; ou seja, o número de julgados não superou por pouco o de
distribuídos (Meta 1 CNJ).

(...)

Quanto à Meta 4/2015 do CNJ, distribuídos até 31/12/2013 e apurados em abril de 2017, não há
processo.

Em complemento, a tabela a seguir apresenta a evolução do acervo de processos existentes nos
anos 2015, 2016 e 2017 por ano de distribuição.

Evolução do acervo de processos conclusos nos anos 2015, 2016 e 2017 por ano de distribuição.

ANOS abr/15 abr/16 abr/17

1989 - - -

1990 - - -

1991 - - -

1992 - - -

1993 - - -

1994 - - -

1995 - - -

1996 - - -

1997 - - -

1998 - - -

1999 - - -

2000 - - -

2001 - - -

2002 - - -

2003 - - -
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2004 - - -

2005 - - -

2006 - - -

2007 - - -

2008 - - -

2009 1 - -

2010 1 - -

2011 1 - -

2012 4 1 -

2013 50 2 -

2014 89 15 -

2015 136 46 13

2016 - 137 91

2017 - - 147

Total 282 201 251

Fonte: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Observa-se  que  tanto  os  processos  antigos  quanto  os  mais  recentes  estão  sendo  devida  e
diligentemente julgados. A comparação dos acervos de processos conclusos em abril/2016 e
abril/2017 evidencia o esforço e muito bom trabalho da unidade, pressionada pelo volume de
processos de 2016 e 2017.

(...)

A situação da Oitava Turma do TRF4, encarregada dos processos da denominada “Lava Jato”,
justifica eventuais alongamentos nos prazos de revisão e elaboração de votos-vista e embargos
de declaração, haja vista a complexidade fática e jurídica dos processos que são acompanhados
por atores processuais extremamente qualificados e combativos.

(...)

Em conclusão, no tocante à dinâmica processual da unidade, foi possível constatar que existe
tramitação célere do acervo em geral, sem problemas específicos avistados.

Em termos  de  fluxo  processual,  a  situação  da  unidade  é  de  muito  boa  administração,  não
havendo acúmulo, ao contrário, verifica-se a redução contínua do acervo.

(...)

4) METODOLOGIA DE TRABALHO E BOAS PRÁTICAS:

a) triagem inicial de processos;

Há triagem de processos. O acervo é separado por matéria e o servidor designado controla o
seu  acervo  com  a  fiscalização  do  grupo  de  assessoria.  A  triagem  identifica  também  as
prioridades:  habeas  corpus,  recursos  criminais  em sentido estrito,  processo  com réu  preso,
antiguidade,  processos  da  4ª  Seção,  embargos  de  declaração,  ou  processos  com prescrição
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próxima.

b) classificação e separação física de processos;

Os processos físicos ficam acomodados em armários com sistema de localização, conforme a
matéria e o respectivo servidor responsável.

c) especialização de servidores por matéria ou fase processual;

Um  servidor  é  encarregado  da  movimentação  processual,  os  demais  atuam na  análise  de
processos e elaboração de minutas, auxiliando o Desembargador na revisão de pauta da Turma,
Seção  e  Plenário.  As  orientações  de  voto  são  feitas  diretamente  pelo  Desembargador  ao
servidor.

d) controle de prazo para julgamento de feitos;

O controle de prazos e a inclusão em pauta dá-se da seguinte maneira: nos processos cuja
sentença absolveu sumariamente, em feitos em que o crime prevê pena de detenção, agravo em
execução penal e recurso em sentido estrito são remetidos à secretaria para inclusão em pauta.
Os feitos que necessitam de revisão são incluídos em pauta pelo revisor.

e) fixação das metas de trabalho, planejamento e avaliação periódica de atividades;

As  metas  internas  são  estabelecidas  e  depois  discutidas  entre  os  servidores,  sendo
constantemente revisadas pelo grupo de assessoria, a fim de corrigir ou prevenir problemas.

f) produtividade e metas;

Dada a diferença de complexidade entre as diversas matérias tratadas em direito penal, optou-se
pela fixação de uma meta coletiva de produtividade.

g) atendimento a advogados;

O atendimento aos advogados e partes é feito pelo Desembargador e pelo grupo de assessoria.
Na eventual ausência do Desembargador, a assessoria recebe os solicitantes.

h) acompanhamento das recomendações das inspeções anteriores.

Não há pendências relacionadas à Inspeção anterior.

5) OBSERVAÇÕES GERAIS:

A equipe constatou que houve aumento do número de feitos distribuídos, porém sem prejudicar a
produtividade da unidade jurisdicional.

O  aumento  expressivo  do  número  de  feitos  distribuídos  a  partir  de  2016  não  prejudicou  o
gerenciamento dos trabalhos e a produtividade. Há gerenciamento de trabalhos no sentido de
cumprir a meta 1 do CNJ.

(...)
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6) RECOMENDAÇÕES:

(...)

6.3 Manutenção do método de trabalho de sucesso, que merece elogio.

(...)”

(sublinhei)

disponível  in http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/corregedoria-geral-da-
justica-federal/inspecoes,  Inspeção Ordinária no Tribunal Regional  Federal  da  4ª  Região –
29/05 a 02/06/2017 – Processo n. CJF-PCO-2017/00116, acessado em 15/12/2017

Em  seu  relatório  da  inspeção,  o  Conselho  da  Justiça  Federal  expressamente
elogiou o quantitativo de processos componentes do acervo e a metodologia de trabalho do
Gabinete  do  Des.  Federal  João  Pedro  Gebran  Neto  -  Relator  da  Apelação  Criminal  n.
5046512-94.2016.4.04.7000.  E  a  conjugação  desses  elementos  -  acervo  de  processos  e  a
metodologia de trabalho – é  que tornou possível  a  celeridade no processamento dos feitos
criminais dentre os quais se encontra a Apelação Criminal n. 5046512-94.2016.4.04.7000.

Rigorosamente,  a  especialização  dos  servidores  do  Gabinete  por  matéria/fase
processual  auxilia  o  conhecimento  da  controvérsia  judicializada  pelo  Relator  do  recurso  a
modo célere, certo que os processos afetos à Operação Lava Jato – na qual se insere a Apelação
Criminal n. 5046512-94.2016.4.04.7000 - não são excepcionados dessa metodologia.

O Conselho da Justiça Federal, também, anotou expressamente que no Gabinete
do  Des.  Federal  João  Pedro  Gebran  Neto,  Relator  da  Apelação  Criminal  n.
5046512-94.2016.4.04.7000,  “Observa-se  que  tanto  os  processos  antigos  quanto  os  mais
recentes  estão  sendo  devida  e  diligentemente  julgados.  A  comparação  dos  acervos  de
processos conclusos em abril/2016 e abril/2017 evidencia o esforço e muito bom trabalho da
unidade, pressionada pelo volume de processos de 2016 e 2017”.

Destarte, verifica-se que a celeridade no processamento dos recursos criminais
neste Tribunal Regional Federal constitui a regra e não a exceção. De aí, a alusão feita por este
Magistrado  ao  prazo  de  julgamento  do  recurso  pelo  TRF/4R  nos  autos  n.
5046512-94.2016.4.04.7000 - antes das eleições - fincou-se na média de tempo que o órgão
desta Corte responsável pelo julgamento dos recursos atrelados à Operação Lavo Jato utilizava
à realização de tal mister, não consubstanciando pressão à observância desse termo pelo órgão
colegiado.

DECISÃO  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA  SOBRE  OS
COMENTÁRIOS DESTE MAGISTRADO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO, NOTADAMENTE SOBRE A AÇÃO PENAL N.
5046512-94.2016.4.04.7000  (CNJ,  RECLAMAÇÃO  DISCIPLINAR  N.
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0006950-59.2017.2.00.0000)

Trata-se de reclamação disciplinar formulada por Wadih Nemer Damous Filho em desfavor de
Carlos Eduardo Thompson Flores Lens, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4).
O reclamante informa que o magistrado é presidente do TRF4, que atualmente tem competência
para  o  julgamento  de  recursos  relativos  aos  processos  da  Operação  Lava  Jato  e  que,  em
entrevista ao jornal , teria atribuído adjetivos como “histórica” e “irrepreensível” O Estado de
S. Paulo à sentença condenatória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Aduz que os comentários e opiniões sobre o processo pendente de julgamento teria ferido os
arts. 36, III, da LOMAN e 12, I e II, do Código de Ética da Magistratura. Destaca que, embora o
requerido não integre a Turma preventa para o julgamento da apelação, poderá vir a atuar nos
eventuais incidentes de competência da Presidência.
Requer a apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis.
Instado  a  manifestar-se,  o  requerido  afirmou  (Id  2300940)  que  “os  comentários  desta
Presidência acerca da Operação Lava Jato nos meios de comunicação limitaram-se a fixar a
excelência da técnica jurídica adotada por todos os Magistrados Federais atuantes na causa,
notadamente o Juiz Federal Sérgio Moro” (Id 2300940, fl. 1).
É o relatório. Decido.
Da notícia constam as seguintes declarações:

PORTO ALEGRE - O presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4),
desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, disse, em entrevista ao Estado,
que a sentença em que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva a nove anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, "é
tecnicamente irrepreensível, fez exame minucioso e irretocável da prova dos autos e vai
entrar para a história do Brasil".
Ele comparou a decisão de Sérgio Moro à sentença que o juiz Márcio Moraes proferiu no
caso Vladimir Herzog – em outubro de 1978, quando condenou a União pela prisão,
tortura e morte do jornalista. “Tal rrepreensível da prova dos autos", disse. O TRF-4 é a
segunda instância de julgamento dos recursos da operação Lava Jato.
[...]

Na entrevista, além de avaliar tecnicamente a sentença do juiz Sérgio Moro que condenou
o ex-presidente Lula, o desembargador discorreu sobre todas as possibilidades que podem
ocorrer  no  julgamento  da  apelação  da  defesa:  não  só  confirmação  ou  reforma  da
sentença, mas sua anulação, seja pela Oitava Turma do Tribunal, seja pelos tribunais
superiores (STF e STJ),  em relação à segunda instância. "Será um julgamento isento,
discreto, com a imparcialidade que requer", disse. "A justiça não pode e não deve estar a
serviço de ideologias políticas, de paixões partidárias, e, inclusive, de paixões populares".
Sobre  a  operação  Lava  Jato,  disse:  "Ela  mostrou  que  O  Brasil  chegou  a  um  nível
inaceitável de corrupção. Mas não cabe ao Poder Judiciário regenerar moralmente uma
nação" [...]. (Id 2252850, fl. 2.)

As expressões utilizadas em relação à sentença foram “é tecnicamente irrepreensível” e “vai
entrar para a história do Brasil”.
Não é  possível  depreender da manifestação  nenhuma valoração atribuída aos elementos de
prova constantes dos autos ou acerca do conteúdo da decisão.
Portanto, a expressão acerca da técnica jurídica utilizada no ato processual não está associada
à análise do acerto ou desacerto do conteúdo jurídico desse mesmo ato. Nota-se claramente que
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o  requerido  limitou-se  a  comentar  a  técnica  jurídica  adotada  pelo  prolator  da  sentença
condenatória em questão, sem nenhum exame de mérito.
Ao contrário, destaca-se da notícia a afirmação do magistrado de que "será um julgamento
isento, discreto, com a imparcialidade que requer. A justiça não pode e não deve estar a serviço
de ideologias políticas, de paixões partidárias, e, inclusive, de paixões populares". Ora, não se
depreende  daí  nenhuma  motivação  capaz  de  impedir  a  atuação  do  requerido  em eventuais
incidentes de competência da Presidência. Aliás, um julgamento isento, discreto e imparcial é o
que a sociedade espera do Judiciário.
Dessa forma, não se pode afirmar que o Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lens
tenha praticado falta disciplinar ou infringido o art. 36, III, da LOMAN ou o art. 12, I e II, do
Código de Ética da Magistratura.
Ante o exposto, determino o arquivamento do presente expediente com fundamento no art. 19 do
Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e no art. 68 do Regimento Interno do
Conselho Nacional de Justiça.
Brasília, 15 de fevereiro de 2018.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Corregedor Nacional de Justiça

No tópico, pois, não há falar em suspeição deste Magistrado

ATUAÇÃO  DESTE  MAGISTRADO  NO  CONFLITO  POSITIVO  DE
JURISDIÇÃO N. 5025635-16.2018.4.04.0000/PR (VINCULADO AO HABEAS CORPUS
N. 5025614- 40.2018.404.0000)

No  dia  08  de  julho  de  2018,  o  Ministério  Público  Federal  da  4ª  Região  -
presentado pelo ilustre Procurador Regional  da República plantonista  José Osmar Pumes –
deduziu petição endereçada à Presidência do TRF/4R - à época exercida por este Magistrado - 
nos seguintes termos –

“(...) Exmo. Sr. Desembargador-Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Ref.: Processo de Habeas Corpus nº 5025614-40.2018.4.04.0000/PR

O Ministério Público Federal, pelo Procurador Regional da República signatário, em regime de
plantão, vem à presença de Vossa Excelência para dizer e requerer o que segue.

Nos  autos  do  HC  nº  5025614-40.2018.4.04.0000/PR,  acima  referenciado,  o  Exmo.
Desembargador  Federal  Rogério  Favreto,  plantonista,  proferiu  na  manhã  de  hoje  decisão
liminar suspendendo a execução provisória da pena do paciente e determinando a imediata
expedição de alvará de soltura, conforme evento 3, concluindo, verbis:

“Em face de todo o exposto e, considerando que o recolhimento à prisão quando ainda
cabe  recurso  do  acórdão  condenatório  há  que  ser  embasado  em  decisão  judicial
devidamente fundamentada nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo
Penal e, que não se configura no caso em tela, entendo merecer acolhimento a expedição
de ordem de Habeas Corpus para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da
pena do paciente, até o efetivo trânsito em julgado , como providência harmoniosa com
princípio da indisponibilidade da liberdade.”
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No evento 14 dos autos, manifestou-se o Ministério Público Federal, alertando para o fato de
que:

“... não há ato ilegal que possa ser imputado ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, aqui
apontado como coator, uma vez que o paciente está recolhido à prisão por determinação desse
Tribunal  ,  conforme  ofício  expedido  no  evento  171  da  apelação  criminal  nº
5046512-94.2016.4.04.7000.  A  fundamentação  reclamada,  justificadora  da  expedição  do
mandado de prisão para execução provisória da pena, por sua vez, consta dos itens 7 e 9.22 do
voto do eminente Relator, do item 10 do voto do eminente Desembargador Federal Revisor e do
item 7 do voto do Desembargador Vogal, nos autos citados.

Nesses termos, o eminente desembargador plantonista não detém competência para a análise do
pedido  de  habeas  corpus,  nos  termos  do  art.  92,  §  2º,  desse  E.  TRF4,  o  qual  dispõe
expressamente: “O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado pelo
Tribunal, inclusive em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame, ou à apreciação
de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.”

Requereu  então  o  Parquet  que  fosse  reconsiderada  a  decisão  liminar,  suspendendo-se  a
determinação  contida  no  evento  3,  recolhendo-se  o  alvará de  soltura,  até  que  o  pedido  de
habeas corpus seja submetido ao escrutínio da c. 8ª Turma dessa Corte.

No evento 17 decidiu então o eminente Relator da ação originária nesse Tribunal,  eminente
desembargador João Gebran Neto, o qual, por entender não se tratar de caso a ser decidido no
plantão, determinou “que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de
praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma.”

Sobreveio então nova decisão do Sr. Desembargador plantonista, reafirmando sua competência e
concedendo o prazo de uma hora para o cumprimento da decisão liminar.

Verifica-se, desde logo, que, conforme devidamente consignado na decisão do evento 17, não se
trata de caso que comporte decisão pela via do habeas corpus em regime de plantão, haja vista
que  a  prisão  do  paciente  decorre  de  execução  provisória  de  condenação  confirmada  em
segunda instância e foi  determinada pela 8ª  Turma dessa Corte,  e  não por ato de juiz  de
primeiro grau.

Ressalte-se que, conforme fundamentado pelo eminente plantonista, “... a decisão decorre de
fato novo (condição de pré-candidato do Paciente),  conforme exaustivamente fundamentada.
Esclareça-se que o habeas ataca atos de competência do Juízo da execução da pena (12ª Vara
Federal  de  Curitiba),  em  especial  os  pleitos  de  participar  os  atos  de  pré-campanha,  por
ausência de prestação jurisdicional. Em suma, a suspensão do cumprimento provisório se dá
pelo fato novo e omissões decorrentes no procedimento de execução provisoria da pena,  de
competênciajurisdicional de vara distinta do magistrado prolator da decisão constante no Anexo
2 do Evento 15.”

