
PETIÇÃO 7.841 PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) :LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
ADV.(A/S) :CRISTIANO ZANIN MARTINS E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de  Petição aforada em favor de LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA em que se busca a concessão de efeito suspensivo em 
recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. 

2.  De início, observo que se trata de medida processual destinada à 
concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra 
acórdão,  proferido em sede processual penal, pelo respectivo Tribunal 
Regional.

Fixadas estas balizas, tenho como escorreita a prevenção apontada 
pela douta Secretaria, na medida em que, entre outros, a Pet. 7.670/DF e o 
HC 152.752/PR, em que tal acórdão era objeto de questionamento, foram 
submetidos à relatoria deste subscritor. 

Registro,  outrossim,  que  diante  da  urgência  sustentada  pelo 
requerente,  revela-se  admissível  a  dispensa  de  prévia  oitiva  da 
Procuradoria-Geral  da República,  nos termos no art.  52  do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal. 

3. Aduz  a  defesa,  em  primeiro  lugar,  que  requereu  ao  Comitê 
Internacional de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 
“que  determinasse  ao  Estado-Parte  [Brasil],  como  medida  provisória,  que  o  
Requerente fosse libertado da prisão e autorizado a fazer campanha para eleições  
presidenciais,  até  que  seus  recursos  fossem decididos  pelo  Supremo  Tribunal  
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça,  e que ele não fosse desqualificado  
como candidato sem a existência de decisão condenatória definitiva transitada em  
julgado proveniente de um ‘processo justo’.”

Acrescenta  que  “o  Brasil  estaria  permitindo  que  a  condenação  do  
Requerente fosse usada para impedi-lo de fazer campanha e para sustentar sua  
inelegibilidade, o que tornaria inútil qualquer decisão posterior do OHCHR sobre  
esse tema.”
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Nesse  contexto,  noticia  o  requerente  que,  em 17.8.2018,  o  Comitê 
Internacional de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, 
na tradução livre veiculada pela defesa (grifei), determinou que o Estado 
Brasileiro tomasse  “todas  as medidas necessárias para permitir  que  o autor  
desfrute  e  exercite  seus  direitos  políticos  da  prisão como  candidato  nas  
eleições  presidenciais  de  2018,  incluindo  acesso  apropriado  à  imprensa  e  a  
membros de seu partido político”, bem como para “não impedir que o autor  
concorra nas eleições presidenciais de 2018 até que todos os recursos pendentes  
de revisão contra sua condenação sejam completados em um procedimento justo e  
que a condenação seja final.”

Sustenta  que  tal  pronunciamento  detém  caráter  jurisdicional  e 
vinculante,  bem  como  que  os  órgãos  da  jurisdição  brasileira  não 
funcionam como revisores de decisões emanadas do Comitê de Direitos 
Humanos da ONU. 

Salienta  ainda  que  esta  Suprema  Corte  reconheceu  a  hierarquia 
supralegal dos tratados internacional de direitos humanos, circunstância 
a  reforçar,  na  sua  óptica,  a  necessidade  de  implementação  efetiva  da 
decisão do aludido Comitê. 

4. Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão de efeito suspensivo em 
razão da alegada plausibilidade do recurso extraordinário.

4.1.  Apontou violação ao Princípio  do Juiz  Natural,  considerando 
que o Juiz de primeiro grau teria construído “artificialmente a prorrogação  
de  sua  competência  com  base  em  simulacro  de  conexão  instrumental”,  
mormente  pelo  fato  de  que  se  teria  reconhecido  que  as  vantagens 
supostamente atribuídas ao peticionante não seriam fruto de contratos 
mantidos com a Petrobras. 

Por decorrência da articulada ausência de conexão,  não se fariam 
presentes hipóteses a atrair a competência da Justiça Federal, conforme 
estabelece o art. 109, CRFB. 

4.2. Ainda  sob  o  prisma  do  Princípio  do  Juiz  Natural,  aduziu  a 
defesa  que  o  Juízo  de  primeiro  grau  não  se  afiguraria  imparcial, 
circunstância a revelar sua “incapacidade subjetiva de julgar esta ação penal”.

Citou,  a título ilustrativo,  os seguintes  episódios,  alguns inclusive 
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posteriores ao acórdão recorrido, que sustentariam a tese defensiva:

“(i)  a  entrevista do Diretor-Geral  de Polícia Federal,  Dr. 
Rogério Galloro, ao jornal O Estado de S. Paulo, em que narra 
os bastidores da operação que culminou com o encarceramento 
do  Requerente,  apresentando,  sob  ângulo  até  então 
inexplorado, as atitudes do julgador em questão; (ii) a decisão 
proferida  pelo  magistrado  para  obstar  o  cumprimento  de 
ordem judicial que restabelecia sua liberdade plena, prolatada 
por Desembargador no regular exercício de suas funções; e (iii) 
a decisão proferida pelo Comitê de Controle de Arquivos da 
Interpol  em  que  foram  afastadas  as  restrições  de  trânsito 
internacional do Sr. Rodrigo Tacla Duran em razão, segundo ali 
consta, da parcialidade do Juiz Sérgio Moro, da existência de 
fatos  não  apurados  que  foram denunciados  pelo  próprio  Sr. 
Tacla Duran e, ainda, pelo fato da sistemática negativa de sua 
oitiva como testemunha arrolada pelo aqui Requerente.”

Argumenta que “não se discute mais e somente se o juiz, em seu íntimo,  
possui ou não interesse pessoal no deslinde do processo, mas apenas se o julgador  
aparenta,  a  partir  de  critérios  objetivamente  aferidos,  ter  perdido  sua  
imparcialidade”,  tendo  em  vista  que  “a  estética  da  imparcialidade  é  tão  
importante quanto a efetiva imparcialidade”. 

Aponta ainda que o Juiz de primeiro grau teria emitido nota pública 
em apoio às investigações, violado o sigilo de interceptações telefônicas 
envolvendo  o  ora  requerente  e  comparecido  a  diversos  eventos 
organizados por opositores políticos do acusado. 

Asseverou que o peticionante e o Juiz de primeiro grau são partes 
contrapostas em ação penal privada.

Em suma, assevera-se que “a imagem que a sociedade possui da relação  
entre o magistrado de primeira instância e o Requerente, é de que se tratam de  
rivais.  São  vistos  como  inimigos,  ocupando  polos  opostos”,  enfatizando-se, 
ainda na visão da defesa,  a  necessidade de reconhecimento de que as 
hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal 
sejam reputadas meramente exemplificativas.
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4.3.  Sob o enfoque dos Princípio da Legalidade, Impessoalidade e 
Moralidade, bem como das funções constitucionais do Ministério Público, 
argumentou-se que a atuação dos Procuradores da República oficiantes 
em  primeiro  grau  teria  desrespeitado  o  dever  de  isenção  que,  ainda 
segundo a defesa, deve caracterizar o agir do Ministério Público, tendo 
em vista que o ora requerente teria sido considerado,  nas palavras da 
defesa,  “inimigo, não em razão dos fatos típicos a ele efetivamente imputados,  
mas por causa da convicção desses agentes institucionais”.

