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COATOR(A/S)(ES)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: MARIA CRISTINA DE LUCA BARONGENO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S)
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA

Habeas
corpus.
Processual
Penal.
Impedimento
de
desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado
procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido
pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada.
Inexistência. Ordem denegada.
1. Embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta
com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância que
demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de
aventada ocorrência de nulidade absoluta, há indiretamente um
cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo a,
excepcionalmente, entender-se cabível a impetração.
2. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal
merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do
juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não
comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata do julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria de votos, em indeferir a ordem de
habeas corpus, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 27 de maio de 2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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PRIMEIRA TURMA
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RELATOR
PACTE.(S)
IMPTE.(S)
COATOR(A/S)(ES)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: MARIA CRISTINA DE LUCA BARONGENO
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O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Alberto Zacharias Toron e outros em favor de Maria Cristina de Luca
Barongeno, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental
no Ag nº 1.430.977/SP, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura.
Aduzem os impetrantes que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal decorrente do fato de estar sendo julgada, na ação
penal (nº 0025831.16.2009.4.03.0000) a que responde pela prática dos
crimes de quadrilha e corrupção passiva, por juízes impedidos, isto é,
pelos mesmos Desembargadores integrantes do Órgão Especial do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região que julgaram o Processo
Administrativo Disciplinar (nº 2008.03.00.020797-1), relativo aos mesmos
objetos da Ação Penal, no qual a paciente foi condenada à pena de
disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Requerem a concessão da ordem
“para declarar o impedimento dos em. Desembargadores
Federais que oficiam na Ação Penal nº 002583116.2009.4.03.0000 (órgão especial), anulando-se os atos já
praticados ou, caso não seja esse o entendimento de Vossas
Excelências, o que se admite apenas por cautela, requer-se a
concessão da ordem em favor da Paciente para seja conhecida a
Exceção de Impedimento nº 0013317-60.2011.4.03.0000” (fl. 33

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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da petição inicial – grifos do autor).

Não havendo pedido de liminar a ser apreciado e, estando a
impetração devidamente instruída com os elementos necessários à
compreensão da controvérsia, dispensei as informações da autoridade
apontada como coatora.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques,
manifestou-se pelo não conhecimento do pedido e, caso dele conheça a
Corte, pela concessão da ordem (anexo de instrução 20).
É o relatório.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) –
Ministro Relator, apenas uma ponderação que deságua em questão de
ordem, se Vossa Excelência me permitir.
Procedente a causa de pedir da impetração, ter-se-á, pela alínea "n"
do inciso I do artigo 102, a competência do Plenário para julgar a ação
penal.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Não só nesse como em todos os casos que ocorrem em tribunais de
justiça e tribunais regionais Brasil afora.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Por
isso, penso que o habeas corpus – porque não podemos nos antecipar,
quanto ao crivo do Pleno, relativamente à competência para julgar ação
penal – deve ser apreciado pelo Plenário.
É a questão de ordem que suscito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
É, eu adianto - até porque está imbricado com a questão de ordem que eu não vejo aqui nenhum tipo de ilegalidade ou teratologia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Eu sei,
mas como não vemos, poderíamos ver.
E, então, como a decisão positiva desaguaria na competência do
Plenário para julgar a ação penal, é que a definição a ele cabe.
Vamos admitir que Vossa Excelência fique vencido nesse
entendimento, e a Turma declare que o órgão especial não poderia
apreciar a questão, porque estariam todos os juízes…
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
O processo vai ter que vir ao Supremo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – ... e
não desembargadores federais, impedidos. Qual seria a consequência?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Todos os TJ do Brasil. Imagine, mais da metade dos TJ do Brasil têm
poucos desembargadores.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Nem tem órgão especial.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Pelo menos 1/3 deles; os do Norte têm todos sete, oito
desembargadores.