Não obstante, a despeito de não se tratar efetivamente de fato novo, pois a condição de pré-
candidato do ex-presidente é de há muito fato notório, isso, por si só, não pode servir para a
concessão de ordem de habeas corpus neste caso, uma vez que, a prosperar tal argumento, todo
e qualquer pré-candidato que se encontrasse no cumprimento de execução provisória da pena,
ao  cargo  que  fosse,  teria  que  ser  posto  imediatamente  em  liberdade,  bastando  para  tanto
enunciar tal condição.

Tem-se, assim, que, não se tratando de fato novo e não sendo caso de plantão, fica preservada a
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competência do órgão originário (a 8ª Turma dessa Corte) para a tomada de decisões sobre a
liberdade do paciente.

Ocorre que se estabeleceu nos autos do Habeas Corpus citado verdadeiro conflito positivo entre
o  desembargador  plantonista  e  o  relator  da  ação  originária,  que  impende  seja  desde  logo
dirimido, haja vista o evidente prejuízo à segurança jurídica e à autoridade das decisões desse
Egrégio TRF4.

Assim, nos termos dos artigos 23, incisos II, X, XI, b, XX (in fine) e 201 do Regimento Interno e
16 da Resolução nº 217 do E. TRF 4, vem o MPF requerer a essa Presidência:

a) que decida, liminarmente, com urgência, no sentido de que a competência, nos autos do HC
5025614-40.2018.4.04.0000, é da 8ª Turma desse Tribunal, ainda que em regime de plantão,
cabendo portanto ao relator da apelação criminal nº 5046512- 94.2016.4.04.7000 a decisão
sobre medidas urgentes nos autos referidos;

b) determine a imediata retirada dos autos do HC 5025614- 40.2018.4.04.0000 do plantão e a
sua remessa à egrégia 8ª Turma, para normal tramitação nos termos do regimento e das leis
processuais vigentes.

Porto Alegre, 8 de julho de 2018.

José Osmar Pumes,

Procurador Regional da República plantonista.

(...)”

O requerimento do Ministério Público Federal foi autuado nesta Corte sob o n.
5025635-16.2018.4.04.0000.  Às  19h06min,  WADIH  NEMER  DAMOUS  FILHO,  PAULO
ROBERTO  SEVERO  PIMENTA  e  LUIZ  PAULO  TEIXEIRA  FERREIRA  interpuseram
petição nesses autos nos seguintes termos –

"(...)  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  FEDERAL  PRESIDENTE  DO
TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL  DA  4ª  REGIÃO  URGENTE  DESCUMPRIMENTO  DE
DECISÃO JUDICIAL DESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

Habeas Corpus nº 5025614-40.2018.4.04.0000/PR

Processo nº 5025635-16.2018.4.04.0000

Processo nº 5025636-98.2018.4.04.0000

Origem:  APN  nº.  5046512-94.2016.4.04.7000/PR  e  Exec.  Penal  Prov.
5014411-33.2018.4.04.7000/PR

WADIH  NEMER  DAMOUS  FILHO,  PAULO  ROBERTO  SEVERO  PIMENTA  e  LUIZ
PAULO TEIXEIRA FERREIRA , impetrantes e signatários do writ em epígrafe, vêm, em razão
do pedido ministerial realizado a Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Os pedidos feitos no bojo do writ nº 5025614-40.2018.4.04.0000/PR não foram submetidos à
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jurisdição da Turma pois não tem como ato coator a decisão sobre a possibilidade de execução
provisória da pena, mas sim da existência de necessidade e de justa causa para tal, matéria que
não foi submetida ao crivo da Turma.

Além disso, a súmula 604 do STJ veda a possibilidade de se obter efeito suspensivo de recurso
criminal  interposto  pelo  MPF  por  via  de  mandado  de  segurança.  Em  outras  palavras,  o
mandamus não é a via adequada para se decidir sobre a liberdade de uma pessoa.

Some-se isso ao fato do art. 314 vedar a hipótese pretendida pelo Ministério Público Federal:

Art. 314. Poderá o Presidente do Tribunal, a requerimento do Ministério Público ou de pessoa
jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e
à  economia  públicas,  suspender,  em  decisão  fundamentada,  a  execução  de  liminar  ou  de
sentença concessiva de mandado de segurança proferida por Juiz Federal (Lei 12.016, de 07
de agosto de 2009, art. 15).

Como se pode ver, o artigo 314 do Regimento Interno não permite que se suspenda a liminar
proferida em habeas corpus.

Por essa razão,  requer-se que se desconsidere  o pedido ministerial,  mantendo os efeitos da
liminar concedida no habeas corpus nº 5025614-40.2018.4.04.0000/PR

No caso de haver decisão, conforme noticiado pela imprensa e não constante no andamento
processual,  requer-se  a  sua  imediata  reconsideração,  recebendo  a  presente  como  agravo
regimental,  a  fim de  que  seja  reconsiderada  a  presente  decisão,  sob  pena  de  extrapolar  a
competência da presidência, cometendo, assim, evidente abuso de autoridade a sobrepor sua
decisão à decisão do plantão em pleno exercício.

Registre-se, por fim, que até o momento do protocolo da presente petição não consta nenhuma
decisão.

Nestes termos,

Requerem urgente deferimento.

Curitiba/PR, 08 de julho de 2018.

WADIH NEMER DAMOUS FILHO

OAB/RJ 768-B

PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA

RG nº. 20.243.238-22

LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA

OAB/SP 156.333

(...)”
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Para  decidir  o  objeto  do  Processo  n.  5025635-  16.2018.4.04.0000,  este
Magistrado foi impelido a analisar a equação fática/jurídica que se apresentava nos autos do
Habeas Corpus nº 5025614-40.2018.404.0000. E, nesse mister, esta Presidência constatou que
o HC contava com a seguinte movimentação processual –

I - dia 06/07/2018 às 19h32min – impetração do habeas corpus;

II - dia 08/07/2018 às 09h05min – decisão do ilustre Desembargador Federal
Rogério Favreto que literalizava –

"(...) Vistos em Plantão, em 08/07/2018;

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, contra várias decisões proferidas pelo JUÍZO FEDERAL DA 13ª VF DE CURITIBA nos
autos da ação penal originária, 50465129420164047000/PR, desde a suposta determinação de
cumprimento de pena restritiva de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, a
negativa de possibilitar o cumprimento da medida em local próximo seu meio social e familiar e,
por fim, a concessão de garantia à livre manifestação de pensamento por meio de acesso a
qualquer órgão de imprensa.

Inicialmente tece panorama dos fatos que levaram à determinação de prisão argumentando que
a decisão que impôs a cumprimento da pena,  antes do trânsito em julgado da condenação,
alheia aos precedentes do STF que, embora permitam tal medida excepcionalmente, exigem uma
fundamentação específica que, no caso concreto, não se logrou alcançar, limitando-se a citar
precedentes  dos  Tribunais  Superiores.  Assim,  defende-se  a  ausência  de  necessidade  e
fundamentação do decreto prisional que não pode ser obrigatório ou automático.

Sobre o local de cumprimento da pena, cita o art. 103 da LEP que prevê a necessidade de cada
comarca  ter,  “pelo  menos  1  (uma)  cadeia  pública  a  fim  de  resguardar  o  interesse  da
Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio
social e familiar”. Cita a Declaração dos Direito do Homem e Cidadãos que proíbe qualquer
rigor desnecessário na privação de liberdade e que, no caso concreto, a imposição de restrição
liberdade em Estado diverso do domicílio do apenado serviria “ao gozo sádico daqueles que
desejam o sofrimento do ex-Presidente".

Quanto  aos  reiterados  impedimentos  de  comunicação  do  apenado  com a  mídia,  defende-se
violação  à  sua  integridade  física  e  moral,  à  manifestação  de  pensamento,  à  liberdade  de
atividade  intelectual  e  ao  acesso  direto  à  informação,  todos  eles  garantias  previstas
respectivamente nos incisos XLIX, IV, IX e XIV e XXXIII do art. 5º da CF/88. Outrossim, aponta
que o magistrado “a quo” tem omitido-se quanto à análise de pedidos de entrevista do paciente,
notoriamente pré-candidato  à  eleição  para  Presidência  da  República,  o  que  afrontaria  a
inafastabilidade da jurisdição, inciso XXXV do art. 5º da CF/88.

Por  fim,  justificam  a  utilização  da  presente  medida  em  regime  de  plantão  e  requerem
liminarmente nestes termos:
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“a) Seja determinada a suspensão da decisão que determinou a prisão do Paciente nos autos da
Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, e diante da inexistência dos requisitos do art. 312,
do CP, e desnecessidade da manutenção da prisão, a manutenção da liberdade do paciente,
Lula,  sem aplicação  de  nenhuma medida  alternativa  (como recentemente  o  juízo  coator  se
utilizou para descumprir decisão do pretório excelso) até a apreciação do mérito do presente
writ, ante a flagrante inexistência de fundamentação idônea para tal, e uma vez não estarem
presentes quaisquer de seus requisitos;

b) Tendo em vista a existência de sentença, requer a suspensão de todos os processos conexos à
Ação Penal originária, em relação ao paciente.

c)  Requer-se,  ainda,  seja  concedido  o  direito  fundamental  de  não  ser  tolhido  da  plena
comunicação,  determinando,  nos  autos  da  Execução  Penal  Provisória  nº.  5014411-
33.2018.4.04.7000/PR,  que  o  Paciente  possa  ser  entrevistado  e/ou  sabatinado  por  qualquer
veículo informativo que seja, assim como todos os outros pré-candidatos;

d) Requer-se seja concedido ao Paciente a livre opção de escolha quanto ao local que deseja
“cumprir”, se Curitiba ou São Paulo, sua pena, com base no art. 103 da LEP e em todos os
dispositivos destacados da Declaração Universal dos Direitos Humanos.”

É o breve relato. Decido.

1. Recebimento do pedido em regime de plantão.

Inicialmente, recebo o pedido em regime de Plantão por se tratar de Paciente que se encontra
preso.

Ademais, denoto no presente feito várias medidas indeferidas sem adequada fundamentação ou
sequer  análise  dos  pedidos,  bem  como  constante  constrangimento  e  violação  de  direitos.
Efetivamente, o direito de apreciação a eventual abuso em medido de restrição de LIBERDADE
impõe análise em qualquer momento, mesmo que se conclua pelo seu indeferimento, desde que
observada a devida fundamentação.

2.  Do  Pedido  de  Liberdade  decorrente  de  Fato  Novo  -  condição  do  Paciente  como  Pré-
Candidato.

As últimas ocorrências nos autos da execução (eventos 228, 241, 243, 245) que versam sobre
demandas de veículos de comunicação social para entrevistas, sabatinas, filmagens e gravações
com o Sr. Luiz Inácio Lula Silva, ora Paciente, demonstram evidente fato novo em relação à
condição de réu preso decorrente de cumprimento provisória.

Todos  esses  pleitos  são  motivados  pela  notória  condição  do  Paciente  de  Pré-Candidato  à
Presidência  da  República  nas  eleições  de  2018,  sendo  um  dos  figurantes  com  destacada
preferência dos eleitores nas diversas pesquisas divulgadas pelos órgãos especializados e pela
própria mídia.

Também é notório que o próprio Paciente já se colocou nessa condição de Pré-Candidatura,
fato  registrado,  inclusive,  por  meio  de  carta  pública  divulgada  nos  últimos  dias,  vide  link
acessado em 0 7 / 0 7 / 2 0 1 8 : https://www.valor.com.br/politica/5636841/em-cartapublica-
lula-faz-criticas-fachin-e-reafirma-candidatura.

Todos esses fatos recentes motivam a apreciação do presente mandamus de aferir o direito de

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

:: 40001204168 - eproc - :: https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=minuta_impri...

16 of 61 08/07/2019 16:44



5028139-58.2019.4.04.0000 40001204168 .V28

suspensão do cumprimento provisório da pena em curso.

Preliminarmente aponto, se de um lado a alteração das condições ou comportamento do réu em
liberdade podem ensejar a decretação da prisão preventiva ou provisória, como nos casos de
colocar em risco a aplicação da lei penal (fuga, mudança não autorizada de domicílio, etc) ou
intentar contra a conveniência da instrução criminal, logo, de igual maneira, a caracterização
de  fato  novo  também  deve  permitir  a  revisão  de  restrição  de  liberdade  anteriormente
determinada.

Nesse sentido, passo a examinar o pleito de suspensão da decisão que determinou a prisão do
paciente nos autos da ação penal 50465129420164047000/PR.

Inicialmente,  cabe  anotar  que,  dentre  os  fundamentos  invocados  pelos  impetrantes,  está  a
deficiência de motivação da determinação de prisão para execução provisória da pena.

Dentre as ilegalidade apontadas, destaca-se que a determinação de prisão veio aos autos sem a
devida e exigida fundamentação, inaugurada pela decisão da 8ª Turma deste Tribunal quando
comunicou  ao  Magistrado  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  após  decisão  do  STF  no  HC
152.752/PR, nos termos que segue (Evento 171):

"Tendo  em  vista  o  julgamento,  em  24  de  janeiro  de  2018,  da  Apelação  Criminal  n.º
5046512-94.2016.4.04.7000, bem como, em 26 de março de 2018, dos embargos declaratórios
opostos contra o respectivo acórdão, sem a atribuição de qualquer efeito modificativo, restam
condenados ao cumprimento de penas privativas de liberdade os réus José Adelmário Pinheiro
Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e Luiz Inácio Lula da Silva.

Desse modo e considerando o exaurimento dessa instância recursal - forte no descumprimento
de embargos infringentes de acórdão unânime - deve ser dado cumprimento à determinação de
execução da pena, devidamente fundamentada e decidida nos itens 7 e 9.22 do voto conduto do
Desembargador Relator da apelação, 10 do voto do Desembargador Revisor e 7 do voto do
Desembargador Vogal”.

Indicam que a referida comunicação para o cumprimento da eventual determinação imediata de
execução da pena do réu, ora Paciente, exigia ser “devidamente fundamentada”, nos termos
que preleciona a Constituição Federal -  art.  93, IX. Entretanto, observam que a decisão do
magistrado singular limitou-se a referenciar de forma genérica e exemplificativa julgados das
Cortes  Superiores  favoráveis  à  execução  antecipada  da  pena  (evento  1071  da  Ação  Penal
50465129420164047000).

Além da ausência de fundamentação, indicam que sequer a mesma poderia ser determinada
naquele  estágio  processual,  visto  que  ainda  pendia  de  julgamento  recurso  de  embargos  de
declaração relativo ao acórdão condenatório, ou seja, sem esgotar a jurisdição da instância
revisora.

A despeito de comungar em boa parcela das motivações anotadas pelos impetrantes, mormente
pela inadequada fundamentação para determinar a execução provisória da pena imposta ao
Paciente  que  se  deu  tão somente  em razão de  comando meramente  automático e  genérico,
apenas  indicando  precedentes  dos  Tribunais  Superiores  (STF  e  STJ),  quando  deveria  ter
justificado pela necessidade de garantia da ordem pública ou da aplicação da lei  penal, na
esteira dos requisitos previsos no art. 312 do CPP, entendo que o direito invocado no pedido
merece apreciação sob ordem dos novos fatos.
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Cumpre anotar, ainda, que o pleito de liberdade apreciado pelo STF no HC 152.752/PR deu-se
estritamente  sob  a  ótica  do  cabimento  ou  não  da  execução  provisória  do  acórdão  penal
condenatório proferido em grau de apelação, nada referido sobre a condição do Paciente como
Pré-Candidato.

Logo, a presente decisão não desafia decisum da Suprema Corte por apreciar fato novo alegado
pelos impetrantes, ou seja, essa moldura fático-jurídica trazida à colação pelos impetrantes não
foi objeto de discussão no HC 152.752/PR.

Efetivamente, o anúncio público pelo Paciente como pré-candidato, aliado aos já mencionados
inúmeros  pleitos  de  participação  em  eventos  de  debates  políticos,  seja  pelos  meios  de
comunicação ou outros instrumentos de manifestação da cidadania popular, ensejam verificar a
procedência de sua plena liberdade a fim de cumprir o desiderato maior de participação efetiva
no processo democrático.