4.4. Na  espacialidade  da  presunção  da  inocência,  apontou  que  a 
alegada violação ao sigilo de interceptações telefônicas e o deferimento de 
condução  coercitiva  revelariam  que  o  peticionante  foi  tratado  como 
culpado desde a fase pré-processual. 

4.5. Argumentou  também  que  a  atuação  do  Juiz  singular  teria 
violado  o  dever  de  fundamentação  judicial  e  a  ampla  defesa  do 
peticionante e, por consequência, o devido processo legal, notadamente 
ao  indeferir  a  produção  de  provas,  deferir  provas  documentais  sem 
propiciar  prazo  à  análise  defensiva,  vedar  a  gravação de  audiências  e 
indeferir a oitiva de testemunhas a respeito de acordos de colaboração 
premiada celebrados no exterior, providências tomadas, ainda na visão 
da defesa, sem fundamentação idônea.

Pondera-se,  ainda,  que,  em  sede  de  julgamento  do  recurso  de 
apelação,  “a  Turma  Julgadora  concedeu  20  muitos  de  sustentação  oral  ao  
Ministério Público, 10 minutos ao assistente de acusação, e assegurou às defesas  
apenas 15”, o que contrariaria a paridade de armas e, por consequência, o 
devido processo legal. 

Acrescenta  que,  no  contexto  de  embargos  de  declaração  opostos 
contra o acórdão que julgou os recursos de apelação, a defesa postulou a 
juntada de novos documentos, forte no Princípio da Ampla Defesa e no 
prescrito pelo art.  231,  CPP. No entanto,  o Tribunal Regional não teria 
levado  em  consideração  tais  documentos  novos,  sob  a  alegação  de 
ocorrência de preclusão consumativa, figura jurídica que a defesa entende 
inoponível ao acusado.  

4.6. Articulou,  outrossim,  vulneração  ao  Princípio  da  Legalidade 
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Estrita,  visto  que supostamente não configurados  os  elementos  típicos 
exigidos pelo art. 317 do Código Penal, de modo que “o acórdão recorrido  
extrapolou o tipo penal”.

Sublinhou-se que  “o Requerente foi condenado pelo crime de corrupção  
passiva sem a  demonstração – e  comprovação – da relação entre  o  fato  a ele  
imputado e um ato determinado de ofício pertencente à sua esfera de atribuições”,  
tendo  em vista  que,  segundo  aduz  a  defesa,  a  conduta  de  indicar  os 
diretores da Petrobras não foi realizada pelo Requerente. 

Quanto à imputação de lavagem, salientou que,  “se tivesse ocorrido,  
quando muito,  caracterizaria exaurimento da imputada corrupção”,  de modo 
que o acórdão recorrido consubstanciaria  bis  in  idem.  Acrescentou que 
“não há, de fato, uma única prova direta e insuspeita de que [o] requerente tenha  
recebido,  aceito  (sic)  ou  solicitado  tal  triplex”,   o  que  também  violaria  o 
Princípio da Presunção de Inocência e o dever de fundamentação judicial.

4.7. Realçou que há ofensa ao Princípio da Individualização da Pena, 
tendo  em  vista  que  a  pena-base  teria  sido  exasperada  com  a  única 
finalidade  de  evitar  a  ocorrência  de  prescrição.  Asseverou  que  a 
fundamentação do referido acréscimo não ocorreu de modo objetivo, mas 
lançando mão de argumentos genéricos e abstratos. 

Em relação à pena de multa, sustentou a ilegalidade da fixação de 
seu montante, inclusive pelo fato de que “as instâncias ordinárias adotaram  
como parâmetro a renda do requerente apenas no ano de 2016, enquanto deveria  
ter em conta sua renda média”. 

Frisou que o condicionamento da progressão de regime à reparação 
do  dano,  além  de  invadir  a  competência  do  Juiz  da  Execução  Penal, 
constitui prisão por dívida inadmitida pelo ordenamento constitucional. 

5. Para a defesa, a situação caracterizaria urgência, especialmente em 
razão do processo eleitoral em curso, de modo que se faria necessário o 
deferimento,  pela Segunda Turma desta Corte,  de efeito suspensivo ao 
recurso extraordinário, razões pelas quais se requer a concessão de:

 “(...)  efeito  suspensivo  ao  recurso  extraordinário  em 
referência para o fim de, com base na decisão proferida pelo 
Comitê de Direitos Humanos da ONU em 17.08.2018,  afastar 
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qualquer  óbice  à  candidatura  do  Requerente  ao  cargo  de 
Presidente  da  República  nas  eleições  de  2018,  bem  como 
assegurar-lhe  todos  os  direitos  decorrentes  dessa  situação 
jurídica”. (grifei)

E, subsidiariamente: 

“(...)  requer-se,  diante  da  plausibilidade  do  recurso 
extraordinário em referência, seja aplicado ao caso concreto o 
disposto no art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 e o poder 
geral  de  cautela  para  o  fim de  afastar afirmada situação  de 
inelegibilidade decorrente dos acórdãos indicados no pórtico 
desta  petição ou,  ainda,  para impedir  que tais  arestos  sejam 
utilizados para os fins da declaração de incompatibilidade da 
situação  jurídica  do  Requerente  com  o  exercício  do  ius  
honorum.” (grifei)

É o relatório. Decido.
6.  De início, cumpre ressaltar que, com base no prescrito pelo art. 

141,  CPC,  já  enfatizei,  na  ambiência  da  Pet.  7.670/DF,  anteriormente 
aforada  em  favor  do  ora  requerente,  “que  vigora  a  regra  processual  no  
sentido de que não é dado ao Estado-Juiz apreciar pretensão não formulada pelas  
partes, o que, além de decorrer do Princípio Dispositivo, integra, por expressa  
dicção  legal,  os  poderes  e  deveres  do  Juiz”,  de  modo  que  é  “induvidoso,  
portanto,  que  o  Poder  Judiciário  não  prestará  jurisdição  sem provocação  das  
partes”.

Feito esse registro,  cabe precisar o objeto da pretensão processual 
delimitada pela parte requerente. 

Trata-se de pedido cautelar em que se almeja a concessão de efeito 
suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

A própria defesa, aliás, é expressa ao apontar que se requer “medida  
cautelar  para  concessão  de  efeito  suspensivo  a  Recurso  Extraordinário  
interposto em 23.04.2018 contra os Vv. Acórdãos proferidos pelo Tribunal  
Regional Federal da 4ª Região (“TRF4”) nos autos da  Apelação Criminal 
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n°. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR”. 
Ou  seja,  não  se  trata  de  medida  processual  manejada  a  fim  de 

impugnar  o  acórdão,  proferido  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral,  que 
culminou no indeferimento do registro da candidatura do ora requerente. 