Nós viraríamos o órgão originário de todos os juízes.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – O
Pleno é que deve definir essa matéria.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Eu não me oponho, até porque isso firmaria uma jurisprudência
definitiva sobre o tema. Vamos à fila do Pleno, eu não tenho problema.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) –
Surgirá perplexidade se assentarmos, no julgamento do habeas, o
impedimento de todos os integrantes do órgão especial do Tribunal
Regional Federal e, depois, o Plenário entender que assim não o é.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Marco Aurélio, me
permita apenas uma ponderação. Tenho a impressão de que o ar de
perplexidade, só o ar de perplexidade, sem prejuízo das manifestações já
reveladas, afasta esse periculum in mora que Vossa Excelência está
antevendo que necessitaria de o Plenário - digamos assim - discutir isso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Talvez
devido ao fato de ser neto de português. O meu raciocínio é muito
enquadrado!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu digo assim: Vossa
Excelência tem receio de que a Turma ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Não,
receio não tenho. Em minha vida como juiz nunca tive receio.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não. O medo do medo é
fobia, eu não falei isso. Eu digo assim: receio de que a Turma firme uma
jurisprudência que possa ...
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Não, o
que penso é que, se procedente a causa de pedir, assentaremos o
impedimento de todos os integrantes do órgão especial do Tribunal
Regional Federal, e a competência do Plenário. Podemos definir a
competência do Plenário sem que este se pronuncie? Não, não podemos.
A organicidade do Direito deságua nessa conclusão, a não ser que já não
entenda mais nada sobre a matéria.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu, com
todas as vênias, não penso assim não. Nós estamos com um Plenário que,
para julgar as repercussões gerais que já deram, precisa de doze anos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) –
Argumento extremado!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Agora, aqui
nós estamos discutindo uma questão específica, que eu acho até que tem,
eminente Relator Ministro Toffoli, uma preliminar, que é a questão do
conhecimento ou não conhecimento, por não estar em jogo a liberdade de
ir e vir.
Eu não quero começar a votar, porque será a precedência de Vossa
Excelência. Eu até acho que é uma constitucional, porém ela seria
superveniente a uma questão prévia.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Nós temos uma questão de ordem colocada pelo Presidente, e eu,
como Relator, devo apreciá-la em seguida.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Pela
primeira vez, vejo que a adequação da medida pode se sobrepor à
competência!
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VOTO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Agora, eu cito, aqui, um precedente da Segunda Turma em que ficou
como Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes:
"2. Magistrado que julgou o feito criminal e o de natureza
cível decorrentes do mesmo fato. 3. Impedimento, Art. 252 do
CPP. Rol taxativo. 4. Impossibilidade de criação pela via da
interpretação de causas de impedimento. Precedentes do STF.
Ordem denegada." (HC 97.544, Segunda Turma, Relator
originário Ministro Eros Grau, Relator para o acórdão Ministro
Gilmar Mendes. Diário de Justiça Eletrônico, 21 de setembro de
2010).

O que nós temos aqui? Tanto o conhecimento ou não do habeas
corpus está imbricado com a interpretação do inciso III do art. 252 do
CPP, no que diz respeito ao impedimento do juiz que atuou em outra
instância de atuar no julgamento do processo penal novamente.
E o que significaria essa outra instância? Essa outra instância seria
uma outra instância jurisdicional ou poderia ser, também, a instância
cível, a instância administrativa?
Esse precedente da Segunda Turma estabelece que esse rol é
taxativo, naquela linha vetusta das regras de interpretação de que normas
restritivas devem ser interpretadas restritivamente.
Eu trago essa solução para o caso. De tal sorte que, uma vez a Turma
assim o decidindo, como já o fez a Segunda Turma, seja pelo não
conhecimento, seja pela denegação da ordem, porque a preliminar e a
questão de fundo estão imbricadas, a questão consistirá mais na
proclamação pelo não conhecimento ou pela denegação.
Mas como a Segunda Turma já decidiu sobre isso, se a Turma chegar
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à conclusão de que, realmente, não é o caso de conceder a ordem nem de
dela conhecer, eu não vejo razões para levar o caso ao Plenário.
Caso o resultado oposto seja o obtido, eu afetaria ao Plenário.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Ou
seja, vamos primeiro ao mérito, para depois analisarmos a competência!
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Sim, porque há a jurisprudência da Segunda Turma. Se não houvesse
a jurisprudência da Segunda Turma...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Vossa
Excelência, então, rejeita a proposta.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Eu rejeito, porque há uma decisão da Segunda Turma a respeito.
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VOTO S/QUESTÃO DE ORDEM
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Meu ponto
de vista é que, se a hipótese for de considerarmos pelo não cabimento ou
não conhecimento, decidir aqui.
Se por acaso entendermos pelo cabimento, como envolve
competência do Plenário, encaminharemos ao Plenário.