Tenho que o processo democrático das eleições deve oportunizar condições de igualdade de
participação em todas as suas fases com objetivo de prestigiar a plena expressão das ideias e
projetos a serem debatidos com a sociedade. Sendo assim, percebe-se que o impedimento do
exercício  regular  dos  direitos  do  pré-candidato,  ora  paciente,  tem  gerado  grave  falta  na
isonomia do próprio processo político em curso, o que, com certeza, caso não restabelecida a
equidade, poderá contaminar todo o exercício cidadão da democracia e aprofundar a crise de
legitimidade, já evidente, das instituições democráticas.

Oportuno registrar que eventual quebra da isonomia entre os précandidatos, deixando o povo
alijado de ouvir, ao menos, as propostas, é suprimir a própria participação popular do próximo
processo eleitoral.  Nas palavras do Ministro Luiz Fux e do Prof. Carlos Eduardo Frazão, a
isonomia se constitui como um pressuposto para uma concorrência livre e equilibrada entre os
competidores  do processo político,  motivo por  que a sua inobservância não afeta apenas  a
disputa  eleitoral,  mas  amesquinha  a  essência  do  próprio  processo  democrático.  (Novos
Paradigmas do Direito Eleitoral, Ed. Fórum, 2016, p. 119).

Nesse  plano,  já  se  verificam prejuízos  ao Paciente  uma vez  que  impedido de  participar  de
inúmeros entrevistas, sabatinas e outros atos pré-eleitorais por negativa de jurisdição do juízo
“a  quo”  ao  não  apreciar  os  requerimentos  formulados  nos  eventos  228,  241,  243  e  245
originários. A título ilustrativo, outro fato evidente de prejuízo restou comprovado pela ausência
no programa “Diálogo da Indústria com os Candidatos à Presidência da República”, realizado
pela CNI – Confederação Nacional da Indústria, que sequer admitiu a presença de representante
do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva face sua impossibilidade pelo cumprimento de pena
antes do trânsito em julgado da condenação.

Some-se a esses prejuízos, as constantes violações de direitos constitucionais do paciente pelo
indeferimento  de  diversos  pedidos  de  visitas  familiares,  profissionais,  institucionais  e  até
espirituais, além das negativas de vistoria das condições do cárcere realizados no processo de
execução, até mesmo do próprio patrono do Paciente (exigindo intervenção recursal da própria
OAB), em total afronta à integridade física e moral do preso, garantida pelo art. 5º, XLIX da
Constituição da República.

Ainda  no  plano  dos  direitos  constitucionais  garantidores  da  participação  do  Paciente  nas
atividades de debates de diálogos democráticos postulados pelos diversos meios de comunicação
social, deve ser destacada a manifestação de pensamento (art. 5º, IV), a liberdade de atividade
intelectual (art. 5º, IX) e o acesso e direito a informação (art. 5º, XIV e XXXIII), sob pena de
macular o processo político-eleitoral.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

:: 40001204168 - eproc - :: https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=minuta_impri...

18 of 61 08/07/2019 16:44



5028139-58.2019.4.04.0000 40001204168 .V28

Nesse sentido,  a  própria Lei  de  Execução  Penal  prescreve  que  constitui  direito do preso o
“contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros
meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes” (LEP, art. 41, XV). Ou
seja,  o direito de imagem e comunicação não é excluído pela prisão do paciente,  mormente
quando  em  antecipação  indevida  e  ilegal  da  execução  da  pena  e  interferir  em  direito
fundamental  da cidadania,  pelo exercício de  seus direitos  políticos,  que  somente podem ser
limitados com decisão judicial transitada em julgado.

Outro fato que corrobora a necessidade de suspensão do cumprimento provisória da pena em
análise é a postulação feita pelo Partido dos Trabalhadores (evento 232, sem análise desde
08/06/2018)  para  o  paciente  participar  de  atos  pré-campanha  e  especialmente  o  direito  à
participação presencial do Ex-Presidente Lula na Convenção Partidária Nacional do Partido
dos Trabalhadores, marcada, a princípio, para o próximo dia 28 de julho de 2018, oportunidade
em que se pretende oficializar a sua candidatura.

No contexto atual, o Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrase em pleno gozo de seus
direitos  políticos,  que  são,  em  verdade,  direitos  fundamentais  consectários  do  regime
democrático. E, por não existir condenação criminal transitada em julgado, o paciente possui
em sua integralidade todos os direitos políticos, sendo vedada a sua cassação, cuja perda ou
suspensão  só  se  dará  nos  casos  de  "condenação  criminal  transitada  em julgado,  enquanto
durarem seus efeitos" (CF, art. 15, inciso III).

No mesmo sentido,  o  Pacto Internacional  sobre Direitos Civis e Políticos (promulgado pelo
Decreto nº 592/19920) reforça o caráter fundamental dos direitos políticos, vedando restrições
infundadas e limitações discriminatórias (Art. 25)

Desse espectro normativo, sobressai que o paciente possui o direito de se candidatar a cargo
eletivo. E, no estágio atual, a ilegal e inconstitucional execução provisória da pena imposta ao
Ex-Presidente Lula não pode lhe cassar os seus direitos políticos, tampouco restringir o direito
aos atos inerentes à condição de pré-candidato ao cargo de Presidente da República.

Saliente-se, mesmo quando cabível  a execução provisória da pena, ele restringe-se ao efeito
principal da condenação penal, consistente na privação da liberdade, não abrangendo todos os
diretos políticos dos cidadãos, os quais só são amplamente afetados com o trânsito em julgado
da decisão penal condenatória.

Em suma,  o  direito  de participação do paciente em atos de  précampanha encontra amparo
jurídico nos seguintes fundamentos: (i) direito de figurar como pré-candidato pelo seu partido
político à Presidência da República, assim como candidato no momento oportuno, uma vez que
seus direitos políticos não se encontram suspensos (CF, art. 15, III); (ii) manutenção do direito à
liberdade de expressão e comunicação (CF,  art.  5°,  IX c/c  art.  41,  XV da Lei  de  Execução
Penal); (iii) direito difuso da sociedade de participar de um pleito em que se garanta tratamento
isonômico  entre  as  partes,  sendo  dever  do  próprio  Estado  garantir  esta  condição  (CF,  art.
5°,caput); (iv) existência de condições objetivas aptas a sustentar a possibilidade do livre gozo
do  direito  de  contato do réu  com o mundo exterior;  (v)  existência  de  efetivos  pleitos  para
participação do paciente  em debates,  entrevistas  e  sabatinas  dos  pré-candidatos,  desde que
observada os limites da legislação eleitoral.  Tudo isso, poderia ser resumido pelo direito  de
liberdade  de  expressão.  Entretanto,  esse  direito  a  pré-candidato  à  Presidência  implica,
necesariamente,  na liberdade de ir  e  vir  pelo  Brasil  ou onde a democracia  reivindicar,  em
respeito ao seu direito individual e,  ao mesmo tempo,  da sociedade de partiripar do debate
político-eleitoral.
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Mais, o direito de expressão se coaduna com o interesse pessoal (individual) e da sociedade
(coletivo), dentro de uma idéia complementar e de preservação de direitos.

Colho aqui a lição do jurisfilósofo Ronald Dworkin: A expressão 'direitos' tem um sentido fraco
e  um  sentido  forte.  Em  sentido  fraco,  é  a  justificativa  suficiente  e  limitação  da  liberdade
individual com base em raciocínios que conduzam à conclusão de que há um benefício para os
demais membros da sociedade. Assim, reconhece-se que os cidadãos estão sujeitos a restrições
administrativas, como a de não poder transitar com seus veículos em certa mão de direção. No
entanto, quando se fala em direito de expressão, a palavra direito é tomada em sentido forte. Ou
seja - sempre segundo Dworkin - "quando se diz que os cidadãos têm direitos à liberdade de
expressão, isso deve querer dizer que esse tipo de justificação não é suficiente. De outro modo
não se afirmaria que as pessoas têm especial proteção contra a lei quando estão em jogo seus
direitos, e este é, justamente o sentido da afirmação." Explicita ainda o autor que pode haver, em
certos casos, limitações de direitos para proteger o direito de outros,  ou para impedir  uma
catástrofe, mas não pode dizer que o Estado está justificado para invalidar um direito com base
apenas em um "juízo segundo o qual é provável que, em termos gerais, sua ação produza um
benefício  à  comunidade.  Esta admissão despojaria de  sentido as  reclamações  de  direitos,  e
demonstraria  que  se  está  usando a  palavra  direito  em algum sentido  que  não  é  o  sentido
necessário para dar sua afirmação à importância política que normalmente se supõe exista
nela". ( Los Derechos en Sério, Ed. Anel/Barcelona, pp. 284/6).

Todos os elementos acima apontados, remetem ao deferimento da medida liminar para sustar a
execução  provisória  da  pena  pois  se  tratam de  fatos  recentes  e  relevantes  que  impedem o
exercício pleno da cidadania pela privação indevida e antecipada em respeito ao postulado
constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). Outrossim, nada obsta que uma vez
exaurida a instância recursal, seja retomada a execução do acórdão penal condenatório caso
confirmado pelas instância superiores.

Nessa esteira, oportuno o asseverado pelo Min. Dias Toffoli na Reclamação 30.245/PR:

“Essa assertiva a respeito do postulado constitucional da presunção de inocência (CF,
art. 5º, LVII), no entanto, não obsta uma vez exaurida a instância recursal, que se execute
antecipadamente em seu desfavor o acórdão penal  condenatório,  sendo certo que sua
custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de
prisão-pena - vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico
penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título
judicial condenatório (v.g. HC nº 152.707- MC/SP, de minha relatoria, DJe de 4/4/18; Rcl
nº 25.111-AgR/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/18).

Até porque, interpretação diversa, subverteria o próprio entendimento que prevalece na
óptica da maioria dos membros da Corte de que essa execução, na forma colocada, não
compromete a presunção de inocência (Tema nº 925 da Repercussão Geral).”

Importante reafirmar que a presunção de inocência, foi abordada em acórdão paradigma
do STF, sob a perspectiva de que a prisão sem trânsito em julgado, enquanto medida de
natureza cautelar, não pode ser ao propósito de antecipação de pena do réu como alerta
o Min. Celso de Mello:

“Impõe-se advertir, no entanto, que a prisão cautelar (carcer ad custodiam) - que não se
confunde com a prisão penal (carcer ad poenam) - não objetiva infligir punição à pessoa
que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar , em face da estrita finalidade a
que se destina, qualquer idéia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado
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a atuar em benefício da atividade desenvolvida no processo penal (BASILEU GARCIA,
Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III/7, item n. 1, 1945, Forense), tal como
esta Suprema Corte tem proclamado :

A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR -
NÃO TEM POR OBJETIVO INFLIGIR PUNIÇÃO ANTECIPADA AO INDICIADO
OU AO RÉU.

- A prisão preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como
instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois ,
no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da
liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem
defesa prévia.

A prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva
infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se , considerada a função
cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no
processo penal . ( RTJ 180/262-264 , Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Daí a clara advertência do Supremo Tribunal Federal, que tem sido reiterada em diversos
julgados, no sentido de que se revela absolutamente inconstitucional a utilização, com
fins punitivos, da prisão cautelar, pois esta não se destina a puni r o indiciado ou o réu,
sob pena de manifesta ofensa às garantias constitucionais da presunção de inocência e
do devido processo legal, com a conseqüente (e inadmissível) prevalência da idéia tão
cara aos regimes autocráticos de supressão da liberdade individual em um contexto de
julgamento sem defesa e de condenação sem processo (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, v.g.

Isso  significa,  portanto,  que  o  instituto  da  prisão  cautelar  -  considerada  a  função
exclusivamente processual que lhe é inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de
promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois , se assim fosse
lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave
comprometimento ao princípio da liberdade (RTJ 202/256-258,  Rel.  Min.  CELSO DE
MELLO).” (HC nº 105.556/SP, Segunda Turma, DJe de 30/8/13 - grifos do autor.”

Além da imposição do preceito fundamental de presunção de inocência, deve-se reconhecer a
existência de plausibilidade jurídica nos argumentos defensivos a respeito da dosimetria da pena
imposta ao Paciente, bem como da condenação dos crimes de corrupção passiva e de lavagem
de  dinheiro.  E  a  própria  admissibilidade  do  Recurso  Especial  já  indica  a  possibilidade de
revisão  da  decisão,  seja  plena  (absolvição),  redução  parcial  da  condenação  ou  apenas
diminuição das penas aplicadas, as quais podem implicar imediata soltura. Mesmo o Recurso
Extraordinário não admitido pela Vice- Presidência desta Corte,  decisão que desafia agravo
perante o STF, pode sofrer provimento em benefício do réu, ora Paciente. Em outras palavras, as
teses jurídicas lançadas nos recursos excepcionais apresentados pela defesa têm relação estrita
com o quantum da pena e o regime inicialmente fixado na condenação do paciente, sendo mister
reconhecer que esses fatos podem repercutir na sua atual situação prisional e, por consequência,
até  na liberdade de  locomoção.  Cumpre ainda anotar  que,  após  decidido  pelo  STF no HC
152.752/PR (por apertada maioria – 6x5), aquela Suprema Corte indicou a revisitação do tema,
por forca da necessidade de julgamento do mérito das ADC nº 43 e 44, as quais discutem se a
tese  da  execução  provisória  da  pena  compromete  a  matriz  constitucional  da  presunção  da
inocência (CF. art. 5º, LVII).  Contudo, por questões de política administrativa da sua pauta,
ainda não foi oportunizado o seu julgamento pela Presidência, o que deve demorar ainda mais
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pelo atual recesso da Corte Suprema (mês de julho).

Diante  dessa  indefinição  e  para  combater  a  insegurança  jurídica  aos  réus  que  discutem o
cabimento  ou  não  da  execução  provisória  da  pena,  o  próprio  STF tem  proferido  decisões
concessivas  de  ordem de  soltura  de  réus,  o  que  demonstra  ainda mais  a  razoabilidade  da
fundamentação ora adotada, na proteção do direito de liberdade em decorrência da presunção
da inocência até o efetivo trânsito em julgado.

A  título  exemplificativo,  a  recente  decisão  monocrática  do  Min.  Marco  Aurélio  (HC
158.157/RN):

“Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: o caso
paciente não esteja recolhido por motivo diverso da prisão preventiva decretada no processo nº
000206-62.2017.405.8400, da Décima Vara Federal da Secção Judiciária do Rio Grande do
Norte. (...)”

Na mesma linha, a 2ª Turma, em voto de relatoria do Min. Dias Toffoli, concedeu a “ordem de
habeas  corpus  de  ofício  para,  excepcionalmente,  suspender  a  execução  provisória  da  pena
imposta ao reclamante, até que, nos moldes da compreensão que firmei no HC nº 152.752/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decida seu recurso.” (Rcl 30.245/PR).

Sublinhe-se que mesmo a posição majoritária do plenário do STF não indica automaticidade da
antecipação do cumprimento da pena após condenação em segundo grau,  como muitos tem
compreendido  de  forma  equivocada.  Mas  sim,  registra  uma  possibilidade,  a  qual  deve  ser
sempre fundamentada em concreto e com demonstração que as circunstâncias pessoais do réu
ensejam sua decretação para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos pressupostos
exigidos pelo art. 312 do CPP e 93, IX da Carta Federal.

No caso em tela, está-se a deliberar sobre um paciente que apresenta situação similar, agravada
pelo duplo cerceamento de liberdade: direito próprio e individual como cidadão de aguardar a
conclusão  do  julgamento  em  liberdade  e,  direito  político  de  privação  de  participação  do
processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, seja na ações
de pré-campanha.

Por fim, a concessão da ordem de soltura não coloca em risco os pressupostos processuais
penais ensejadores da prisão preventiva. Quanto à conveniência da instrução criminal porque
esta já encerrada. Relativamente ao risco da ordem pública e aplicação da lei penal, todo o
comportamento e postura do réu, desde a instrução criminal até a atual execução provisória da
pena, tem sido de colaboração e auxílio às autoridades judiciárias, bem como não há noticia de
ter causado obstrução ou interferência na persecussão penal, seja com testemunhas ou outros
réus.  Da  mesma  forma,  o  paciente  sempre  informou  local  de  domicílio  certo  e  publicizou
negativa  de  eventual  acolhimento  de  asilo  político  pela  sua  condição  de  Ex-Presidente  da
República. Ainda, sempre que convocado pela Justiça apresentou-se espontaneamente, inclusive
quando determinado o seu recolhimento para o atual cumprimento provisória de pena.