O  que  se  tem  em  apreço,  em  verdade,  é  o  debate  acerca  da 
manutenção ou sobrestamento dos efeitos do acórdão proferido, na seara 
processual penal, pelo respectivo Tribunal Regional. Em outras palavras, 
embora,  em  tese,  cabível  potencial  efeito  eleitoral  reflexo,  o  que  se 
examina cautelarmente nesta sede é o acórdão do Juízo criminal, e não o 
reexame direto do pronunciamento da Corte Eleitoral. 

7.  Esclareço  ainda  que  a  pretensão  defensiva  funda-se  em  duas 
perspectivas. Em primeiro lugar, a suposta inviabilidade de imposição de 
óbices  à  candidatura  decorreria  do  pronunciamento  do  Comitê  de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Em um segundo 
enfoque, tal providência, a teor do art. 26-C da Lei Complementar 64/90, 
seria fruto da plausibilidade da pretensão recursal excepcional. 

Adianto  que  o  pedido  principal,  fundado  na  tutela  de  direitos 
políticos à luz do pronunciamento do Comitê de Direitos Humanos da 
ONU, revela-se, a meu ver, manifestamente improcedente, tendo em vista 
que,  conforme  esmiúço  adiante,  a  decisão  do  aludido  órgão  não 
interferiu,  diretamente,  na  higidez  do  acórdão criminal  proferido  pelo 
Tribunal  Regional,  não  adentrando,  por  isso,  frontalmente,  à 
espacialidade  processual  penal.  Em  outras  palavras,  o  Comitê  não 
suspendeu a condenação referente ao acórdão do TRF-4 impugnado pela 
via extraordinária.

Em  relação  ao  pleito  subsidiário,  baseado  na  plausibilidade  do 
recurso  extraordinário,  depreendo  que  a  pretensão  colide  com  a 
jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, inclusive assentada em 
verbetes sumulares e Temas de julgamento em que rejeitadas alegações 
de repercussão geral. 

Por  tais  razões,  verifico  presente  a  hipótese  do  art.  21,  §1°,  do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a autorizar a atuação 
unipessoal do Relator, ressalvando-se, por óbvio, o acesso ao respectivo 
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colegiado em caso de inconformismo da parte sucumbente.
Passo, então, a examinar, especificamente, os pedidos formulados. 
8. Em relação ao afastamento de óbices à candidatura do requerente 

sob  a  óptica  do  pronunciamento  do  Comitê  de  Direitos  Humanos  da 
ONU, cabe enfatizar que, como bem delimitado pelo requerente,  não se 
encontra em exame,  nesta sede,  o acórdão proferido pelo TSE e  que 
ensejou a rejeição do registro de candidatura. A propósito, conforme se 
extrai  do  sítio  eletrônico  desta  Suprema  Corte,  o  ora  requerente 
formalizou pedido cautelar em face do acórdão proferido pelo TSE (Pet. 
7.842/DF, Rel. Min. Celso de Mello), a denotar que o questionamento da 
decisão  emanada da  Corte  Eleitoral  é  veiculada em campo processual 
diverso. 

O que se examina nesta ocasião, na minha compreensão, consiste na 
aferição,  sumária  e  com  cognição  própria  das  tutelas  cautelares,  da 
viabilidade da pretensão recursal veiculada em contexto extraordinário 
contra a condenação criminal assentada pelo TRF-4ª. 

 Ainda que assim não fosse, é certo que o voto, proferido por este 
subscritor na Corte Eleitoral, integrou a corrente minoritária no referido 
julgamento.  

Como  bem  salientado  pela  ilustre  defesa,  em  transcrição  livre,  o 
citado  Comitê  determinou  que  o  Estado  brasileiro  adotasse  “todas  as  
medidas necessárias para permitir que o autor desfrute e exercite seus  direitos  
políticos  da  prisão como  candidato  nas  eleições  presidenciais  de  2018,  
incluindo acesso apropriado à imprensa e a membros de seu partido político”,  
bem como para “não impedir que o autor concorra nas eleições presidenciais de  
2018 até que todos os recursos pendentes de revisão contra sua condenação sejam  
completados em um procedimento justo e que a condenação seja final.”

Como se vê, os destinatários diretos do pronunciamento do Comitê, 
a  meu  ver,  consistem  precisamente  nas  autoridades,  sobretudo 
judiciárias, responsáveis pela análise das questões diretamente associadas 
ao exercício de direitos políticos do requerente. Não se trata, portanto, na 
ambiência  criminal,  de  cumprir  ou  descumprir  o  pronunciamento  do 
Comitê,  na  medida  em  que  referido  órgão  não  se  manifestou  pela 
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suspensão da condenação criminal imposta ao ora requerente.
O que ora se debate, ao revés, repita-se, não é diretamente o aspecto 

eleitoral,  eis  que  o  objeto  imediato  desta  impugnação  é  o  acórdão 
proferido pelo TRF-4ª e, mediatamente, desde que presentes os requisitos 
de  suspensão  dos  efeitos  da  decisão  proferida  pelo  Juízo  criminal, 
eventual reflexo na seara eleitoral. 

Nesta perspectiva, vale dizer, no âmbito desta cautelar, a temática 
eleitoral apenas se coloca  se e após o reconhecimento da plausibilidade 
da  pretensão  recursal  veiculada  pela  parte  sucumbente  e  dirigida  à 
suspensão da condenação exarada pelo TRF-4ª. 

Daí  o fato de que a controvérsia suscitada pela defesa acerca das 
características  próprias  do  pronunciamento  do  Comitê  de  Direitos 
Humanos  da  ONU  não  encontra,  nesta  sede,  ambiente  propício  para 
desenvolvimento. 

9.  Passo  ao  exame  do  pleito  suspensivo  sob  a  óptica  da 
plausibilidade da pretensão recursal. 

Oportuno ressaltar que, como decorrência da Teoria dos Capítulos 
da  Sentença,  a  probabilidade  de  provimento  deve  ser  aferida 
considerando-se  individualmente  cada  pretensão  recursal  explicitada 
pela  defesa.  Isso  porque,  como é  cediço,  o  ato  sentencial  que  aprecia 
pleitos autônomos forma título judicial cindível, de modo que eventual 
paralisação  de  determinado  ponto,  por  óbvio,  não  se  estende  a 
irresignação diversa. 