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VOTO
( S/QUESTÃO DE ORDEM)
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - De certa forma, como a
arguição de incidente de inconstitucionalidade que, quando a Turma
conclui,
nos
tribunais
anteriores,
noutras
instâncias,
pela
inconstitucionalidade, ela suspende o julgamento e envia a matéria ao
Pleno, ao órgão especial.
Peço vênia a Vossa Excelência, mas entendo que, diante desta
manifestação desse julgamento, desse precedente da Segunda Turma,
assim fica mais adequado. Enfrentamos e, se concluirmos quanto ao tema
de fundo, suspendemos e remetemos ao Plenário.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Conforme relatado, volta-se esta impetração contra ato da Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
regimental no Ag nº 1.430.977/SP, Relatora a Ministra Maria Thereza de
Assis Moura.
Narram os impetrantes, na inicial, que
“a Paciente, juíza federal, é acusada da suposta prática dos
delitos de quadrilha (art. 288 do CP), e corrupção passiva (art.
317, § 1º e § 2º, do CP). Diz a denúncia, em resumo, que a
Paciente teria se associado em quadrilha para e: ‘na condição de
Juíza Federal titular da 23ª Vara Cível em São Paulo/SP, proferiu
decisões nos autos da ação n.º 2004.61.00.022504-1, proposta pela
empresa São Judas Promoções e Eventos Ltda. EPP e outras 10 (dez)
empresas que exploravam o “jogo de bingo”, favorecendo os interesses
dos ‘clientes’ de Luis Roberto Pardo, a fim de obter vantagens, para si
ou para outrem, em forma de utilidades ou serviços variados’ g.n.
(doc.1)
Em razão dos exatos mesmos fatos descritos na denúncia
recebida contra a Paciente na Ação Penal nº 002583116.2009.4.03.0000 e acima resumida, a Paciente foi submetida a
processo administrativo-disciplinar perante o mesmo col.
Órgão Especial do eg. TRF da 3ª Região (processo nº
2008.03.00.020797-1, doc. 2), sob a relatoria do eminente
Desembargador Federal PEIXOTO JÚNIOR. É certo que em
26.06.09, à unanimidade, o referido processo administrativodisciplinar foi julgado procedente pelo col. Órgão Especial para
rejeitar as matérias preliminares suscitadas e condenar a
Paciente à pena de disponibilidade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço. O v. acórdão porta a
seguinte ementa, no que interessa ao ponto:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6201468.
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‘(...) Relator do inquérito judicial em que produzida a
prova da interceptação telefônica que não estava nem de
licença nem ausente mas desenvolvendo trabalhos afetos à
Comissão de Concursos da qual participava. Substituição
regimental. Descabimento de redistribuição. Inteligência
do artigo 49, III, do RI. Alegações de invalidade da prova
por ilicitude decorrente de incompetência rejeitadas;
V. Decretação da quebra do sigilo telefônico
embasada em relatório policial que dava notícia de fato
que guardava pertinência com o objeto do inquérito cuja
apuração não se possibilitava por outros meios de
investigação. Alegações de invalidade da prova por vício
de fundamentação da decisão e de falta dos requisitos
legais rejeitadas; (...)
IX. Diálogos interceptados reveladores de fatos que
encerram transgressões aos deveres de independência e
de conduta irrepreensível na vida pública e particular.
Responsabilidade disciplinar configurada e provada.
Gravidade da conduta. Pena de disponibilidade. (...)
X. Preliminares rejeitadas e proposta de punição
disciplinar julgada procedente’ (doc. 3).
Vê-se do v. acórdão cuja ementa está acima transcrita que
o col. Órgão Especial não só já tinha afirmado convicção sobre
“transgressões aos deveres” da ora Paciente, como já tinha
decidido e rechaçado as mesmas questões preliminares
arguidas na defesa preliminar apresentada pela Paciente nos
autos da agora Ação Penal nº 0025831-16.2009.4.03.000.
Disso são exemplos as nulidades referentes às
interceptações telefônicas por violação da garantia do juiz
natural, prevista no art. 1º da Lei 9.296/96, pela não
redistribuição — ao invés de remessa ao substituto regimental
— dos autos em razão do afastamento do d. Desembargador
relator de suas funções por mais de 30 (trinta) dias para
desenvolver trabalhos afetos a concurso para a magistratura,
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bem como no que toca à falta de fundamentação de tais
decisões.