Em face de todo o exposto e, considerando que o recolhimento à prisão quando ainda cabe
recurso  do  acórdão  condenatório  há  que  ser  embasado  em  decisão  judicial  devidamente
fundamentada nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal e, que não se
configura no caso em tela, entendo merecer acolhimento a expedição de ordem de Habeas
Corpus para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena do paciente, até o
efetivo trânsito em julgado, como providência harmoniosa com princípio da indisponibilidade
da liberdade.
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Por conseqüência, restam prejudicados os demais pleitos porque absorvidos pelo deferimento da
ordem máxima de liberdade do paciente.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a execução provisória da pena para
conceder a liberdade ao paciente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,  se por outro motivo não
estiver preso.

Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou
desta  ordem  a  qualquer  autoridade  policial  presente  na  sede  da  carceragem  da
Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente.

Emita-se, desde logo, o Alvará de Soltura diretamente por esse Tribunal, a fim de garantir a
melhor eficácia na execução da presente ordem, evitando demasiada circulação interna pelos
órgãos judiciais e risco de conhecimento externo antes do seu cumprimento, o que pode ensejar
agitação e clamor público pela representatividade do paciente como Ex-Presidente da República
e pessoa pública de elevada notoriedade social.

Considerando que o cumprimento dar-se-á em dia não útil (domingo) oportunizo a dispensa do
exame de corpo de delito se for interesse do paciente.

Tratando-se de processo eletrônico, onde todos os documentos já se encontram disponibilizados
nesta Corte, solicite-se ao juízo de primeiro grau que, no prazo de 05 (cinco) dias, se entender
necessário, preste esclarecimentos adicionais que reputar relevantes para o julgamento desta
impetração, ressaltando que o transcurso do prazo sem manifestação será interpretado como
inexistência de tais acréscimos. Decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
(...)”

III - dia 08/07/2018 às 12h44min - decisão do ilustre Desembargador Federal
Rogério Favreto que literalizava –

"(...)

Trata-se de petição apresentada pelo impetrantes (Evento 7), que alegam entraves e retardo no
cumprimento  da  decisão  exarada no  presente  Habeas  Corpus,  bem como pela  ausência  de
Delegado da Polícia Federal na sua sede.

Considerando os termos da decisão proferida em regime de plantão e que envolve o direito de
liberdade do Paciente, bem como já foi determinado o cumprimento em regime de URGÊNCIA
por  "qualquer  autoridade policial  presente  na  sede  da  carceragem da  Superintendência  da
Polícia Federal em Curitiba", reitero a ordem exarada e determino o IMEDIATO cumprimento
da decisão, nos termos da mesma e competente Alvará de Soltura expedido (Evento 6), ambos
de posse e conhecimento da autoridade policial, desde o início da manhã do presente dia.

Registro ainda, que sem adentrar na funcionalidade interna da Polícia Federal, o cumprimento
do Alvará de Soltura não requer maiores dificuldades e deve ser efetivado por qualquer agente
federal que estiver na atividade plantonista, não havendo necessidade da presença de Delegado
local.

Pelo exposto, determino o IMEDIATO cumprimento da medida judicial de soltura do Paciente,
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sob  pena  de  responsabilização  por  descumprimento  de  ordem  judicial,  nos  termos  da
legislação incidente.

Cumpra-se.

Comunique-se os Impetrantes, remetendo a presente decisão à Polícia Federal para imediato
atendimento da ordem judicial. (...)"

IV - dia 08/07/2018 às 14h13min - decisão do ilustre Desembargador Federal
João Pedro Gebran Neto –

"(...)

Trata-se de habeas corpus impetrado por Wadih Nemer Damous Filho e outros em favor de
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA objetivando a suspensão da decisão que determinou a prisão do
paciente nos autos da Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000 e a concessão da liberdade
independente da aplicação de medidas alternativas.

Sustentam os impetrantes, em síntese: (a) a ilegalidade da decisão do Juízo da 13ª Vara Federal
de  Curitiba/PR que  determinou  a  prisão do  paciente,  sem apresentar  qualquer  fundamento
específico a fim de justificar sua necessidade, proferida quando sequer havia sido esgotada a
jurisdição  desta  Corte  e  contrariando  precedentes  do  STF;  (b)  a  desproporcionalidade  da
execução prematura da pena; (c) o impedimento de comunicação do paciente, pré-candidato à
Presidência da República, com a mídia; e (d) a liberdade de autodeterminação quanto ao local
de cumprimento da pena, que deveria ser próximo ao seu meio social e familiar. Alegam que a
medida é urgente, o que justificaria o despacho em plantão.

Requerem a suspensão de todos os processos existentes contra o paciente, que este possa ser
livremente  entrevistado  e  sabatinado  como  pré-candidato  e,  alternativamente,  que  lhe  seja
conferida a liberdade de opção quanto ao local onde deseja cumprir sua pena, Curitiba ou São
Paulo.

Vistos em plantão, o Desembargador Federal Rogério Favreto deferiu o pedido liminar para
suspender a execução provisória da pena para conceder a liberdade ao paciente, tomando como
primeiro pressuposto um fato novo, consistente na condição de pré-candidato. (evento 03).

Expedido  alvará  de  soltura,  o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR,  entendendo pela
existência de impasse jurídico e por orientação do Presidente desta e. Corte, proferiu despacho
na  referida ação penal,  solicitando orientação  a  este  Relator  natural  sobre  como proceder.
Informa que o habeas corpus, em que figura como autoridade coatora, parte do pressuposto de
que a prisão teria sido por si determinada, mas que se limitou a cumprir ordem exarada pela 8ª
Turma deste Tribunal. Diz entender ser o desembargador de plantão autoridade competente.

Em  seguida,  constato  que  novo  despacho  foi  exarado  pelo  Desembargador  em  plantão,
reiterando a determinação para cumprimento da ordem (evento 10).

Tendo sido provocado a me manifestar, avoco os presentes autos para deliberação na condição
de Relator natural do writ.
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É o relatório. Passo a decidir.

Em primeiro lugar, convém esclarecer que a jurisdição de plantão não exclui a competência
constitucional por prevenção para questões relacionadas à execução da pena, como posta no
presente habeas corpus. Desse modo, diante de consulta formulada pelo Juízo de Primeiro Grau
acerca do cumprimento da decisão e sendo a impetração distribuída em razão de atribuição
para os feitos relacionados à 'Operação Lava-Jato', chamo o feito a ordem.

Ademais disso, chama a atenção a excepcionalidade da distribuição em plantão, haja vista que o
paciente encontra-se em cumprimento de pena em face de Execução Provisória nos autos da
Apelação Criminal nº 50465129420164047000/PR, determinada pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (evento 171 - em 05/04/2018), sem que fato novo verdadeiro houvesse.

Daí  surgem  as  primeiras  inconsistências  técnicas  na  impetração  que  a  torna  de  duvidoso
cabimento. Em primeiro, porque a execução provisória da pena não está afetada ao Juízo da 13ª
Vara  Federal  de  Curitiba/PR,  equivocadamente  indicada  como  autoridade  coatora.  Em  se
tratando de mero cumprimento de ordem emanada do Tribunal como órgão Colegiado, sequer
seria cabível a impetração de habeas corpus. Em segundo, como processo de execução que é, a
Lei nº 7.210/84 prevê como cabível a interposição de agravo de execução.

Complementa-se o quadro de inadequação da impetração o fato de que o tema já foi superado
em inúmeras oportunidades. Ainda, a suposta manifestação de interesse para cumprimento de
pena em local da escolha do paciente, curiosamente nunca antes foi direcionada a este Tribunal
em sede de execução provisória.

Despacho o presente feito em caráter excepcional, portanto, tendo em vista flagrante vício que
está a justificar minha intervenção, vez que resta evidente que o desembargador de plantão foi
induzido em erro pelos impetrantes, pois partiram de pressuposto de fato inexistente.

Anoto que não se trata de revisar os argumentos utilizados pelo impetrante e pela decisão que
determinou o alvará de soltura (o que poderá ser feito por ocasião da apreciação do pedido de
liminar por este Relator),  mas a aptidão desta decisão para produzir  efeitos  jurídicos e  no
mundo dos fatos.

Ocorre que inexiste o suposto ato, vez que a ordem de prisão do expresidente partiu da 8ª Turma
deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo o magistrado de primeiro grau apenas e tão
somente a cumprido. Não há qualquer conteúdo decisório proferido pelo Juiz impetrado, mas
conteúdo vinculado à ordem da colenda Oitava Turma, determinando a expedição de mandado
de prisão. Sobre o tema da validade (existência)  dos atos, lecionam Hely Lopes Meirelles e
Marçal Justen Filho:

A inexistência jurídica se verifica quanto não existem os requisitos mínimos necessário à
qualificação de um ato como jurídico. Não obstante,  podem existir  alguns eventos no
mundo dos fatos. Mas esses eventos são totalmente desconformes aos modelos jurídicos.
O  grau  de  desconformidade  é  tão  intenso  que  nem  cabe  aludir  a  um  'ato  jurídico
defeituoso' - existe apenas ato material, destituído de qualquer carga jurídica. Lembre-se
que essa categoria abrange os comandos dos atos administrativos putativos,  os  quais
podem  gerar  efeitos  jurídicos.  (JUSTEN  FILHO,  Marçal.  Curso  de  Direito
Administrativo. 9ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 438)

Também pertinente a lição do saudoso jurista Hely Lopes Meirelles:
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Equiparam-se, em nosso Direito, aos atos nulos, sendo, assim, irrelevante e sem interesse
prático  a  distinção entre  nulidade e  inexistência,  porque ambas  conduzem ao  mesmo
resultado  -  a  invalidade  -  e  se  subordinam  às  mesmas  regras  de  invalidação.  Ato
inexistente  ou  ato  nulo  é  ato  ilegal  e  imprestável,  desde  o  seu  nascedouro.  (In.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24 ed. Atualizada por Eurico
de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo:
Malheiros, 1999. p.157.)

Assim, não há produção de efeitos no mundo jurídico, seja do fundamento da petição inicial,
porque ataca ato judicial  inexistente,  seja da decisão liminar que  deferiu a soltura,  porque
fundada  em  falso  pressuposto  de  fato,  sofrendo  do  vício  inicial  por  arrastamento.  Essa,  a
propósito, é a essência da manifestação ministerial juntada ao evento 14:

O Ministério Público Federal, pelo Procurador Regional da República signatário, nos autos do
processo supramencionado, em regime de plantão, ciente da decisão lançada no evento 3, que
deferiu  a liminar para determinar  a imediata  soltura do  paciente  LUIS INÁCIO LULA DA
SILVA, vem à presença de Vossa Excelência para requerer RECONSIDERAÇÃO, em razão dos
seguintes fatos e fundamentos.

A decisão do evento 3 suspendeu a execução provisória da pena, concluindo, verbis:

'Em face de todo o exposto e, considerando que o recolhimento à prisão quando ainda
cabe  recurso  do  acórdão  condenatório  há  que  ser  embasado  em  decisão  judicial
devidamente fundamentada nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo
Penal e, que não se configura no caso em tela, entendo merecer acolhimento a expedição
de ordem de Habeas Corpus para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da
pena do paciente, até o efetivo trânsito em julgado, como providência harmoniosa com
princípio da indisponibilidade da liberdade.'

Ocorre que, com a devida vênia, não há ato ilegal que possa ser imputado ao Juízo da 13ª
Vara  Federal  de  Curitiba,  aqui  apontado como coator,  uma vez  que  o  paciente  está
recolhido à prisão por determinação desse Tribunal, conforme ofício expedido no evento
171 da apelação criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000. A fundamentação reclamada,
justificadora da expedição do mandado de prisão para execução provisória da pena, por
sua vez, consta dos itens 7 e 9.22 do voto do eminente Relator, do item 10 do voto do
eminente Desembargador Federal Revisor e do item 7 do voto do Desembargador Vogal,
nos autos citados.

Nesses termos,  o  eminente  desembargador plantonista não detém competência para a
análise do pedido de habeas corpus, nos termos do art. 92, § 2º, desse E. TRF4, o qual
dispõe expressamente:  'O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já
apreciado pelo Tribunal,  inclusive  em plantão anterior,  nem à sua reconsideração ou
reexame,  ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial  para
escuta telefônica.'

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  requer  que  seja  reconsiderada  a  decisão
liminar, para que seja suspensa a determinação contida no evento 3, recolhendo-se o alvará de
soltura, até que o pedido de habeas corpus aqui tratado seja submetido ao escrutínio da c. 8ª
Turma dessa Corte

Não fosse a inexistência de ato praticado pelo magistrado de origem, o que por si só leva à
inexistência  de  decisão  judicial  cujo  cumprimento  de  busca  insistentemente  cumprir,  sem
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adentrar, neste momento, no mérito de ser ou não caso de tomada de decisão em plantão, o fato
é  que  tendo  partido  a  decisão  de  prisão  da  8ª  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal,  a
competência  para  revisão  da  decisão  é  da  própria  Turma  ou  de  Tribunal  Superior  com
competência recursal.

Nem uma nem outra coisa se aplica ao presente feito.

2. Descabe neste momento avançar mais do que isso, mas, em breve resumo, a possibilidade de
execução provisória da pena do paciente é matéria amplamente decidida em várias instâncias,
inclusive  perante  o  plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  nos  autos  do  HC  152.752,  de
04/04/2018 (Rel. Min. Edson Fachin), a saber:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, denegou a ordem, vencidos,
em  menor  extensão,  os  Ministros  Gilmar  Mendes  e  Dias  Toffoli,  e,  em maior  extensão, os
Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Em seguida, o Tribunal, por
unanimidade, rejeitou questão de ordem, suscitada da tribuna pelo advogado do paciente, no
sentido de que, havendo empate na votação, a Presidente do Tribunal não poderia votar. Ao
final,  o Tribunal indeferiu novo pedido de medida liminar suscitado da tribuna, vencidos os
Ministros  Ricardo  Lewandowski  e  Marco  Aurélio,  e  cassou  o  salvo-conduto  anteriormente
concedido.  Ausente,  justificadamente,  o  Ministro  Gilmar  Mendes  na  votação  da  questão  de
ordem e do pedido de medida liminar. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
4.4.2018.

A discussão, como se vê, encontra-se superada pelo indeferimento de suspensão desse ponto
específico do julgado em habeas corpus impetrados perante o Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal, estando o paciente atualmente segregado em face de execução penal
provisória  tombada  sob  o  número  5014411-  33.2018.4.04.7000/PR,  que  comporta  recurso
específico e exclusivo da defesa constituída.

Registre-se,  ainda,  que  em  decisão  proferida  nos  autos  da  Apelação  Criminal  nº
5046512-94.2016.4.04.7000, a Vice-Presidência desta Casa, indeferiu 'pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos por LUIS INÁCIO LULA
DA SILVA, com fundamento no parágrafo único do artigo 995, e no §5º do artigo 1029, ambos
do CPC, conforme previsto no artigo 3º, do CPC, relativamente a acórdão proferido pela 8ª
Turma' (evento 225).

Dessa forma, ausente pedido suspensivo aos recursos especial e  extraordinário, não haveria
óbice à produção de efeitos do julgado. Ou seja, o contexto que antes já se mostrava favorável à
execução da pena do paciente, agora se revela ainda mais latente. Destaca-se, também, que o
recurso extraordinário interposto pela defesa não foi admitido nesta Corte, de maneira que sua
eventual admissibilidade reclama a interposição de recurso de agravo específico para a Corte
Constitucional.

No tocante ao recurso especial, a admissão deu-se apenas em parte, sem, contudo, inserção em
matéria probatória e na aferição da responsabilidade criminal do recorrente, ponto decidido à
unanimidade pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

3.  Para  além disso,  é  importante  assinalar  que  nenhum dos  impetrantes  tem representação
válida  com  relação  ao  paciente.  Nada  obstante  o  habeas  corpus  poder  ser  impetrado  por
qualquer pessoa, quando se tratar de paciente notória e regulamente representado, deve-se ter
cautela.
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Em  casos  semelhantes,  tenho  determinado  a  intimação  dos  representantes  legais  para  que
manifestem  expressamente  seu  interesse  no  prosseguimento  do  feito,  sobretudo  para  evitar
possível  incompatibilidade entre  a  ação dos  impetrantes  e  o  efetivo interesse  processual  do
paciente.

Essa, aliás, é a essência do que determina o art. 212, § 1º do RITRF4 ao dizer que 'opondo-se o
paciente  à  impetração,  não  se  conhecerá  do  pedido',  preservando-se,  prioritariamente,  o
interesse  de  agir  do  paciente  pelos  seus  representantes  legais,  quando  e  na  forma  que
entenderem pertinentes.

Na mesma linha, seguem decisões proferidas pelo Ministro Edson Fachin nos HCs nºs 152.613 e
152.626. Confira-se:

2. De início, saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa
técnica do paciente.

Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional
voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa.
Nesse  particular,  em tese,  qualquer  pessoa  pode impetrá-lo  em favor  de  determinado
paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal.

Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga
legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela
judicial  do  direito  de  locomoção,  com relevância  acentuada  nas  hipóteses  em  que  o
paciente  não  possui  defesa  técnica  constituída  ou  ainda  que  tal  mister  não  seja
desempenhado a contento.

Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e
oportunidade  da  formalização  da  impetração,  as  quais  se  inserem  no  contexto  da
estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio,  deve ser prestigiada a atuação da
defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e
não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa.

Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do 'se' e do 'quando' no que
toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz.

A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses
em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da
atuação da defesa constituída não se encontra em debate.

Nessa mesma linha, o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que 'Não se
conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente.'

A disposição literal, portanto, já evidencia a prevalência da defesa sobre a impetração
formulada,  bem  como  que  os  impetrantes  em  geral  não  possuem  direito  subjetivo
inafastável da apreciação de tais temas.

Na minha ótica, tal cuidado deve ser robustecido em casos como o dos autos, que envolve
figura pública de projeção nacional, o que, naturalmente, pode ensejar a submissão da
matéria ao Poder Judiciário pelas mais diversas razões.
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Ademais, no caso concreto, não compreendo cabível o processamento da impetração até
que haja oposição da defesa técnica.

A uma, pelo fato de que eventual multiplicação de impetrações de tal jaez exigiria intensa
dedicação da defesa com a finalidade de obstar o processamento de remédio processual
posto  exclusivamente  à  disposição  dos  interesses  defensivos,  prejudicando,  em  uma
perspectiva holística, o exercício do seu encargo.

A duas, pela notória combatividade da defesa técnica a quem cabe, a tempo e modo, a
adoção da estratégia defensiva que reputar adequada ao caso.

Assim, diante de tal contexto, salvo manifestação expressa em sentido contrário, considero
a presente impetração desautorizada pela defesa técnica.

Em habeas  corpus  correlato  (5010691-77.2016.4.04.0000/PR),  também impetrado por
terceiro,  os  advogados  Roberto  Teixeira  e  Cristiano  Zanin  Martins,  regularmente
intimados,  manifestaram-se em nome de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,  registrando
expresso  desinteresse  não  só  naquela,  mas  em  qualquer  outra  representação
extraordinária:

O Requerente expressamente não autoriza qualquer forma de representação judicial ou
extrajudicial  em  seu  nome,  que  não  seja  através  de  seus  advogados  legalmente
constituídos para representá-lo e defender os seus interesses, constantes em instrumento
de mandato anexo, salientando que somente esses são legalmente autorizados para tanto.

Em sendo  assim,  requer-se  o  NÃO CONHECIMENTO do habeas  corpus  impetrado
perante esta Egrégia Corte.

Requer,  por  fim,  que  todas  as  intimação  atinentes  ao  presente  feito  sejam  efetuadas
exclusivamente  em  nome  dos  Drs.  Roberto  Teixeira  e  Cristiano  Zanin  Martins.
DESTAQUEI

Em recente julgamento, a 8ª Turma negou provimento a agravo regimental interposto contra
decisão que negou seguimento a habeas corpus interposto por terceiro. Confira-se:

'OPERAÇÃO  LAVA-JATO'.  HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  POR  TERCEIRO.
PACIENTE  DEVIDAMENTE  REPRESENTADO.  ART.  212,  §  1º  DO  RITRF4.  NÃO
CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA. RECURSO PRÓPRIO. 1. O art.
212, § 1º do RITRF4 ao dizer que 'opondo-se o paciente à impetração, não se conhecerá
do pedido',  preserva o interesse  de agir  do paciente  pelos seus representantes  legais,
quando e na forma que entenderem pertinentes. Hipótese em que é válida a manifestação
da defesa regularmente constituída.  2.  não se admite  a  impetração de  habeas  corpus
perante o próprio Tribunal que, ao julgar recurso de apelação, determina a execução
provisória da pena, sendo o juízo de primeiro grau mero executor da decisão. 3. Questão
superada  pelo  indeferimento  de  pedidos  formulados  pela  defesa  técnica  constituída
perante o STJ e o STF. 3. Agravo regimental improvido. (TRF4, AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS Nº 5013975-25.2018.404.0000,  8ª  Turma,  Des.  Federal  JOÃO
PEDRO  GEBRAN  NETO,  POR  UNANIMIDADE,  JUNTADO  AOS  AUTOS  EM
26/04/2018)

Para que não pairem dúvidas, nem mesmo a situação do impetrante WADIH NEMER
DAMOUS FILHO atrai raciocínio diverso. Calha explicar que a liminar concedida em
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favor da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -  SECCIONAL PARANÁ, examina
contexto diverso. Naqueles autos, disse a impetrante: '(a) que a vedação contida no art.
30,  II  da  Lei  nº  8.906/94  não  se  aplica  ao  caso;  (b)  não  há  qualquer  dos  entes  da
Administração  Público  no  polo  ativo  ou  passivo  da  Execução  Provisória  nº
5014411-33.2018.4.04.7000;  (c)  a  execução  provisória  não  é  manejada  em  favor  da
Petrobras; (d) 'o Parquet, por sua vez, não se caracteriza com pessoa jurídica de direito
público, tampouco se confundindo com qualquer ente estatal'; (e) a estatal Petrobras não
figura na execução provisória'.

Assim, para evitar maior tumulto para a tramitação deste habeas corpus, até porque a decisão
proferida em caráter de plantão poderia ser revista por mim, juiz natural para este processo, em
qualquer momento, DETERMINO que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se
abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª Turma.

Ante  o  exposto  e  em  atenção  à  consulta  formulada  pelo  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de
Curitiba/PR nos autos da Ação Penal nº 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR, encaminhe-se cópia
da  presente  decisão  à  autoridade  apontada como coatora  e  à  Superintendência  da  Polícia
Federal do Paraná.

Considerando a reiteração de  pedidos de  tal  espécie  em feitos já examinados  por todas  as
instâncias recursais, o que afastaria, por si só o exame do caso em plantão, avoco os autos e
determino  o  IMEDIATO  retorno  ao  meu  gabinete  onde  seguirá  regular  tramitação.
COMUNIQUE-SE COM URGÊNCIA.

(...)"

IV - dia 08/07/2018 às 16h12min - decisão do ilustre Desembargador Federal
Rogério Favreto que literalizava –

"(...)

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo MPF diante da decisao liminar proferida
no evento 3 e petição noticiando despacho proferido no autos da AÇÃO PENAL - proc.  nº
5046512- 94.2016.4.04.7000/PR proferido pelo Magistrado Sérgio Fernando Moro indicando
que não cumpriria a determinacao pelo fato de que este magistrado nâo teria competência para
decidir acerca da determinacao de prisâo revogada.

Nesse ínterim, sobreveio decisão do colega Des. Federal João Gebran Neto, avocando os autos
pela relatoria.

É o breve relato. Decido.

Sobre o pedido de reconsideração do MPF, indefiro por ora, pelos próprios fundamentos da
decisão exarada.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão em tela não desafia atos ou decisões do colegiado
do TRF4 e nem de outras instâncias superiores. Muito menos decisão do magistrado da 13ª Vara
Federal de Curitiba, que sequer é autoridade coatora e nem tem competência jurisdicional no
presente feito.
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Nesse sentido, a decisão decorre de fato novo (condição de précandidato do Paciente), conforme
exaustivamente fundamentada. Esclareça-se que o habeas ataca atos de competência do Juízo
da execução da pena (12ª Vara Federal de Curitiba), em especial os pleitos de participar os atos
de  pré-campanha,  por  ausência  de  prestação  jurisdicional.  Em  suma,  a  suspensão  do
cumprimento  provisório  se  dá  pelo  fato  novo  e  omissões  decorrentes  no  procedimento  de
execução  provisoria  da  pena,  de  competência  jurisdicional  de  vara  distinta  do  magistrado
prolator da decisão constante no Anexo 2 do Evento 15.

Ainda,  face  as  interferências  indevidas  do  Juízo  da  13ª  Vara  Federal,  sem  competência
jurisdicional no feito (Anexo 2 -Evento 15), reitero que a decisão em tela foi tomada no exercício
pleno  de  jurisdição  outorgado  pelo  regime  de  plantão do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª
Região.

No mais,  esgotadas as responsabilidades  de  plantão,  sim o procedimento será encaminhado
automaticamente  ao  relator  da  8ª  Turma  dessa  Corte.  Desse  modo,  já  respondo a  decisão
(Evento 17) do eminente colega, Des. João Pedro Gebran Neto, que este magistrado não foi
induzido em erro, mas sim deliberou sobre fatos novos relativos à execução da pena, entendendo
por haver violação ao direito constitucional de liberdade de expressão e, consequente liberdade
do paciente,  deferindo a ordem de soltura. Da mesma forma, não cabe correção de decisão
válida e vigente, devendo ser apreciada pelos órgãos competentes, dentro da normalidade da
atuação judicial e respeitado o esgotamento da jurisdição especial de plantão.

Mais, não há qualquer subordinação do signatário a outro colega, mas apenas das decisões às
instâncias  judiciais  superiores,  respeitada  a  convivência  harmoniosa  das  divergências  de
compreeensão  e  fundamentação  das  decisões,  pois  não  estamos  em  regime  político  e  nem
judicial  de  exceção.  Logo,  inaplicável  a  decisão do  Evento  17 para  o  presente  o  momento
processual.

Por  outro  lado,  desconheço  as  pretendidas  orientações  e  observações  do  colega  sobre
entendimentos  jurídicos,  reiterando  que  a  decisão  em  tela  considerou  a  plena  e  ampla
competencia constitucional do Habeas Corpus, não necessitando de qualquer confirmação do
paciente  quando  legitimamente  impetrado.  Inclusive  esse  remédio  constituional  não  exige
técnica apurada no seu manejo, visto que pode ser impetrado qualquer cidadão sem assistência
de advogado. De igual maneira, pode ser deferido de ofício pela autoridade judiciária quando
denota  alguma  ilegalidade  passivel  de  reparação  por  esse  instrumento  processual-
constitucional.

Sobre o cabimento da apreciação da medida em sede plantão judicial, suficiente tratar-se de
pleito de réu preso, conforme prevêem as normativas internas do TRF e CNJ. Ademais, a decisão
pretendida de revogação - a qual não se submete, no atual estágio, à reapreciação do colega -
foi devidamente fundamentada quanto ao seu cabimento em sede plantonista.

Outrossim,  extraia-se  cópia  da  manifestação  do  magistrado da  13ª  Vara  Federal  (Anexo  2
-Evento 15), para encaminhar ao conhecimento da Corregedoria dessa Corte e do Conselho
Nacional de Justiça, a fim apurar eventual falta funcional, acompanhada pela petição do Evento
16.

Por fim, reitero o conteúdo das decisões anteriores (Eventos 3 e 10), determinando o imediato
cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de uma hora, face já estar em posse da
autoridade policial desdes as 10:00 h, bem como em contado com o delegado plantonista foi
esclarecida a competência e vigência da decisão em curso.
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Assim, eventuais descumprimentos importarão em desobediência de ordem judicial, nos termos
legais. Dê-se ciência aos impetrantes, demais interessados e autoridade policial.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração mantendo a liminar deferida e reitero a
determinação de imediato cumprimento.

(...)"

À  vista  do  processamento  impingido  ao  Habeas  Corpus  nº
5025614-40.2018.404.0000  em  cotejo  com  o  quanto  requerido  no  Processo  n.
5025635-16.2018.4.04.0000,  este  Magistrado  –  Presidente  desta  Corte  à  época  dos  fatos  -
proferiu decisão no dia 08/07/2018 às 19h30min nos seguintes termos –

"(...)

Vistos, etc.

Trata-se de Conflito Positivo de Jurisdição deduzido pelo Ministério Público Federal a modo
incidental nos autos do Habeas Corpus n. 5025614-40.2018.4.04.0000/PR pelo qual requer –

a) que decida, liminarmente, com urgência, no sentido de que a competência, nos autos do HC
5025614-40.2018.4.04.0000, é da 8ª Turma desse Tribunal, ainda que em regime de plantão,
cabendo portanto ao relator da apelação criminal nº 5046512- 94.2016.4.04.7000 a decisão
sobre medidas urgentes nos autos referidos;

b) determine a imediata retirada dos autos do HC 5025614-40.2018.4.04.0000 do plantão e a
sua remessa à egrégia 8ª Turma, para normal tramitação nos termos do regimento e das leis
processuais vigente.

Noticia  que  a  liminar  nos  autos  daquele  habeas  corpus  foi  deferida,  sendo  determinada a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente Luis Inácio Lula da Silva.

Sustenta que a matéria veiculada no writ não se subsume àquelas hipóteses que ensejam análise
em plantão judiciário, razão pela qual o Des. Federal Rogerio Fravreto carece de competência
para a apreciação do habeas corpus.

Alega que o Des. Federal João Pedro Gebran Neto proferiu decisão naquele habeas corpus em
sentido contrária àquela do Des. Federal Plantonista e esse fato - conflito de decisões em um
mesmo processo - configura verdadeira hipótese de conflito positivo de jurisdição a desafiar
decisão desta Presidência à elucidação da controvérsia na espécie.

D E C I D O

A Resolução  n.  127 de  22/11/2017 desta  Corte,  que  trata da  competência  afeta ao  plantão
judiciário, literaliza –

Art. 3º O plantão judiciário destina-se exclusivamente ao exame de:

a)  pedidos  de  habeas  corpus  e  mandados  de  segurança em que  figurar  como coator
autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
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b) comunicações de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade provisória;

c) em caso de justificada urgência, representação da autoridade policial ou do Ministério
Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;

d) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente
comprovada a urgência;

e) tutela de urgência cautelar, de natureza cível, ou medida cautelar, de natureza criminal,
que não possa ser realizada no horário normal de expediente;

f) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais Federais
(Lei no 10.259, de 12/07/2001), limitadas às hipóteses acima enumeradas.

Parágrafo único. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito
de  importância  em  dinheiro  ou  valores  só  poderão  ser  ordenadas  por  escrito  pela
autoridade  judiciária  competente  e  só  serão  executadas  ou  efetivadas  durante  o
expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra
autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.

Art. 4º O Plantão Judiciário não se destina ao exame de pedido:

a)  já  apreciado  no  órgão  judicial  de  origem  ou  em  plantão  anterior,  nem  à  sua
reconsideração ou reexame;

b) de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

c)  de  levantamento  de  importância  em  dinheiro  ou  valores;  d)  de  liberação  de  bens
apreendidos.

 (sublinhei)

Os fundamentos que embasam o pedido de Habeas Corpus n. 5025614-40.2018.4.04.0000/PR
não diferem daqueles já submetidos e efetivamente analisados pelo Órgão Jurisdicional Natural
da lide. Rigorosamente, a notícia da pré-candidatura eleitoral do paciente é fato público/notório
do qual já se tinha notícia por ocasião do julgamento da lide pela 8ª Turma desta Corte. Nesse
sentido, bem andou a decisão do Des. Federal Relator João Pedro Gebran Neto –

"(...)

1.  Em  primeiro  lugar,  convém  esclarecer  que  a  jurisdição  de  plantão  não  exclui  a
competência  constitucional  por  prevenção  para  questões  relacionadas  à  execução  da
pena, como posta no presente habeas corpus. Desse modo, diante de consulta formulada
pelo Juízo de Primeiro Grau acerca do cumprimento da decisão e sendo a impetração
distribuída em razão de atribuição para os feitos relacionados à 'Operação Lava-Jato',
chamo o feito a ordem.

Ademais disso, chama a atenção a excepcionalidade da distribuição em plantão, haja
vista  que  o  paciente  encontra-se  em  cumprimento  de  pena  em  face  de  Execução
Provisória nos autos da Apelação Criminal nº 50465129420164047000/PR, determinada
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (evento 171 - em 05/04/2018), sem que fato
novo verdadeiro houvesse.
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Daí surgem as primeiras inconsistências técnicas na impetração que a torna de duvidoso
cabimento. Em primeiro, porque a execução provisória da pena não está afetada ao Juízo
da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, equivocadamente indicada como autoridade coatora.
Em  se  tratando  de  mero  cumprimento  de  ordem  emanada  do  Tribunal  como  órgão
Colegiado,  sequer  seria  cabível  a  impetração  de  habeas  corpus.  Em segundo,  como
processo de  execução que  é,  a  Lei  nº 7.210/84 prevê como cabível  a  interposição de
agravo de execução.