Nesse sentido,  mutatis  mutandis,  cabe ressaltar o decidido por este 
Plenário no bojo da AP 470/DF, em que se assentou que:

“Sempre que a sentença decide pedidos autônomos, ela 
gera  a  formação  de  capítulos  também  autônomos,  que  são 
juridicamente cindíveis. O julgamento da demanda integrada 
por mais de uma pretensão exige um ato judicial múltiplo de 
procedência ou improcedência dos pedidos. Doutrina.” (AP 470 
QO-décima primeira,  Relator(a):   Min.  JOAQUIM BARBOSA, 
Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2013, grifei)
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Na  mesma  ocasião,  nada  obstante  tratando-se  de  execução 
definitiva, concluiu-se que: 

“A interposição de embargos  infringentes com relação a 
um dos crimes praticados não relativiza nem aniquila a eficácia 
da coisa julgada material relativamente às condenações pelos 
demais crimes praticados em concurso de delitos, que formam 
capítulos autônomos do acórdão. Descabe transformar a parte 
irrecorrível  da  sentença  em  um  simples  texto  judicial, 
retirando-lhe temporariamente a força executiva até que seja 
finalizado  outro  julgamento,  que,  inclusive,  em  nada  lhe 
afetará.”  (AP  470  QO-décima  primeira,  Relator(a):   Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2013, 
grifei)

Transportada a lógica jurídica implementada pelo Tribunal Pleno no 
referido  julgamento,  e  considerando-se  que  a  execução  “refere-se  à  
condenação e não ao processo”,  eventual probabilidade de êxito atinente a 
uma pretensão recursal  vinculada a  determinado capítulo  da sentença 
não  propicia  que  o  excepcional  efeito  suspensivo  alcance  capítulos 
remanescentes não contemplados por tal circunstância. 

Em síntese, o excepcional e eventual efeito suspensivo deve cingir-se 
aos lindes da pretensão recursal em que reconhecida a probabilidade de 
acolhimento legalmente exigida. 

Por tal razão, para os fins perseguidos pelo ora requerente, há de se 
aferir  se  há  ou  não  plausibilidade  jurídica  em  relação  a  pretensões 
recursais que se revelem aptas, ao menos em tese, à desconstituição da 
condenação configuradora de hipótese de inelegibilidade. 

10. A concessão  de  efeito  suspensivo  ope  iudicis,  no  contexto  dos 
autos, reclama a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, 
próprios do atual andamento processual.

Calha enfatizar que, na seara recursal, ao exigir-se a plausibilidade 
jurídica  da  pretensão  recursal, naturalmente,  a  concessão  da  tutela 
provisória  também  pressupõe  a  caracterização  da  plausibilidade  de 
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conhecimento da  irresignação,  tendo  em  vista  que  o  exame  da 
admissibilidade  da  pretensão  recursal  precede  ao  juízo  de  mérito  do 
inconformismo articulado pela parte sucumbente. Em poucas palavras: 
não se provê o recurso do qual não se conhece. 

Acerca  da  distinção  entre  tais  campos  e  a  necessária  ordem  de 
aferição,  cumpre ressaltar  os  percucientes  e  clássicos  ensinamentos  do 
professor Barbosa Moreira:

“Em hipótese alguma, é dado à Corte deixar de observar 
a necessária precedência do juízo de admissibilidade sobre o 
juízo de mérito, e menos ainda misturá-los. Sempre é de rigor, 
primeiro, apurar se o recurso é ou não admissível (quer dizer, 
cabível e revestido dos outros requisitos de admissibilidade), e 
por  conseguinte  se  dele  se  há  ou não  de  conhecer, no  caso 
afirmativo,  depois,  já  no  plano  do  mérito,  investigar  se  o 
recurso  é  ou  não  procedente (em  outras  palavras:  se  o 
recorrente tem ou não razão em impugnar a decisão do órgão 
interior),  e  por  conseguinte  se  se  lhe  deve  dar  ou  negar 
provimento.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 5, 
11º edição, forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 613, grifei)

Nesse  contexto,  a  concessão  de  efeito  suspensivo  pressupõe  a 
demonstração  de  que  não  se  fazem  presentes  óbices  à  admissão  do 
recurso  excepcional.  Na  hipótese  de  recurso  extraordinário,  além  dos 
demais  requisitos  próprios,  essa  exigência  alcança  a  demonstração  de 
repercussão geral da controvérsia, que supõe a manifestação de ao menos 
4 (quatro) Ministros a fim de se reconhecer a viabilidade do exercício da 
competência constitucional do Plenário. 

Embora a repercussão geral não possa ser reconhecida ou rejeitada 
monocraticamente, verifico a existência de outros óbices, retratados em 
jurisprudência da Corte e/ou verbetes sumulares, que indicam hipótese 
de não conhecimento do recurso extraordinário interposto, circunstância 
a subtrair plausibilidade da pretensão recursal articulada. 

11.  Impende, nesse passo, a análise de tais circunstâncias à luz da 
fundamentação apresentada pelo peticionante, forte no caráter vinculado 
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das  causas  de  pedir  afetas  a  pretensões  recursais  excepcionais  e, 
especialmente,  o  âmbito  constitucional  de  processamento  do  recurso 
extraordinário, única matéria passível de debate nesta sede.  

11.1. Aduz a defesa violação ao Princípio do Juiz Natural, com base 
na alegada ausência de conexão instrumental a legitimar a competência 
do Juízo de primeiro grau.

Salienta que, na sua visão, “houve escolha da jurisdição mediante a mera  
afirmação na denúncia  de  que valores  provenientes  de  3 contratos  específicos  
firmados  pela  Petrobras  teriam  sido  direcionados  ao  requerente  na  forma  de  
vantagens indevidas e em consequência à prática de atos de ofício”. Ocorre que, 
posteriormente,  o  próprio  Juiz  singular  teria  admitido  a  ausência  de 
correlação entre os fatos atribuídos ao requerente e os contratos mantidos 
pela Petrobras. 

Mais do que isso, argumenta, em linhas gerais, que, considerada a 
inexistência  de  conexão,  não  se  fariam  presentes  os  critérios  de 
determinação da competência da Justiça Federal. 

Aduz ainda que as hipóteses de determinação da competência das 
Justiças  Federal  e  Estadual  configuram  matéria  diretamente 
constitucional. 

Pois bem. Em relação ao aludido tema, notadamente sob a ótica de 
um aventado, nas palavras da defesa, “Juízo de exceção”, cabe ressaltar que 
é induvidoso que o Princípio do Juiz Natural, como corolário do devido 
processo  legal,  realmente  consubstancia  garantia  processual  de  índole 
constitucional. 

Ocorre  que,  conforme  consolidada  jurisprudência  desta  Suprema 
Corte, nas hipóteses em que o reconhecimento da ofensa constitucional 
pressupor  a  prévia  análise  da  legislação  ordinária,  verifica-se  que  tal 
vulneração à CRFB, se existente, incidiria de modo reflexo, circunstância 
que impede o processamento da irresignação excepcional. 