E de tal julgamento unânime do col. Órgão Especial
participaram a excelentíssima Relatora da Ação Penal movida
contra a Paciente, a Desembargadora Federal DIVA MALERBI,
e os Desembargadores Federais MARLI FERREIRA, RAMZA
TARTUCE, SALETTE NASCIMENTO, NEWTON DE LUCCA,
PEIXOTO JÚNIOR, FÁBIO PRIETO, THEREZINHA CAZERTA,
e CARLOS MUTA, os quais também participaram do
julgamento do recebimento da denúncia contra ela ofertada
(doc. 4).
Dessa forma, não só o eminente relator Desembargador
Federal PEIXOTO JÚNIOR, mas também todos os demais
Desembargadores Federais que fizeram parte do julgamento —
incluindo a própria Relatora —, ao votarem de acordo com o
voto condutor, não só já tomaram conhecimento de toda a
matéria preliminar e de fundo também objeto da ação penal
movida contra a Paciente, como já decidiram a seu respeito, e
pior, condenando-a.
Por tal razão, nos termos do que dispõem os artigos 96 e
112, no prazo conferido pelo art. 4º da Lei nº 8.038/90 para o
oferecimento de resposta à denúncia, opôs-se Exceção de
Impedimento em face dos mencionados magistrados (doc. 5).
Pois bem.
Ocorreu que em virtude de dificuldades encontradas pelo
eg. TRF da 3ª Região na localização da Paciente para notificá-la
a apresentar a resposta prevista no art. 4º da Lei nº 8.038/90, a
defesa endereçou duas petições à d. Desembargadora Relatora:
a primeira para esclarecer erro sobre seu endereço e, a segunda,
para, após intimação e aventada a possibilidade de prisão da
embargante, esclarecer sobre a ocorrência de hipótese clássica
de força maior — queda de uma ponte em razão de fortes
chuvas — o que não só impedia a notificação da Paciente, mas
também a impossibilitava de outorgar procuração com
poderes especiais imprescindível para a oposição da exceção
de impedimento (docs. 6 e 7).
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Então, após o conserto da ponte, a Paciente foi notificada e
outorgou a imprescindível procuração com poderes especiais
para seus advogados oporem a exceção de impedimento, o que
foi feito no prazo da resposta a que alude o art. 4º da Lei nº
8.038⁄90, frise-se, antes mesmo do recebimento da denúncia
(doc. 5).
Contudo, o eg. TRF da 3ª Região entendeu por bem não
conhecer da exceção de impedimento, julgando-a intempestiva
em razão de a Paciente ter se manifestado nos autos por duas
vezes antes de opor a exceção de impedimento, ou seja, as duas
petições acima descritas protocoladas para esclarecer erro
quanto ao endereço da Paciente e, repita-se, para, em razão de o
MPF ter requerido a decretação da sua prisão, esclarecer a
ocorrência de força maior que impedia sua localização (doc. 8).
Contra essa decisão, a Paciente interpôs Recurso Especial
arguindo a negativa de vigência aos artigos 96 e 112 do Código
de Processo Penal, os quais, em síntese, não prescrevem que a
exceção de impedimento no âmbito criminal tenha que ser
arguida na primeira oportunidade em que o acusado falar nos
autos, mas apenas e tão somente que ela deva preceder às
demais exceções, as quais, em regra, devem ser opostas ”no
prazo da defesa” (doc. 9).
O eg. STJ, contudo, não admitiu o recurso sob o
argumento de que a jurisprudência já se posicionou no sentido
de que a parte deverá arguir o impedimento do magistrado na
primeira oportunidade em que falar nos autos e que, mesmo
que assim não fosse, não estaria configurado o impedimento,
pois a prévia participação de magistrados no julgamento de
processo administrativo disciplinar não é causa de
impedimento ao julgamento da ação penal, por não estar
prevista dentre uma das hipóteses taxativamente previstas no
artigo 252 do Código de Processo Penal.
(…)
É exatamente o que ocorreu neste caso. Aqui, nos autos do
procedimento administrativo-disciplinar, os Desembargadores
tomaram contato profundo com os mesmos fatos objeto da
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denúncia ofertada contra a Paciente, e, ao condená-la à pena de
disponibilidade no procedimento administrativo, sobre eles
exararam juízo de mérito, repita-se, condenando-a.