Complementa-se o quadro de inadequação da impetração o fato de que o tema já foi
superado em inúmeras oportunidades. Ainda, a suposta manifestação de interesse para
cumprimento de pena em local  da escolha do paciente,  curiosamente  nunca antes  foi
direcionada a este Tribunal em sede de execução provisória.

Despacho o presente feito em caráter excepcional, portanto, tendo em vista flagrante vício
que está a justificar minha intervenção, vez que resta evidente que o desembargador de
plantão foi  induzido em erro  pelos  impetrantes,  pois  partiram de  pressuposto  de  fato
inexistente.

Anoto que não se trata de revisar os argumentos utilizados pelo impetrante e pela decisão
que determinou o alvará de soltura (o que poderá ser feito por ocasião da apreciação do
pedido de liminar por este Relator), mas a aptidão desta decisão para produzir efeitos
jurídicos e no mundo dos fatos.

Ocorre que inexiste o suposto ato, vez que a ordem de prisão do ex-presidente partiu da 8ª
Turma deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo o magistrado de primeiro
grau apenas e tão somente a cumprido. Não há qualquer conteúdo decisório proferido
pelo  Juiz  impetrado,  mas  conteúdo  vinculado  à  ordem  da  colenda  Oitava  Turma,
determinando a expedição de mandado de prisão. Sobre o tema da validade (existência)
dos atos, lecionam Hely Lopes Meirelles e Marçal Justen Filho:

A inexistência jurídica se verifica quanto não existem os requisitos mínimos necessário à
qualificação de um ato como jurídico. Não obstante,  podem existir  alguns eventos no
mundo dos fatos. Mas esses eventos são totalmente desconformes aos modelos jurídicos.
O  grau  de  desconformidade  é  tão  intenso  que  nem  cabe  aludir  a  um  'ato  jurídico
defeituoso' - existe apenas ato material, destituído de qualquer carga jurídica. Lembre-se
que essa categoria abrange os comandos dos atos administrativos putativos,  os  quais
podem  gerar  efeitos  jurídicos.  (JUSTEN  FILHO,  Marçal.  Curso  de  Direito
Administrativo. 9ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 438)

Também pertinente a lição do saudoso jurista Hely Lopes Meirelles:

Equiparam-se, em nosso Direito, aos atos nulos, sendo, assim, irrelevante e sem interesse
prático  a  distinção entre  nulidade e  inexistência,  porque ambas  conduzem ao  mesmo
resultado  -  a  invalidade  -  e  se  subordinam  às  mesmas  regras  de  invalidação.  Ato
inexistente  ou  ato  nulo  é  ato  ilegal  e  imprestável,  desde  o  seu  nascedouro.  (In.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24 ed. Atualizada por Eurico
de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo:
Malheiros, 1999. p.157.)

Assim, não há produção de efeitos no mundo jurídico, seja do fundamento da petição
inicial, porque ataca ato judicial inexistente, seja da decisão liminar que deferiu a soltura,
porque fundada em falso pressuposto de fato, sofrendo do vício inicial por arrastamento.
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Essa, a propósito, é a essência da manifestação ministerial juntada ao evento 14:

O Ministério Público Federal, pelo Procurador Regional da República signatário, nos
autos do processo supramencionado, em regime de plantão, ciente da decisão lançada no
evento 3, que deferiu a liminar para determinar a imediata soltura do paciente LUIS
INÁCIO  LULA  DA  SILVA,  vem  à  presença  de  Vossa  Excelência  para  requerer
RECONSIDERAÇÃO, em razão dos seguintes fatos e fundamentos.

A decisão do evento 3 suspendeu a execução provisória da pena, concluindo, verbis:

‘'Em face de todo o exposto e, considerando que o recolhimento à prisão quando ainda
cabe  recurso  do  acórdão  condenatório  há  que  ser  embasado  em  decisão  judicial
devidamente fundamentada nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo
Penal e, que não se configura no caso em tela, entendo merecer acolhimento a expedição
de ordem de Habeas Corpus para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da
pena do paciente, até o efetivo trânsito em julgado, como providência harmoniosa com
princípio da indisponibilidade da liberdade.'

Ocorre que, com a devida vênia, não há ato ilegal que possa ser imputado ao Juízo da 13ª
Vara  Federal  de  Curitiba,  aqui  apontado como coator,  uma vez  que  o  paciente  está
recolhido à prisão por determinação desse Tribunal, conforme ofício expedido no evento
171 da apelação criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000. A fundamentação reclamada,
justificadora da expedição do mandado de prisão para execução provisória da pena, por
sua vez, consta dos itens 7 e 9.22 do voto do eminente Relator, do item 10 do voto do
eminente Desembargador Federal Revisor e do item 7 do voto do Desembargador Vogal,
nos autos citados.

Nesses termos,  o  eminente  desembargador plantonista não detém competência para a
análise do pedido de habeas corpus, nos termos do art. 92, § 2º, desse E. TRF4, o qual
dispõe expressamente:  'O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já
apreciado pelo Tribunal,  inclusive  em plantão anterior,  nem à sua reconsideração ou
reexame,  ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial  para
escuta telefônica.'

Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer que seja reconsiderada a decisão
liminar, para que seja suspensa a determinação contida no evento 3, recolhendo-se o
alvará de soltura, até que o pedido de habeas corpus aqui tratado seja submetido ao
escrutínio da c. 8ª Turma dessa Corte

Não fosse a inexistência de ato praticado pelo magistrado de origem, o que por si só leva
à inexistência de decisão judicial  cujo cumprimento de busca insistentemente cumprir,
sem adentrar, neste momento, no mérito de ser ou não caso de tomada de decisão em
plantão, o fato é que tendo partido a decisão de prisão da 8ª Turma do Tribunal Regional
Federal,  a  competência  para revisão da  decisão é  da própria  Turma ou  de  Tribunal
Superior com competência recursal.

Nem uma nem outra coisa se aplica ao presente feito.

2.  Descabe  neste  momento  avançar  mais  do  que  isso,  mas,  em  breve  resumo,  a
possibilidade de execução provisória da pena do paciente é matéria amplamente decidida
em várias instâncias, inclusive perante o plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos
do HC 152.752, de 04/04/2018 (Rel. Min. Edson Fachin), a saber:
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Decisão: O Tribunal,  por maioria e nos termos do voto do Relator,  denegou a ordem,
vencidos, em menor extensão, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e, em maior
extensão,  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski,  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello.  Em
seguida, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou questão de ordem, suscitada da tribuna
pelo advogado do paciente, no sentido de que, havendo empate na votação, a Presidente
do Tribunal não poderia votar.  Ao final,  o Tribunal indeferiu novo pedido de  medida
liminar  suscitado  da  tribuna,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  e  Marco
Aurélio, e cassou o salvo-conduto anteriormente concedido. Ausente, justificadamente, o
Ministro Gilmar Mendes na votação da questão de ordem e do pedido de medida liminar.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 4.4.2018.

A discussão, como se vê, encontra-se superada pelo indeferimento de suspensão desse
ponto específico do julgado em habeas corpus impetrados perante o Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal, estando o paciente atualmente segregado em face de
execução penal provisória tombada sob o número 5014411- 33.2018.4.04.7000/PR, que
comporta recurso específico e exclusivo da defesa constituída.

Registre-se,  ainda,  que  em  decisão  proferida  nos  autos  da  Apelação  Criminal  nº
5046512-94.2016.4.04.7000,  a  Vice-Presidência  desta  Casa,  indeferiu  'pedido  de
atribuição de  efeito  suspensivo aos recursos especial  e  extraordinário interpostos por
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, com fundamento no parágrafo único do artigo 995, e no
§5º  do  artigo  1029,  ambos  do  CPC,  conforme  previsto  no  artigo  3º,  do  CPC,
relativamente a acórdão proferido pela 8ª Turma' (evento 225).

Dessa  forma,  ausente  pedido  suspensivo  aos  recursos  especial  e  extraordinário,  não
haveria  óbice  à produção de  efeitos do  julgado.  Ou seja,  o  contexto que antes  já se
mostrava favorável à execução da pena do paciente, agora se revela ainda mais latente.
Destaca-se, também, que o recurso extraordinário interposto pela defesa não foi admitido
nesta  Corte,  de  maneira  que  sua  eventual  admissibilidade  reclama  a  interposição  de
recurso de agravo específico para a Corte Constitucional.

No  tocante  ao  recurso  especial,  a  admissão  deu-se  apenas  em  parte,  sem,  contudo,
inserção em matéria probatória e na aferição da responsabilidade criminal do recorrente,
ponto decidido à unanimidade pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

3. Para além disso, é importante assinalar que nenhum dos impetrantes tem representação
válida com relação ao paciente. Nada obstante o habeas corpus poder ser impetrado por
qualquer pessoa, quando se tratar de paciente notória e regulamente representado, deve-
se ter cautela.

Em casos semelhantes, tenho determinado a intimação dos representantes legais para que
manifestem expressamente seu interesse no prosseguimento do feito, sobretudo para evitar
possível incompatibilidade entre a ação dos impetrantes e o efetivo interesse processual
do paciente.

Essa, aliás,  é  a  essência do que  determina o art.  212,  § 1º  do RITRF4 ao dizer  que
'opondo-se  o  paciente  à  impetração,  não  se  conhecerá  do  pedido',  preservando-se,
prioritariamente, o interesse de agir do paciente pelos seus representantes legais, quando
e na forma que entenderem pertinentes.

Na mesma linha, seguem decisões proferidas pelo Ministro Edson Fachin nos HCs nºs
152.613 e 152.626. Confira-se:
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2. De início, saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa
técnica do paciente.

Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional
voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa.
Nesse  particular,  em tese,  qualquer  pessoa  pode impetrá-lo  em favor  de  determinado
paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal.

Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga
legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela
judicial  do  direito  de  locomoção,  com relevância  acentuada  nas  hipóteses  em  que  o
paciente  não  possui  defesa  técnica  constituída  ou  ainda  que  tal  mister  não  seja
desempenhado a contento.

Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e
oportunidade  da  formalização  da  impetração,  as  quais  se  inserem  no  contexto  da
estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio,  deve ser prestigiada a atuação da
defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e
não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa.

Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do 'se' e do 'quando' no que
toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz.

A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses
em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da
atuação da defesa constituída não se encontra em debate.

Nessa mesma linha, o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que 'Não se
conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente.'

A disposição literal, portanto, já evidencia a prevalência da defesa sobre a impetração
formulada,  bem  como  que  os  impetrantes  em  geral  não  possuem  direito  subjetivo
inafastável da apreciação de tais temas.

Na minha ótica, tal cuidado deve ser robustecido em casos como o dos autos, que envolve
figura pública de projeção nacional, o que, naturalmente, pode ensejar a submissão da
matéria ao Poder Judiciário pelas mais diversas razões.

Ademais, no caso concreto, não compreendo cabível o processamento da impetração até
que haja oposição da defesa técnica.

A uma, pelo fato de que eventual multiplicação de impetrações de tal jaez exigiria intensa
dedicação da defesa com a finalidade de obstar o processamento de remédio processual
posto  exclusivamente  à  disposição  dos  interesses  defensivos,  prejudicando,  em  uma
perspectiva holística, o exercício do seu encargo.

A duas, pela notória combatividade da defesa técnica a quem cabe, a tempo e modo, a
adoção da estratégia defensiva que reputar adequada ao caso.

Assim, diante de tal contexto, salvo manifestação expressa em sentido contrário, considero
a presente impetração desautorizada pela defesa técnica.
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Em habeas  corpus  correlato  (5010691-77.2016.4.04.0000/PR),  também impetrado  por
terceiro,  os  advogados  Roberto  Teixeira  e  Cristiano  Zanin  Martins,  regularmente
intimados,  manifestaram-se em nome de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,  registrando
expresso  desinteresse  não  só  naquela,  mas  em  qualquer  outra  representação
extraordinária:

O Requerente expressamente não autoriza qualquer forma de representação judicial ou
extrajudicial  em  seu  nome,  que  não  seja  através  de  seus  advogados  legalmente
constituídos para representá-lo e defender os seus interesses, constantes em instrumento
de mandato anexo, salientando que somente esses são legalmente autorizados para tanto.

Em sendo  assim,  requer-se  o  NÃO CONHECIMENTO do habeas  corpus  impetrado
perante esta Egrégia Corte.

Requer,  por  fim,  que  todas  as  intimação  atinentes  ao  presente  feito  sejam  efetuadas
exclusivamente  em  nome  dos  Drs.  Roberto  Teixeira  e  Cristiano  Zanin  Martins.
DESTAQUEI

Em recente  julgamento,  a 8ª  Turma negou provimento a agravo regimental  interposto
contra decisão que negou seguimento a habeas corpus interposto por terceiro. Confira-se:

'OPERAÇÃO  LAVA-JATO'.  HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  POR  TERCEIRO.
PACIENTE  DEVIDAMENTE  REPRESENTADO.  ART.  212,  §  1º  DO  RITRF4.  NÃO
CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA. RECURSO PRÓPRIO. 1. O art.
212, § 1º do RITRF4 ao dizer que 'opondo-se o paciente à impetração, não se conhecerá
do pedido',  preserva o interesse  de agir  do paciente  pelos seus representantes  legais,
quando e na forma que entenderem pertinentes. Hipótese em que é válida a manifestação
da defesa regularmente constituída.  2.  não se admite  a  impetração de  habeas  corpus
perante o próprio Tribunal que, ao julgar recurso de apelação, determina a execução
provisória da pena, sendo o juízo de primeiro grau mero executor da decisão. 3. Questão
superada  pelo  indeferimento  de  pedidos  formulados  pela  defesa  técnica  constituída
perante o STJ e o STF. 3. Agravo regimental improvido. (TRF4, AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS Nº 5013975-25.2018.404.0000,  8ª  Turma,  Des.  Federal  JOÃO
PEDRO  GEBRAN  NETO,  POR  UNANIMIDADE,  JUNTADO  AOS  AUTOS  EM
26/04/2018)

Para que não pairem dúvidas, nem mesmo a situação do impetrante WADIH NEMER
DAMOUS FILHO atrai raciocínio diverso. Calha explicar que a liminar concedida em
favor da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -  SECCIONAL PARANÁ, examina
contexto diverso. Naqueles autos, disse a impetrante: '(a) que a vedação contida no art.
30,  II  da  Lei  nº  8.906/94  não  se  aplica  ao  caso;  (b)  não  há  qualquer  dos  entes  da
Administração Público no polo ativo ou passivo da Execução Provisória nº 5014411-
33.2018.4.04.7000; (c) a execução provisória não é manejada em favor da Petrobras; (d)
'o  Parquet,  por  sua  vez,  não  se  caracteriza  com  pessoa  jurídica  de  direito  público,
tampouco se confundindo com qualquer ente estatal'; (e) a estatal Petrobras não figura na
execução provisória'.

Assim, para evitar maior tumulto para a tramitação deste habeas corpus, até porque a
decisão proferida em caráter de plantão poderia ser revista por mim, juiz natural para
este  processo,  em  qualquer  momento,  DETERMINO  que  a  autoridade  coatora  e  a
Polícia  Federal  do Paraná se  abstenham de praticar  qualquer ato que modifique a
decisão colegiada da 8ª Turma.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

:: 40001204168 - eproc - :: https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=minuta_impri...

38 of 61 08/07/2019 16:44



5028139-58.2019.4.04.0000 40001204168 .V28

(...)"

Por conseguinte, não há negar a incompetência do órgão jurisdicional plantonista à análise do
writ e a decisão de avocação dos autos do habeas corpus pelo Des. Federal Relator da lide
originária  João  Pedro  Gebran Neto  há  de  ter  a  sua  utilidade  resguardada  neste  momento
processual.

A  situação  de  conflito  positivo  de  competência  em  sede  de  plantão  judiciário  não  possui
regulamentação específica  e,  por essa razão,  cabe ser  dirimida por esta  Presidência.  Nesse
sentido, é a disciplina do artigo 16 da Resolução n. 127 de 22/11/2017 desta Corte –

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal para o plantão de
segundo grau e pelo Corregedor Regional para os casos de plantão do primeiro grau.

Nessa equação, considerando que a matéria ventilada no habeas corpus não desafia análise em
regime de plantão judiciário e presente o direito do Des. Federal Relator em valer-se do instituto
da avocação para preservar competência que lhe é própria (Regimento Interno/TRF4R, art.
202), determino o retorno dos autos ao Gabinete do Des. Federal João Pedro Gebran Neto, bem
como a manutenção da decisão por ele proferida no evento 17.

Comunique-se com urgência à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. (...)"