Confira-se,  a  respeito  do  devido  processo  legal,  que,  como  dito, 
engloba o Princípio do Juiz Natural, o decidido por esta Suprema Corte 
no Tema 660: 

“Alegação  de  cerceamento  do  direito  de  defesa.  Tema 
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relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da 
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo 
legal.  Julgamento da causa dependente de prévia análise da 
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição 
da  repercussão  geral.”  (ARE  748371  RG,  Relator(a):  Min. 
GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, grifei)

Especificamente no que toca ao Princípio do Juiz  Natural,  cito os 
seguintes precedentes: ARE 839680 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Segunda  Turma,  julgado  em  02/09/2016;  ARE  958411  AgR,  Relator(a): 
Min.  GILMAR MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  26/08/2016;  AI 
502665  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira  Turma, 
julgado  em  11/02/2014  e  ARE  677900  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI 
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013. 

No mesmo sentido, por unanimidade, a Segunda Turma, em recurso 
formulado em favor do ora peticionante, já decidiu:

“A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a 
discussão  acerca  de  eventual  violação  ao  princípio  do  juiz 
natural, quando o exame da pretensão recursal depender de 
prévia  análise  de  normas  infraconstitucionais,  não  admite 
processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, 
seria  indireta  à  Constituição  Federal.”  (ARE  1097947  AgR, 
Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 
23/03/2018, grifei)

No caso em apreço,  a  irresignação nuclear  da  defesa  associa-se  à 
alegação de inocorrência das hipóteses de modificação da competência 
em  decorrência  da  conexão  probatória.  Sustenta-se,  em  síntese,  a 
inexistência de vínculo objetivo entre os fatos atribuídos ao requerente e 
aqueles associados à Petrobras e que motivam a competência do Juízo de 
primeiro grau. 

Todavia, o acolhimento desse inconformismo exigiria o prévio cotejo 
da  legislação  infraconstitucional,  notadamente  acerca  das  hipóteses 
infraconstitucionais que caracterizam a conexão, previstas no art. 76 do 
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Código de Processo Penal. 
A  cogitada  violação  ao  Princípio  do  Juiz  Natural  fruto  da 

inexistência de conexão instrumental indica potencial ofensa meramente 
reflexa à Constituição. 

Portanto, em que pese a ilustre defesa almeje transparecer o caráter 
diretamente  constitucional  quanto  ao  debate  entre  a  configuração  da 
competência  da  Justiça  Federal  frente  à  Justiça  Estadual,  em verdade, 
tenho que o tema central não se refere à determinação constitucional das 
atribuições jurisdicionais, mas, em verdade, à impugnação à modificação 
de competência sob o enfoque da conexão que se alega inexistente. 

Além disso, depreendo que, segundo a jurisprudência da Corte, não 
é  possível,  em  sede  extraordinária,  o  reexame  dos  fundamentos  da 
caracterização das hipóteses de conexão instrumental, tendo em vista que 
tal providência pressuporia o revolvimento de matéria fático-probatória, 
o que não se coaduna com a Súmula 279/STF. Nesse sentido:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com 
agravo.  2.  Penal  e  Processual  Penal.  Apropriação  indébita 
previdenciária  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária. 
Concurso material. Condenação. 3. Pedido de reconhecimento 
de conexão, com revisão da pena fixada. 4. Ofensa indireta ao 
texto  constitucional.  Necessidade  de  reanálise  do  contexto 
fático-probatório.  Incidência  da Súmula  279. 5.  Ausência  de 
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.”  (ARE  895272  AgR, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado 
em 25/08/2015, grifei)

“A conexão entre ações, quando aferida pelas instâncias 
ordinárias,  não pode ser  revista pela E.  Suprema Corte, em 
face da necessidade de análise de normas infraconstitucionais 
e da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para 
simples  reexame de  prova  não  cabe  recurso  extraordinário”. 
Precedentes: ARE 822.725-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, DJe de 23/2/2015; e RE 639.773-AgR, Rel. Min. Ricardo 
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Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014.” (RE 861758 
AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
14/04/2015, grifei)

Ademais,  cumpre  ressaltar  que  a  competência  da  Justiça  Federal, 
com afastamento da jurisdição estadual,  não foi reconhecida com base 
exclusiva na existência de conexão. Nessa perspectiva, cito segmento dos 
fundamentos explicitados pelo Juiz de primeiro grau, reproduzidos no 
acórdão recorrido (grifei): 

“Não se deve ainda olvidar que,  segundo a denúncia, as 
benesses teriam sido concedidas pela OAS ao ex-Presidente 
em  razão  do  cargo  dele. Se  atualmente  ainda  exercesse  o 
mandato,  a  competência  seria  do  Egrégio  Supremo  Tribunal 
Federal. Como não mais exerce,  a competência passa a ser da 
Justiça  Federal,  pois haveria  crime  de  corrupção  de  agente 
público federal.

Assim,  ainda que Petrobrás  seja  sociedade de economia 
mista, se, na ação penal e no conjunto de fatos investigados na 
Operação  Lavajato,  há  crimes  federais,  a  competência  é  da 
Justiça Federal.

Portanto,  a  competência  é  da  Justiça  Federal  e 
especificamente deste Juízo pela prevenção.”

Saliento que a defesa não se insurge contra tais argumentos, sendo 
que as razões recursais cingem-se à esfera da inexistência de competência 
da Justiça Federal em razão da alegada ausência de conexão entre os fatos 
atribuídos ao requerente e os contratos vinculados à Petrobras. Em outras 
palavras, a defesa não se desincumbiu do ônus processual de evidenciar 
por  qual  razão  a  imputação  de  crime  praticado  em  razão  de  função 
pública federal não atrairia a competência da Justiça Federal (art. 109, IV), 
circunstância que faz incidir a Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso  
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento  
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).

Enfatizo  ainda  que,  por  óbvio,  ao  se  adentrar  ao  campo  da 
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competência, que é definida à luz das asserções da acusação, não se está 
aqui a fazer qualquer exame quanto ao mérito da imputação. Ou seja, a 
higidez  da  competência  jurisdicional  não  pressupõe  a  procedência  da 
pretensão acusatória. 

Contudo,  considerando  que  se  atribuiu  ao  requerente  a  suposta 
prática  de  infração  associada  a  função  pública  federal  (Presidente  da 
República),  tenho  que,  efetivamente,  o  deslinde  da  infraconstitucional 
questão  atinente  à  conexão  instrumental  não  soluciona  a  irresignação 
quanto à competência da Justiça Federal. 

Concluo,  portanto,  ao  menos  nesta  toada  de  apreciação,  que:  a) 
configura  potencial  ofensa  reflexa  à  Constituição  a  alegação  de 
vulneração  ao  Princípio  do  Juiz  Natural  na  hipótese  em  que  seu 
acolhimento exigir o prévio cotejo da legislação ordinária; b) o tema afeto 
à  ausência  de  conexão instrumental,  especificamente  questionado pela 
defesa,  consubstancia  controvérsia  de  índole  infraconstitucional;  c)  o 
dissenso em relação às instâncias  ordinárias  quanto à perfectibilização 
das  hipóteses  de  conexão  probatória  esbarra  na  Súmula  279/STF,  que 
veda  reexame de  matéria  fática  em sede  extraordinária;  d)  o  acórdão 
recorrido assentou que há imputação de delito envolvendo atribuições 
funcionais de agente público federal, o que não foi impugnado em sede 
extraordinária  e  revela  que  o  deslinde  acerca  do  tema  relacionado  à 
conexão probatória não soluciona, em sua inteireza, a questão associada à 
competência da Justiça Federal. 

11.2.  Ainda sob a perspectiva do Princípio do Juiz Natural, aduz a 
defesa a falta de imparcialidade do Juiz de primeiro grau.

Nesse ponto, sintetiza a defesa que  “não se discute se o juiz, em seu  
íntimo, possui ou não interesse pessoal no deslinde do processo, mas tão somente  
se o julgador aparenta, a partir de critérios objetivamente aferidos, ter perdido  
sua  parcialidade  (sic).” Afirma,  nesse  contexto,  que  “a  estética  da  
imparcialidade é tão importante quanto a efetiva imparcialidade”.

Enfatiza que, no caso em exame, “a imagem que a sociedade possui da  
relação entre o magistrado de primeira instância e o Requerente, é de que se trata  
de rivais”. 
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Conforme relatado, acrescenta, a título ilustrativo, episódios em que 
o Juiz de primeiro grau teria contribuído para a construção dessa suposta 
imagem, bem como que o requerente e o Juiz de primeiro grau são partes 
contrárias em uma ação penal.

Sustenta ser imprescindível que esta Suprema Corte reconheça que 
as  hipóteses  de  suspeição,  listadas no art.  254 do  Código de Processo 
Penal,  constituem rol  meramente exemplificativo  e,  portanto,  admitem 
complementação pela via interpretativa. 

Em relação a esse ponto, reporto-me ao explicitado no item anterior, 
especialmente  no  que  toca  ao  caráter  indireto  da  alegada  ofensa  à 
Constituição  na  hipótese  em  que  indispensável  o  prévio  exame  da 
legislação ordinária.

Nessa  linha,  a  propósito,  já  decidiu  a  Segunda  Turma,  à 
unanimidade,  em  feito  em  que  o  requerente  aventava  a  quebra  da 
imparcialidade do Juiz de primeiro grau:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ALEGAÇÃO  DE 
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  E  QUEBRA  DE 
IMPARCIALIDADE  DO  JUIZ  SINGULAR.  OFENSA 
REFLEXA. MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA. 
DESPROVIMENTO. 1.  O art.  93,  IX,  da Constituição Federal 
não  determina  o  exame  pormenorizado  de  cada  uma  das 
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos 
da  decisão.  Precedentes.  2.  A jurisprudência  desta  Suprema 
Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao 
princípio  do  juiz  natural,  quando  o  exame  da  pretensão 
recursal  depender  de  prévia  análise  de  normas 
infraconstitucionais,  não  admite  processamento 
extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à 
Constituição Federal. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 
1097947  AgR,  Relator(a):   Min.  EDSON  FACHIN,  Segunda 
Turma, julgado em 23/03/2018, grifei)

No mesmo sentido:
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“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EXCEÇÃO  DE 
IMPEDIMENTO  E  SUSPEIÇÃO.  REJEIÇÃO.  DEBATE  DE 
ÂMBITO  INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL 
VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
NÃO  VIABILIZA  O  MANEJO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  PUBLICADO 
EM  27.4.2006.  Divergir  do  entendimento  do  Tribunal  a  quo 
acerca da aplicação das normas que disciplinam a arguição de 
impedimento e suspeição, demandaria a análise da legislação 
infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e 
reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o 
conhecimento do recurso extraordinário.  Precedentes.  Agravo 
regimental  conhecido  e  não  provido.”  (RE  629080  AgR, 
Relator(a):   Min.  ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
04/02/2014, grifei)

A efetiva  caracterização  das  hipóteses  de  suspeição  desafiaria  o 
cotejo das normas legais aplicáveis à espécie, notadamente o disciplinado 
no  art.  254,  CPP.  A própria  discussão  acerca  do  caráter  taxativo  ou 
exemplificativo  das  causas  legais  de  suspeição  bem  ilustra  a 
indispensabilidade de avaliação da legislação ordinária. 

 Anoto ainda que, em relação ao fato de que o requerente e o Juiz de 
primeiro  grau  figurariam  como  partes  contrárias  em  ação  penal,  tal 
matéria constitui questão solucionada pelo Tribunal de origem sob a ótica 
do art. 256, CPP (não se declara suspeição causada pela parte), a revelar o 
caráter infraconstitucional da controvérsia. 

Ademais,  verifico  que  o  Tribunal  de  origem concluiu que não  se 
confirmou  “qualquer  seletividade  deliberada  para  prejudicar  o  apelante  ou  
mesmo o invocado antagonismo político”, bem como que “não há nenhum sinal  
de  quebra  de  imparcialidade  do  magistrado  de  origem,  mas,  sim,  mera  
insurgência com relação ao mérito das medidas, não sendo a análise sob a ótica da  
suspeição  a  melhor  forma de  sindicá-las”,  conclusão que,  forte  na Súmula 
279/STF,  não  admite  dissenso  em  sede  excepcional,  em  razão  da 
impossibilidade  de  reexame  de  matéria  fático-probatória  em  recurso 
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extraordinário. 
11.3.  O  requerente  questiona  a  constitucionalidade  do  agir  dos 

membros do Ministério Público oficiantes nas instâncias ordinárias, tendo 
em vista  que teriam dispensado tratamento processual  inadequado ao 
requerente  (como  “inimigo”,  nas  palavras  da  defesa),  providência 
reveladora,  ainda  na  ótica  da  defesa,  de  vulneração  aos  Princípios  da 
Legalidade, Impessoalidade e Moralidade e das funções institucionais do 
Ministério Público.

O acórdão recorrido versou sobre esse tema sob a perspectiva da 
suspeição  dos  Procuradores  da  República,  matéria  cujo  caráter 
infraconstitucional é extraído dos itens anteriores, reportando-me, mutatis  
mutandis, às considerações que teci quanto ao Princípio do Juiz Natural. 

As  normas  de  suspeição  aplicáveis  aos  Juízes  (art.  254,  CPP), 
inclusive, são, no que cabível, as mesmas incidentes quanto aos membros 
do Ministério Público, conforme se infere da extensão preceituada pelo 
art. 258, CPP, a revelar, da mesma forma, que a ofensa à Constituição, se 
existente, seria reflexa. 