Releva  anotar  que  a  decisão  proferida  por  este  Magistrado  foi  mantida  pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo bastante ilustrativo citar –

HABEAS CORPUS Nº 460.360 - RS (2018/0181343-1)

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

IMPETRANTE : ALADIO ANASTACIO DULLIUS

ADVOGADO : ALADIO ANASTACIO DULLIUS - RS091632

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO

PACIENTE : LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PRESO)

DECISÃO

Vistos.

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

de  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA  SILVA  (PRESO)  contra  decisão  monocrática  proferida  pelo
Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal

da 4ª  Região,  que  resolveu conflito  positivo de  jurisdição suscitado pelo Ministério Público
Federal perante aquela Corte (fls. 32/39, e-STJ).

O impetrante alega que o paciente não representa perigo para a persecução penal e que "não há
qualquer sustentação jurídica na determinação de execução imediata de uma pretensa pena se,
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quando o

fez, o magistrado absolutamente deixou de fundamentar a decisão, em

flagrante inconsistência jurídica,  se levados em conta o art.  93,  IX, CRFB/88 e a digressão
histórica jurisprudencial do instituto da execução penal provisória no Supremo Tribunal Federal
(HC 68.726, HC

84.078 e HC 126.292)" (fl. 12, e-STJ).

Sustenta que o paciente está sofrendo perseguição política e que a "magistrada CAROLINA
MOURA  LEBBOS,  ora  autoridade  coatora,  tem  incansavelmente  violado  os  direitos
constitucionais do Paciente, entre eles, do preso à integridade física e moral (art. 5º, XLIX), à
manifestação de pensamento (art. 5º, IV), à liberdade de atividade intelectual (art. 5º, IX) e ao
acesso e direito a informação (art. 5º, XIV e XXXIII)" (fl. 16, e-STJ).

Requer o impetrante (fls. 30/31, e-STJ):

"a) O Deferimento da tramitação preferencial LIMINARMENTE, tendo em

vista que o Paciente é pessoa idosa;

b) A concessão da ordem LIMINARMENTE para que seja determinada a expedição de ALVARÁ
DE SOLTURA AO PACIENTE, diante da inexistência

dos requisitos do art. 312, do CP, e desnecessidade da manutenção da prisão, a manutenção da
liberdade do paciente/Lula, ante a flagrante inexistência de requisitos para a manutenção e
evidenciada perseguição política;

c) Tendo em vista a existência de sentença [...], a suspensão de todos os processos conexos à
Ação Penal originária, em relação ao paciente.

d)  [...]  seja  concedido  o  direito  fundamental  de  não  ser  tolhido  da  plena  comunicação,
determinando, nos autos da Execução Penal Provisória nº. 5014411-33.2018.4.04.7000/PR, que
o Paciente possa ser entrevistado e/ou sabatinado por qualquer veículo informativo que seja,
assim como todos os outros pré-candidatos;

e) [...] seja concedido ao Paciente a livre opção de escolha quanto

ao local que deseja 'cumprir', se Curitiba ou São Paulo, sua pena,

com base no art. 103 da LEP e em todos os dispositivos destacados da

Declaração Universal dos Direitos Humanos."

É, no essencial, o relatório.

O impetrante insurge-se, em síntese, contra a decisão que determinou

a execução da pena imposta ao paciente antes do trânsito em julgado,
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bem como contra supostos atos ilegais praticadas pelo Juízo

responsável pela execução provisória da pena.

A questão referente à possibilidade de execução provisória da

condenação imposta ao paciente já foi analisada pelo Superior

Tribunal de Justiça (Quinta Turma), bem como submetida à apreciação

do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesses julgamentos foi

mantido o entendimento de que é possível executar provisoriamente a

pena imposta em condenação criminal depois de esgotadas as

instâncias ordinárias. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes

julgados:

"HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO.

PRISÃO

DETERMINADA PELO TRIBUNAL APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE.

RECENTE

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO

EVIDENCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO

DE

DIREITOS POLÍTICOS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A

QUO.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I - Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator

Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17.2.2016),
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esta

Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal

de

que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido

em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou

extraordinário, não compromete o princípio constitucional da

presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da

Constituição Federal". Em outras palavras, voltou-se a admitir o

início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das

instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. 2. O Supremo Tribunal

Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE

964.246/SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu,

em Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência

externada no mencionado HC 126.292/SP.

II - No particular, como a sentença condenatória foi confirmada pelo

Tribunal de origem, se eventualmente rejeitados os Embargos de

Declaração sem efeitos modificativos, e porquanto encerrada a

jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e

provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar início à

execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da

condenação, sem que isso importe em violação do princípio

constitucional da presunção de inocência.

III - O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido

de que não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão

decorrente de acórdão confirmatório de condenação prescinde do
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exame

dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Entende-se que

a determinação de execução provisória da pena se encontra dentre as

competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação.

HC 398.781/SP, Quinta Turma, Rel. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJe

31/10/2017).

IV - Sobressai a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça

para a análise da impetração, quando a matéria de fundo, alegada no

mandamus, que é questão eleitoral, não foi objeto de debate e

decisão pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de

instância. Precedente.

Habeas Corpus denegado" (HC 434.766/PR, Rel. Ministro FELIX

FISCHER,

QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 15/3/2018).

"HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

PENA.

IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO

CONSTITUCIONAL.

COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A

JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

INOCORRÊNCIA.

ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA

CORTE.

IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO

ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO.
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DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM

FUTURO

RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM

DENEGADA. 1. Por

maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no

âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de

recurso ordinário constitucional. 2. O habeas corpus destina-se, por

expressa injunção constitucional (art. 5°, LXVIII), à tutela da

liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou

efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Não se

qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível

com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando

se

trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a

decisão impugnada. 4. Independentemente do caráter vinculante ou

não

dos precedentes, emanados desta Suprema Corte, que admitem a

execução provisória da pena, não configura constrangimento ilegal a

decisão que se alinha a esse posicionamento, forte no necessário

comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de

precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e

uniformidade à jurisprudência. 5. O implemento da execução

provisória da pena atua como desdobramento natural da

perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias

ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos

de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na
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deflagração da execução definitiva, não se exige motivação

particularizada ou de índole cautelar. 6. A execução penal é regida

por critérios de oficialidade (art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo

que sua inauguração não desafia pedido expresso da acusação. 7. Não

configura reforma prejudicial a determinação de início do

cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial

anterior

que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em

liberdade. 8. Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fins de

excepcional suspensão dos efeitos de condenação assentada em

segundo

grau, avaliar, antes do exame pelos órgãos jurisdicionais

antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede de

recursos excepcionais. 9. Ordem denegada (HC 152.752, Relator Min.

EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 4/4/2018, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26/6/2018 PUBLIC 27/6/2018).

Quanto aos atos em que é apontada como autoridade coatora a

magistrada CAROLINA MOURA LEBBOS, tenho que a impetração é

manifestamente incabível, porquanto esses atos não foram objeto de

análise pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que impede a

imediata apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal,

compete ao STJ processar e julgar habeas corpus quando o coator for

tribunal sujeito à sua jurisdição. Contudo, não constam dos autos

elementos que demonstrem a existência de decisão ou acórdão do

Tribunal a quo apreciando a questão. A propósito:
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"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO.

INADEQUAÇÃO DA VIA

ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES EM CERTAMES DE

INTERESSE

PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA.

MATÉRIA COM PROVA CONSTITUÍDA, APTA A SER JULGADA NA

INSTÂNCIA DE

ORIGEM, QUANTO ÀS SUMULAS 122 E 147 DO STJ. PRISÃO

PREVENTIVA.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. VASTA ATUAÇÃO EM

DIVERSOS ESTADOS

DA FEDERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE

INTERROMPER

ATIVIDADES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.

[...]

2. Em relação à suposta incompetência da Justiça Estadual,

verifica-se que a questão não foi objeto de apreciação por parte do

Tribunal a quo, de modo que não pode ser submetido à análise desta

Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.

[...] (HC 447.682/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

QUINTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018).

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO

AGRAVO
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REGIMENTAL. ATO COATOR PROFERIDO POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.

INDEFERIMENTO LIMINAR. MATÉRIA IMPUGNADA NÃO DEBATIDA NO

TRIBUNAL DE

ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal,

deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao

princípio

da fungibilidade.

2. De acordo com o art. 105, I, 'c', da Constituição Federal,

compete a esta Corte julgar habeas corpus contra atos de Tribunais

de Justiça e Tribunais Regionais Federais, o que não ocorre no caso

em questão, em que se impugna ato de Juízo de primeiro grau.

3. Reconsideração recebida como agravo regimental, ao qual se nega

provimento" (RCD no HC 412.845/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,

SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017).

Assim, no presente caso, a impetração prematura do writ, por si só,

já impede o reconhecimento do requisito do fumus boni iuris e,

consequentemente, o deferimento da medida liminar.

Ademais, cumpre notar que, embora seja inegável a possibilidade

constitucional de que qualquer do povo impetre habeas corpus,

forçoso é reconhecer que, em se tratando de paciente que conta com

defesa constituída e atuante, deve ser reconhecido o caráter

eminentemente supletivo da ampliação da legitimação para o writ,

uma

vez que deverá caber precipuamente à defesa constituída a decisão

acerca da oportunidade e conveniência, bem como do teor da atuação
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defensiva.

Nesse sentido, cumpre observar que, em habeas corpus impetrado

anteriormente (HC 434.338/PR), também subscrito por terceiro, o

advogado Cristiano Zanin Martins, regularmente intimado,

manifestou-se em nome do ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,

assinalando expresso desinteresse não só naquela, mas em qualquer

outra representação excepcional, nos seguintes termos:

"A despeito de reconhecer a boa intenção do Impetrante, o Paciente

não autoriza qualquer forma de representação judicial ou

extrajudicial em seu nome que não seja através de seus advogados

legalmente constituídos para representá-lo e defender os seus

direitos e interesses."

Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus com

fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de

Justiça.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de julho de 2018.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Ministro HUMBERTO MARTINS, 03/08/2018)

HABEAS CORPUS Nº 457.922 - PR (2018/0166437-0)

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
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IMPETRANTE : SIDNEY DURAN GONCALEZ

ADVOGADO : SIDNEY DURAN GONÇALEZ - SP295965

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO

PACIENTE : LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo

advogado SIDNEY DURAN GONÇALEZ em favor do ex-presidente LUIZ

INÁCIO

LULA DA SILVA contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal

da 4.ª Região.

Consta que o Paciente fora condenado, nos autos da Ação Penal

n.º 5046512 94.2016.4.04.7000, pelos crimes de corrupção passiva e

de lavagem de dinheiro, à pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis)

meses de reclusão, em regime fechado, aumentada para 12 (doze)

anos

e 1 (um) mês pelo TRF da 4.ª Região ao prover, nessa parte, o

recurso de apelação do Ministério Público Federal. Esgotadas as

instâncias ordinárias, foi dado início ao cumprimento provisório da

pena.

Narra o Impetrante, em síntese própria, que:

"O Paciente na condição de pré-candidato à Presidência da República

realizou requerimentos ao Juízo das execuções criminais para que

pudesse dar início a sua pré-campanha, o que lhe foi negado.

Ordem de Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Federal da

Quarta

Região, como liminar deferida pelo Magistrado Plantonista.
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O Magistrado que compõem a Oitava Turma daquela Corte Federal,

atravessou petição nos autos do Habeas Corpus, determinando que a

decisão da Autoridade que respondia pelo plantão judiciário não

fosse cumprida.

O Ministério Público Federal nos termos dos Artigos. 113/116 do

Código de Processo Penal peticionou nos autos requerendo a

instauração de conflito positivo de competência.

A Autoridade Coatora, Presidente do Tribunal Regional Federal da

Quarta Região determinou o retorno dos autos ao Gabinete do

Magistrado que compõem a Oitiva Turma daquela Corte, retirando a

competência do Magistrado Plantonista." (fls. 02/03)

Alega, portanto, nulidade da decisão impugnada (i) por ter o

Ministério Público Federal suscitado o conflito positivo de

competência nos próprios autos do referido habeas corpus, em

desacordo com o art. 116 do Código de Processo Penal; e, também,

(ii) por ter o Presidente do TRF da 4.ª Região decidido

monocraticamente o conflito, fora das hipóteses previstas no art.

955 do Código de Processo Civil. E, assim, conclui:

"A Decisão que determinou a remessa dos Autos para o Gabinete de

um

do Juízes conflitantes é ilegal e arbitrária, devendo ser cassada,

anulando-se a decisão emanada pela Autoridade Coatora dando-se

cumprimento a decisão inicial prolatada pela Autoridade que se

entendeu primeiramente competente." (fl. 08)

Pede a concessão de medida liminar para "suspender os efeitos da

condenação criminal até que se julgue o mérito do presente Writ"
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(fl. 10). E, ademais, "uma vez presentes o 'fumus boni iuris' e o

'periculum in mora , requer à Vossas Excelências, conceder LIMINAR,

em favor do Paciente, suspendendo os efeitos da decisão que envia ao

Gabinete de Juiz diverso daquele que inicialmente se Julgou

competente sem a observância da Legislação Processual atinente ao

caso, até que se julgue o mérito do presente Writ" (fl. 10, sic).

É o relatório inicial.

Passo à análise do pedido urgente.

O acórdão unânime da 8.ª Turma do TRF da 4.ª Região, que

determinou

a execução provisória da condenação imposta ao Paciente, foi objeto

de impugnação perante este Superior Tribunal de Justiça, por meio de

habeas corpus.

Sobreveio acórdão unânime da 5.ª Turma do STJ, que denegou a

ordem

de habeas corpus, ratificando o entendimento quanto à possibilidade

de se executar provisoriamente a pena imposta em condenação

criminal

depois de esgotadas as instâncias ordinárias.

A questão foi, em seguida, submetida à apreciação do Plenário do

Supremo Tribunal Federal, que, por maioria de votos, decidiu manter

o entendimento consagrado pelo mesmo Colegiado em

pronunciamento

anterior recente.

Depois de percorrer todas as instâncias do Poder Judiciário

Brasileiro, a questão sobre a prisão do ora Paciente foi
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ressuscitada por advogados, que, ainda inconformados, peticionaram,

estranhamente, perante determinado Juízo de Plantão do TRF da 4.ª

Região. Insurgiram-se, novamente, contra a ordem de cumprimento da

pena restritiva de liberdade antes do trânsito em julgado da

condenação, bem assim contra a negativa de transferência do cárcere

para o local do domicílio do réu e contra a suposta ofensa da

garantia à livre manifestação do pensamento por meio de qualquer

órgão de imprensa.

A petição de habeas corpus foi recebida pelo Desembargador Federal

Rogerio Fraveto, durante seu plantão, sob a singela consideração de

"se tratar de Paciente que se encontra preso" (fl. 22). Considerou o

Plantonista, outrossim, que o pedido de liberdade decorre, desta

vez, de "fato novo", qual seja, "a condição do Paciente como

Pré-Candidato" (fl. 23). Ponderou que, "se de um lado a alteração

das condições ou comportamento do réu em liberdade podem ensejar

a

decretação da prisão preventiva ou provisória, como nos casos de

colocar em risco a aplicação da lei penal (fuga, mudança não

outorizada de domicílio, etc) ou intentar contra a conveniência da

instrução criminal, logo, de igual maneira, a caracterização de fato

novo também deve permitir a revisão da restrição de liberdade

anteriormente determinada" (fl. 23).

Assim, passou a analisar a situação sob a óptica do processo

eleitoral que se avizinha, ressaltando a necessidade de se garantir

condições de igualdade e isonomia entre os pré-canditados, além de

livre manifestação do pensamento, com citações doutrinárias e
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jurisprudenciais ilustrativas.

Em seguida, apontando o preceito fundamental de presunção de

inocência, afirmou que se deve "reconhecer a existência de

plausibilidade jurídica nos argumentos defensivos a respeito da

dosimetria da pena imposta ao Paciente, bem como da condenação

dos

crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. E a própria

admissibilidade do Recurso Especial já indica a possibilidade de

revisão da decisão, seja plena (absolvição), redução parcial da

condenação ou apenas diminuição das penas aplicadas, as quais

podem

implicar imediata soltura" (fl. 29).

Ao final, decide o Desembargador Federal Plantonista deferir o

pedido de liminar "para suspender a execução provisória da pena para

conceder a liberdade ao paciente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA" (fl.

31), com recomendações de urgência, expedição de alvará pelo

próprio

Tribunal e dispensa de exame de corpo de delito, "se for interesse

do Paciente".