Ademais, o Tribunal de origem concluiu que “a exceção é genérica no  
que diz respeito à atuação de cada procurador, limitando-se a relacionar os nomes  
dos  integrantes  da  chamada  Força  Tarefa,  sem,  todavia,  individualizar  as  
respectivas condutas”.  De tal modo, no acórdão recorrido, não se reputou 
comprovada  a  atuação  indevida  dos  membros  do  Ministério  Público, 
premissa  decisória  que  não  pode  ser  atestada  nesta  sede  (Súmula 
279/STF). 

11.4.  Sob o enfoque da alegada violação ao Princípio da Presunção 
de Inocência, aduz a defesa que o requerente foi tratado como culpado 
durante o desenrolar processual, inclusive antes mesmo da instauração 
da ação penal.

Argumenta  que  dois  fatos  merecem  destaque,  os  quais,  na  sua 
compreensão,  revelariam  tal  ocorrência.  O  primeiro,  associado  à 
condução coercitiva  do requerente,  determinada pelo  Juiz  de primeiro 
grau,  que  a  defesa  compreende  ilegal.  O  segundo,  refere-se  ao 
levantamento de sigilo dos diálogos telefônicos interceptados por ordem 
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judicial. 
Cumpre  salientar,  em  relação  a  tais  temas,  que  a  defesa  não  se 

desincumbiu do ônus processual de evidenciar a atual relevância jurídica 
dos  atos  impugnados,  notadamente  o  reflexo,  ainda que potencial,  na 
formação  do  acórdão  recorrido.  Nesse  sentido,  aduziu  o  Relator  da 
apelação o seguinte:

“De  qualquer  modo,  não  há  registro  na  sentença  de 
utilização de qualquer das interceptações ou mesmo de que 
tenham alguma utilidade para o presente processo. Tampouco 
a  defesa  aponta  expressamente  qual  ou  quais  seriam  as 
interceptações prejudiciais, limitando sua insurgência ao campo 
da teoria e da nulidade genérica.”

A propósito,  em  relação  ao  levantamento  do  sigilo  de  diálogos, 
cumpre mencionar que referido ato jurisdicional foi previamente cassado 
mediante  pronunciamento  do  saudoso  Min.  Teori  Zavascki  na  Rcl. 
23.457/PR. 

Quanto à condução coercitiva, assentou o acórdão recorrido o fato 
de “não ter sido indicado pela defesa nenhum efetivo prejuízo concreto ao réu”,  
na  medida  em  que  assegurados  os  direitos  constitucionais  do  então 
investigado. A defesa, por sua vez, não alega que as provas decorrentes 
da  condução  coercitiva  que  compreende  ilegal  teriam  repercutido  na 
convicção  do  Estado-Juiz  e,  por  consequência,  na  formação  do  título 
condenatório, cabendo ressaltar, ainda, que o Tribunal Pleno, nas ADPFs 
395 e 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela manutenção da higidez 
dos interrogatórios produzidos em tais condições até a data do referido 
julgamento (14.6.2018), que é posterior ao interrogatório policial do ora 
requerente. 

Nessa  ordem de  ideias,  de  início,  verifico,  com a  devida  vênia  à 
ilustre  defesa,  que  a  fundamentação  recursal,  nesse  ponto,  atrai  a 
incidência da Súmula 284/STF. 

Além disso,  cumpre asseverar  que os  requisitos  de  imposição  de 
condução  coercitiva,  disciplinada  no  art.  260,  CPP,  estão  elencados  na 
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legislação ordinária, de modo que sua eventual inobservância não traduz 
ofensa direta à Constituição. 

Da  mesma  forma,  registro  que  o  levantamento  do  sigilo  das 
interceptações  telefônicas  judicialmente  deferidas,  previamente 
censurado e  cassado por  este  Supremo Tribunal  Federal,  insere-se  nas 
disciplinas legais aplicáveis à matéria, notadamente previstas no Código 
de  Processo  Penal  e  na  Lei  n.  9.296/96,  o  que igualmente  evidencia  o 
caráter infraconstitucional do tema aviado pela defesa. 

11.5. Sublinha a defesa a ocorrência de violação à ampla defesa e ao 
dever judicial de fundamentação. Salienta que o Juiz de primeiro grau: i) 
cerceou a defesa ao indeferir produção de provas; ii) deferiu produção de 
prova documental sem propiciar prazo razoável à análise defensiva; iii) 
impediu  a  gravação  de  audiências;  iv)  indeferiu  a  inquirição  de 
testemunhas a respeito de acordos de colaboração premiada; v) suprimiu 
a  fase  de  diligências  complementares  prevista  no  art.  402,  CPP;  vi) 
indeferiu a juntada de documentos colhidos em ação penal supostamente 
conexa.

Enfatiza que,  embora se reconheça que o Juiz é  o destinatário da 
prova, os requerimentos da defesa foram sistematicamente rejeitados sem 
fundamentação idônea, providências ratificadas pelo acórdão recorrido. 

Acrescenta que, em sede de julgamento em segundo grau, a Turma 
Julgadora concedeu tempo superior à acusação, em relação à defesa, para 
sustentação oral, o que contrariaria o devido processo legal. 

Aduz  que,  em sede de  embargos  de  declaração  opostos  contra  o 
acórdão que confirmou a condenação e exasperou a pena, o Tribunal de 
origem indeferiu a juntada de prova documental,  invocando preclusão 
consumativa que, ao ver da defesa, é inexistente e inoponível ao acusado, 
tendo em vista que a busca do processo penal é a verdade real. 

Em  relação  à  alegação  de  violação  ao  devido  processo  legal  e  à 
ampla defesa, cumpre rememorar o decidido por esta Suprema Corte no 
Tema 660:

“Alegação  de  cerceamento  do  direito  de  defesa.  Tema 
relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da 
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ampla  defesa,  dos  limites  da  coisa  julgada  e  do  devido 
processo  legal.  Julgamento  da  causa  dependente  de  prévia 
análise  da  adequada  aplicação  das  normas 
infraconstitucionais.  Rejeição  da  repercussão  geral.”  (ARE 
748371  RG,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  julgado  em 
06/06/2013, grifei)

No caso concreto,  a inadmissão da produção de provas exigiria o 
cotejo do art.  400,  §1°, CPP, bem como, quanto à esfera documental,  o 
conteúdo  e  alcance  do  prescrito  pelo  art.  231,  CPP,  a  denotar  que  a 
matéria configuraria potencial ofensa reflexa à CRFB. No mesmo sentido, 
cito o Tema 424:

“RECURSO.  Agravo  convertido  em  Extraordinário. 
Inadmissibilidade  deste.  Produção  de  provas.  Processo 
judicial.  Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema 
infraconstitucional.  Precedentes.  Ausência  de  repercussão 
geral.  Recurso  extraordinário  não  conhecido.  Não  apresenta 
repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a 
obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório 
e da ampla defesa,  nos casos de indeferimento de pedido de 
produção  de  provas  em  processo  judicial,  versa  sobre  tema 
infraconstitucional.”  (ARE  639228  RG,  Relator(a):  Min. 
MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 16/06/2011, grifei)

Sob o contexto da alegada inadequação da fundamentação de tais 
indeferimentos,  cabe  ressaltar  que  a  Corte  já  reconheceu,  na  seara  do 
Tema 339, que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou  
decisão  sejam  fundamentados,  ainda  que  sucintamente,  sem  determinar,  
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,  
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, grifei)

No que tange ao aventado desequilíbrio fruto do tempo concedido 
às  partes  para  sustentação  oral,  o  desate  dessa  questão  passa  pela 
avaliação das normas  primárias de organização interna do Tribunal de 
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origem. 
Nesse contexto, as teses articuladas pela defesa, embora associadas 

ao  devido  processo  legal  e  à  ampla  defesa,  temas  de  inegável  índole 
constitucional, possuem análise condicionada ao prévio exame de normas 
de  conteúdo  infraconstitucional,  a  revelar  que  eventual  ofensa  à 
Constituição seria indireta.  