Neste ponto, cumpre ressaltar, com a máxima vênia, a inusitada e

teratológica decisão que, em flagrante desrespeito à decisão

colegiada da 8.ª Turma do TRF da 4.ª Região, ratificada pela 5.ª

Turma do STJ e pelo Plenário do STF, erigiu um "fato novo" que, além

de nada trazer de novo pois a condição de "pré-candidato" é

pública e notória há tempos , sequer se constituiria em fato

jurídico relevante para autorizar a reapreciação da ordem de prisão
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sob análise.

É óbvio e ululante que o mero anúncio de intenção de réu preso de

ser candidato a cargo público não tem o condão de reabrir a

discussão acerca da legalidade do encarceramento, mormente

quando,

como no caso, a questão já foi examinada e decidida em todas as

instâncias do Poder Judiciário.

Outrossim, está totalmente fora da competência do Desembargador

Federal Plantonista emitir juízo de plausibilidade sobre as teses

suscitadas pela Defesa do ora Paciente no Recurso Especial, que

será, em tempo oportuno, examinado e decidido pelo Superior

Tribunal

de Justiça.

Causa perplexidade e intolerável insegurança jurídica decisão tomada

de inopino, por autoridade manifestamente incompetente, em

situação

precária de Plantão judiciário, forçando a reabertura de discussão

encerrada em instâncias superiores, por meio de insustentável

premissa.

Assim, diante dessa esdrúxula situação processual, coube ao Juízo

Federal de primeira instância, com oportuna precaução, consultar o

Presidente do seu Tribunal se cumpriria a anterior ordem de prisão

ou se acataria a superveniente decisão teratológica de soltura.

Em tempo, coube ao Relator da ação penal originária diante da

impossibilidade material de se levar o questionamento diretamente ao

juízo natural da causa, no caso, a 8.ª Turma , avocar os autos do
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habeas corpus para restabelecer a ordem do feito.

Não satisfeito, o Desembargador Federal Plantonista insistiu em

manter sua decisão, proferindo outras, aumentando o tom,

ameaçando o

Juízo Federal de primeiro grau (pediu a provocação da Corregedoria

da Corte Regional e do CNJ, a fim de apurar eventual falta

funcional ) e a autoridade Policial Federal (advertindo sobre as

consequências de desobediência de ordem judicial), estipulando

prazos diminutos para cumprimento imediato da ordem de soltura.

Diante do tumulto processual, sem precedentes na história do direito

brasileiro, o Ministério Público Federal, na condição de custos

legis, suscitou conflito positivo de competência de forma

incidental, dentro dos próprios autos do habeas corpus em tela ,

efetivamente estabelecido entre os dois desembargadores federais: o

Plantonista e o Relator da ação penal originária.

E, evidentemente, a controvérsia, àquela altura em pleno domingo,

mexendo com paixões partidárias e políticas ganhou vulto, e deixou

ainda mais complicado o cenário jurídico-processual, carecendo, por

isso, de medida saneadora urgente. Assim o fez o Desembargador

Federal, Presidente do TRF da 4.ª Região, que, apontando a ausência

de regulamentação normativa específica para o caso em tela, valeu-se

de Resolução interna que o autoriza resolver casos omissos . Daí,

decidiu: considerando que a matéria ventilada no habeas corpus não

desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito

do Des. Federal Relator em valer-se do instituto da avocação para

preservar competência que lhe é própria (Regimento Interno/TRF4R,
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art. 202), determino o retorno dos autos ao Gabinete do

Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, bem como a

manutenção

da decisão por ele proferida no evento 17 (fl. 20).

Em face do, repito, inusitado cenário jurídico-processual criado, as

medidas impugnadas no presente habeas corpus conflito de

competência suscitado nos próprios autos e a decisão do Presidente

do TRF da 4.ª Região resolvendo o imbróglio não constituíram

nulidade, ao contrário, foram absolutamente necessárias para chamar

o feito à ordem, impedindo que Juízo manifestamente incompetente (o

Plantonista) decidisse sobre questão já levada ao STJ e ao STF.

Outra questão importante a ser observada é o fato de que tanto o

impetrante deste habeas corpus quanto os impetrantes daquele outro

perante o Plantão do TRF da 4.ª Região sequer são defensores

constituídos pelo ora Paciente. É sabido e consabido que, por vezes,

conforme inúmeras decisões do STJ e do STF, há abusos do direito de

petição pela via mandamental, acarretando, eventualmente, prejuízo

à

Defesa constituída pelo próprio réu. Por essa razão, tem-se limitado

o conhecimento de impetrações desta natureza.

Igual conclusão foi a do Ministro Cezar Peluso em habeas corpus

ajuizado no Supremo Tribunal Federal por impetrante que não era

defensor constituído pelo paciente. Confira-se o seguinte trecho, in

verbis:

"Se é verdade que a ação de habeas corpus pode ser impetrada por

qualquer pessoa, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal,
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é certo que tal faculdade pressupõe o interesse de agir em favor do

paciente. A manifestação dos advogados constituídos pelo paciente

que impetraram outro pedido em seu favor (HC nº 111.810) indica,

com

alguma certeza, não ser conveniente o conhecimento deste habeas

corpus sem o expresso consentimento do suposto beneficiário. A

propósito, depois imaginarem hipóteses de pedidos inviáveis, afirmam

GRINOVER, GOMES FILHO e SCARANCE:

Nessas situações, um eventual julgamento precipitado pode

comprometer a linha de defesa que venha sendo desenvolvida pelo

próprio acusado e seus advogados constituídos, resultando em

prejuízo manifesto para o paciente. Assim, embora não se possa negar

a legitimidade do eventual impetrante, estará ausente o interesse de

agir, como utilidade, não podendo ser conhecido o pedido (in

Recursos no Processo Penal, 3ª ed. São Paulo: RT, 2001, p. 355).

Assim, antes de qualquer decisão, 'recomendam a doutrina e o bom

senso que o juiz ou o tribunal ouça previamente o paciente sobre a

conveniência do conhecimento do pedido' (idem, p. 354)" (HC

111.788/MG, decisão monocrática do min. CÉZAR PELUSO, DJe

2/2/2012,

grifei.)

Assim, se é prudente reservar aos advogados constituídos o manejo

de

questões relevantes para o exercício da ampla defesa, com mais

razão, parece-me, deve ser obstaculizado o processamento de habeas

corpus que cria tumulto processual. Contudo, para dirimir a dúvida,

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

:: 40001204168 - eproc - :: https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=minuta_impri...

57 of 61 08/07/2019 16:44



5028139-58.2019.4.04.0000 40001204168 .V28

deve ser consultado o Paciente sobre o seu interesse na continuidade

da presente ordem mandamental.

No mais, reafirmo a absoluta incompetência do Juízo Plantonista para

deliberar sobre questão já decidida por este Superior Tribunal de

Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a alegada

nulidade arguida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Intime-se o ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca de seu interesse no

processamento do presente habeas corpus, encaminhando-se cópia

integral destes autos e cópia desta decisão.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para o parecer.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília - DF, 10 de julho de 2018.

MINISTRA LAURITA VAZ

Presidente

(Ministra LAURITA VAZ, 02/08/2018)

Sobre a entrevista dada ao Jornal o Estado de São Paulo pelo Diretor-Geral da
Polícia Federal – publicada no dia 12 de agosto, domingo –, cabe referir que o Excepto quando
da análise do Conflito Positivo de Jurisdição n. 5025635-16.2018.4.04.0000/PR - proposto pelo
Ministério Público Federal em regime de plantão no dia 08 de julho -, informou à autoridade
competente que despacharia nos minutos subseqüentes, sem, em momento algum, dar alguma
ordem por telefone.

DECISÃO  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA  SOBRE  A
ATUAÇÃO  DESTE  MAGISTRADO  NO  CONFLITO  POSITIVO  DE  JURISDIÇÃO
N.  5025635-16.2018.4.04.0000/PR (VINCULADO  AO HABEAS  CORPUS  N.  5025614-
40.2018.404.0000) - CNJ, PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0005020-69.2018.2.00.0000

"(...)
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DECISÃO
Cuida-se de pedido de providências instaurado pela
CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA em desfavor de SÉRGIO
FERNANDO MORO, à época dos fatos Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal
de Curitiba, ROGÉRIO FAVRETO, Desembargador do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região – TRF4, JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, e CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.

O presente pedido de providências foi instaurado de ofício pela
Corregedoria Nacional de Justiça para analisar a conduta e apurar eventuais
infrações disciplinares praticadas pelos magistrados acima elencados no episódio
relacionado à liminar no n. 5025614-40.2018.4.04.0000/Habeas Corpus PR, na
qual foi determinada a soltura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A
referida liminar não foi cumprida em decorrência de contraordens emitidas pelos
demais reclamados.

(...)

É, no essencial, o relatório.
Ressalto, inicialmente, que a este procedimento principal, instaurado de
ofício pela Corregedoria Nacional de Justiça, foram apensados diversos
procedimentos gerados a partir de representações apresentadas por pessoas
físicas e jurídicas, alusivas aos mesmos fatos relacionados à liminar no Habeas
n. 5025614-40.2018.4.04.0000/PR, na qual foi determinada Corpus a soltura do
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual não foi cumprida em decorrência
de contraordens emitidas pelos demais reclamados.

(...)

Quanto a CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
No tocante às condutas do Desembargador Federal CARLOS
EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Presidente do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, decorreram do aparente conflito entre as decisões
proferidas pelo Desembargador Relator, JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, e o
Desembargador Federal plantonista de segundo grau, ROGÉRIO FAVRETO.
A atuação do Presidente do Tribunal, ora investigado, decorreu de
provocação feita pela Procuradoria Regional da República a ele dirigida, quando
então decidiu pela prevalência da decisão da lavra do Desembargador Relator,
JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, como se infere dos autos de Suspensão de
Liminar ou Antecipação de Tutela n. 5025635-16.2018.4.04.0000/PR (juntada ao
evento 17 do HC). Eis o teor da decisão proferida pelo Presidente do TRF4:

“A Resolução  n.  127  de  22/11/2017 desta  Corte,  que  trata  da  competência  afeta  ao
plantão judiciário, literaliza Art.  3º  O plantão judiciário destina-se exclusivamente ao
exame de: a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como
coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; b)
comunicações de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade provisória; c)
em caso de justificada urgência, representação da autoridade policial ou do Ministério
Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; d) pedidos de busca e
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apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
e) tutela de urgência cautelar, de natureza cível, ou medida cautelar, de natureza criminal,
que não possa ser realizada no horário normal de expediente; f) medidas urgentes, cíveis
ou  criminais,  da  competência  dos  Juizados  Especiais  Federais  (Lei  no  10.259,  de
12/07/2001), limitadas às hipóteses acima enumeradas. Parágrafo único. As medidas de
comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou
valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só
serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de
servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação
do juiz. Art. 4º O Plantão Judiciário não se destina ao exame de pedido: a) já apreciado
no  órgão  judicial  de  origem  ou  em  plantão  anterior,  nem  à  sua  reconsideração  ou
reexame;  b)  de  prorrogação  de  autorização  judicial  para  escuta  telefônica;  c)  de
levantamento  de  importância  em  dinheiro  ou  valores;  d)  de  liberação  de  bens
apreendidos. (sublinhei) Os fundamentos que embasam o pedido de Habeas Corpus n.
5025614-  40.2018.4.04.0000/PR  não  diferem  daqueles  já  submetidos  e  efetivamente
analisados pelo Órgão Jurisdicional Natural da lide. Rigorosamente, a notícia da pré-
candidatura eleitoral do paciente é fato público/notório do qual já se tinha notícia por
ocasião do julgamento da lide pela 8ª Turma desta Corte. Nesse sentido, bem andou a
decisão do Des. Federal Relator João Pedro Gebran Neto - " (...) 14/31 Por conseguinte,
não há negar a incompetência do órgão jurisdicional plantonista à análise do writ e a
decisão  de  avocação  dos  autos  do  habeas  corpus  pelo  Des.  Federal  Relator  da  lide
originária João Pedro Gebran Neto há de ter a sua utilidade resguardada neste momento
processual. A situação de conflito positivo de competência em sede de plantão judiciário
não  possui  regulamentação  específica  e,  por  essa  razão,  cabe  ser  dirimida  por  esta
Presidência. Nesse sentido, é a disciplina do artigo 16 da Resolução n. 127 de 22/11/2017
desta Corte - (...) Nessa equação, considerando que a matéria ventilada no habeas corpus
não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito do Des. Federal
Relator  em  valer-se  do  instituto  da  avocação  para  preservar  competência  que  lhe  é
própria (Regimento Interno/TRF4R, art. 202), determino o retorno dos autos ao Gabinete
do Des. Federal João Pedro Gebran Neto, bem como a manutenção da decisão por ele
proferida no evento 17. Comunique-se com urgência à Polícia Federal e ao Ministério
Público Federal. Dil. legais.”

Embora possa ser questionável a competência do Desembargador Federal CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ,  Presidente  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  para
dirimir a questão alusiva ao imbróglio decorrente da ordem de soltura proferida liminarmente
nos autos do n. 5025614-40.2018.4.04.0000/PR e posterior Habeas Corpus contraordem, há que
ser considerado que a atuação do ora representado está amparada em entendimento jurídico
expressado no âmbito jurisdicional, pois proferido em procedimento denominado “Suspensão de
Liminar ou Antecipação de Tutela n. 5025635-16.2018.4.04.0000/PR”. Portanto, resta patente
que a atuação do desembargador ora investigado foi norteada pela boa-fé e na necessidade de
decidir a questão apresentada pelo MPF, além do que a decisão por ele proferida encontra-se
lastreada  em  razoáveis  fundamentos  jurídicos,  não  discrepando  do  âmbito  da  atuação
jurisdicional, a qual não se sujeita ao crivo do CNJ e,  por consequência,  também não está
sujeita à apreciação disciplinar da Corregedoria Nacional de Justiça, pois o exame de matéria
eminentemente jurisdicional não enseja o controle administrativo, por força do disposto no art.
103-B,  §  4º,  da CF,  e  do art.  41 da LOMAN. Ante o  exposto,  por estar  evidenciado que o
investigado  Desembargador  Federal  CARLOS  EDUARDO  THOMPSON  FLORES  LENZ,
Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atuou em decorrência de provocação e
nos limites do seu livre convencimento motivado, amparado pelos princípios da independência e
da  imunidade funcionais,  não  há  indícios  de  desvio  funcional  em sua  atuação  no  caso  em
apreço, impondo-se o arquivamento do presente pedido de Providências, nos precisos termos do
art. 68 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Ante o exposto, neste Pedido de
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Providências  n.  0005020-69.2018.2.00.0000,  instaurado  pela  CORREGEDORIA  NACIONAL
DE JUSTIÇA em desfavor de SÉRGIO FERNANDO MORO, à época dos fatos Juiz Federal
Titular  da 13ª  Vara Federal de Curitiba, ROGÉRIO FAVRETO, Desembargador do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região – TRF4, JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, e CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES
LENZ, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não restou apurada a existência
de  indícios  de  desvio  de  conduta  por  qualquer  dos  magistrados  investigados,  impondo-se,
consequentemente, o arquivamento deste pedido de providências, assim como de todos os demais
instaurados para apurar os mesmos fatos, apensados ou não ao presente, nos precisos termos do
art. 68 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2018.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Corregedor Nacional de Justiça

(...)"

Nessa equação, os fatos alegados pelo Excipiente como causa de suspeição deste
Magistrado não produzem aos fins.

As manifestações deste  Magistrado sobre a  Operação Lava Jato nos meios de
comunicação social sempre ocorreram em nível institucional, sem adentrar na análise do mérito
de quaisquer das decisões proferidas pelos Magistrados atuantes nos processos afetos àquela
Operação.  Outrossim,  a  atuação  deste  Magistrado  no  Conflito  Positivo  de  Jurisdição  n.
5025635-16.2018.4.04.0000/PR  observou  o  sistema  legal  pátrio,  bem  como  o  direito
constitucional do devido processo legal.

E, pela regularidade da conduta deste Magistrado, o próprio Conselho Nacional
de Justiça decidiu nos autos da Reclamação Disciplinar n.0006950-59.2017.2.00.0000 e Pedido
de Providências n. 005020-69.2018.2.00.0000 - que versavam os mesmos fatos que embasam a
presente Exceção de Suspeição.

Essas eram as informações que cabiam ser prestadas.

Documento eletrônico assinado por CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Desembargador Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março
de 2010.  A conferência da autenticidade do documento  está  disponível  no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br
/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40001204168v28 e do código CRC 8183be40.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Data e Hora: 8/7/2019, às 16:6:54
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