11.6. No contexto do Princípio da Legalidade, afirma a defesa que o 
acórdão  recorrido  representou  indevido  alargamento  do  conceito  do 
crime de corrupção passiva.

Aponta que,  embora o acórdão tenha concluído que o requerente 
recebeu vantagem indevida, não se demonstrou a “relação entre o fato a ele  
imputado e um ato determinado de ofício pertencente à sua esfera de atribuições.”  
Nesse  prisma,  destaca  a  defesa  que  a  nomeação  de  dirigentes  da 
Petrobras  insere-se  nas  atribuições  do  Conselho  de  Administração  da 
empresa, bem como a impropriedade da majoração da pena em razão da 
incidência do art. 317, §1°, CP. 

Com  relação  ao  delito  de  lavagem,  argumenta  a  defesa  que  tal 
conduta,  se efetivamente tivesse ocorrido,  configuraria exaurimento da 
imputada corrupção passiva, de modo que o duplo apenamento, na visão 
do requerente, configuraria bis in idem. 

A defesa também articula em suas razões recursais que,  “apesar de  
menções genéricas, pelo acórdão recorrido, ao caderno processual e a elementos  
documentais  de  prova,  é  certo  que  a  conclusão  de  que  o  recorrente  teria  se  
corrompido pelo tal tríplex não possui respaldo probatório idôneo”, bem como 
que, em relação ao tema, “não há, de fato, uma única prova direta e insuspeita  
de que o ora recorrente o tenha recebido, aceito ou solicitado”.

No que toca ao tema da legalidade estrita, cumpre observar que o 
requerente foi condenado por apontada infração aos delitos previstos no 
art. 317, §1°, CP e no art. 1°, V, da Lei n. 9.613/98. 

Assim, o que se discute,  a meu ver,  não é a imposição de sanção 
penal à míngua da cominação de preceitos primário e secundário mas, 
sim,  a efetiva incidência,  ou não,  dos aludidos tipos penais à situação 
específica  do  recorrente.  O  debate,  portanto,  cinge-se  ao  campo  da 
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aplicação de normas legais a um determinado caso concreto, discussão de 
índole infraconstitucional. 

É o caso, portanto, de aplicação do seguinte verbete sumular:

“Súmula  636.  Não  cabe  recurso  extraordinário  por 
contrariedade  ao  princípio  constitucional  da  legalidade, 
quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação 
dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

Sob a alegada insuficiência do conjunto probatório, verifico que tal 
tema não admite reexame em sede extraordinária, consoante o contido na 
Súmula 279/STF.   

11.7. Na perspectiva do Princípio da Individualização da Pena, alega 
a  defesa  que  a  pena-base  do  requerente  foi  exasperada  com  a  única 
finalidade de evitar a prescrição. Aduz que inexiste motivação a ensejar o 
incremento da pena em razão da culpabilidade, circunstâncias, motivos e 
consequências do crime. Salienta nas razões recursais que, “quando muito,  
a  pena  deveria  ser  majorada  em,  no  máximo,  1/6  por  circunstância  judicial  
pretensamente desfavorável”.

Além disso, a defesa questiona a incidência da causa de aumento, 
visto que os atos supostamente praticados não estariam inseridos no feixe 
de atribuições do requerente. 

Sustenta, outrossim, que o Tribunal de origem agiu com arbítrio ao 
fixar o valor do dia-multa. 

Em relação aos critérios de fixação da pena-base, aplicável o Tema 
182,  que  assenta  a  inadmissibilidade  de  recurso  extraordinário  para 
enfrentar controvérsia dessa natureza:

“Recurso.  Extraordinário.  Inadmissibilidade. 
Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 
Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos 
princípios constitucionais da individualização da pena e da 
fundamentação  das  decisões  judiciais.  Inocorrência.  Matéria 
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de 
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instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o 
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração 
das  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59,  do  Código 
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo 
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 
(AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 
27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009, grifei)

A revisão  do  juízo  de  incidência  de  causas  de  aumento  ou  do 
dimensionamento da pena de multa, da mesma forma, exigiria o prévio 
cotejo  e  interpretação  do  Código  Penal,  a  revelar  que  a  matéria  é  de 
envergadura infraconstitucional. 

11.8.  Por fim, alega a defesa que o condicionamento da progressão 
de regime à reparação do dano representa inadmissível prisão por dívida.

Nesse  ponto,  cabe  enfatizar  que  não  é  possível  visualizar,  neste 
momento, a existência de perigo da demora. Isso porque, como se sabe, 
tal providência somente concretizará efetivo gravame à esfera jurídica do 
requerente  quando  preenchidos  os  demais  requisitos  objetivos  e 
subjetivos exigidos para fins de concessão de tais benefícios executórios. 

Ainda mais,  o  reconhecimento da  ofensa constitucional  exigiria  o 
exame  do  art.  33,  §4°,  CP,  cuja  constitucionalidade,  inclusive,  já  foi 
declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (EP 22 ProgReg-
AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
17/12/2014),  circunstância  a  evidenciar  o  caráter  infraconstitucional  do 
tema. 

12. Em suma: i) o pronunciamento do Comitê dos Direitos Humanos 
da  Organização  das  Nações  Unidas  não  alcançou o  sobrestamento  do 
acórdão recorrido, reservando-se à sede própria a temática diretamente 
afeta à candidatura eleitoral; ii) as alegações veiculadas pela defesa não 
traduzem  plausibilidade  de  conhecimento  e  provimento  do  recurso 
extraordinário,  requisito  normativo  indispensável  à  excepcional 
concessão da tutela cautelar pretendida.

Registro que esta decisão limita-se à esfera cautelar, de modo que 
não  traduz  exame  exauriente  e  definitivo  da  pretensão  recursal 
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explicitada em sede extraordinária.
Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  21,  §1°,  RISTF, indefiro  o 

pedido formulado.
Publique-se. Intime-se.
Após, arquivem-se. 
Brasília, 6 de setembro de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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