No caso concreto, os excelentíssimos Desembargadores
Federais, por terem condenado a Paciente no processo
administrativo, repita-se, julgando sobre os mesmos fatos
objeto da presente denúncia, não possuíam mais a isenção e a
imparcialidade indispensáveis ao julgamento da ação penal,
sendo, portanto, impedidos nos termos do art. 252, inciso III, do
CPP.
E tanto assim o é que a r. decisão que recebeu a denúncia
oferecida contra a Paciente, em diversas e inúmeras passagens,
deixou claríssima a existência de prejulgamento nos autos do
procedimento administrativo-disciplinar, decisão proferida
pelos mesmos Desembargadores Federais que participaram do
recebimento da denúncia.
(…)
O col. Órgão Especial do eg. TRF da 3ª Região, ao julgar o
recebimento da denúncia ofertada contra a ora Paciente pela
suposta prática de corrupção passiva qualificada, fê-lo
afirmando expressamente que o fazia porque o mesmo col.
Órgão Especial — leia-se: os mesmos Desembargadores
Federais impedidos —, ao julgar e condenar a Paciente pelos
fatos dos quais foi acusada no procedimento administrativodisciplinar, concluiu ter ela violado seus deveres funcionais e
que esses mesmos deveres funcionais consubstanciam parte
do próprio elemento objetivo da figura penal de corrupção
ativa da qual a Paciente é acusada!
E mais, o v. acórdão recebeu a denúncia com fundamento
no fato de o col. Órgão Especial, ao condenar a Paciente por
infração de seus deveres funcionais, teria acabado por ‘conferir
inegável verossimilhança à imputação do crime de corrupção passiva
contida na presente denúncia’!
Mas não é só. Também no que toca à arguição de que as
interceptações telefônicas seriam nulas por violação da garantia
constitucional do juiz natural — também prevista
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expressamente no art. 1º da Lei nº 9.296/96 —, pelo fato de o
Desembargador Relator CARLOS MUTA ter se afastado de suas
funções por mais de 30 (trinta) dias para trabalhos relativos ao
concurso para a magistratura e, ao invés de se proceder à
redistribuição dos autos como mandam os artigos 115 e 116 da
LC nº 35/79 — LOMAN, assim consignou o v. acórdão que
recebeu a denúncia, (…)
(…)
O mesmo também ocorreu no que toca à preliminar de
nulidade das interceptações telefônicas em razão da falta de
fundamentação das decisões que as autorizaram, (…)
(…)
Ora, Excelências, as principais questões preliminares e que
versavam sobre a nulidade das interceptações telefônicas nas
quais a denúncia se funda quase que completamente já estavam
prejulgadas pelos Desembargadores Federais, haja vista já as
terem rechaçado quando julgaram o procedimento
administrativo-disciplinar.
Com a devida venia, Excelências, prejulgamento mais
explícito não existe! A Paciente não tinha nenhuma chance de
ter a denúncia ofertada contra si rejeitada! O reconhecimento do
impedimento é imperioso!
É de se considerar, a título de remate, que basta o temor
objetivamente justificado de parcialidade para que se deva
afastar o órgão julgador, porque, em Estados de Direito
democráticos, os cidadãos, e principalmente aqueles afetados
pelas decisões judiciais, devem confiar na imparcialidade do
julgador.
Por isso, no Direito inglês, assim como no alemão, para se
afastar um magistrado não se exige ‘que ele realmente seja parcial,
antes disso, basta com que se possa introduzir a suspeita disso,
segundo uma valoração razoável (cf. BGHSt 1, 37: BGH MDR/D 72,
571’, ensina CLAUS ROXIN (Derecho procesal penal. Trad. De
la 25ª edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R.
Pastor, revisada por Julio B. J. Maier. Buenos Aires: Puerto,
2000, p. 43, tradução livre e g.n.). E já foi reconhecida suspeita
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razoável de parcialidade quando o juiz, antes do julgamento,
‘deixa entrever ao defensor do acusado com segurança a condenação’
(Idem, p. 43, tradução livre).
No âmbito do Direito inglês, são adotados os parâmetros
indicados pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Assim,
quanto à condição de imparcialidade do julgador, dois ‘testes’
devem ser aplicados: ‘o primeiro deles consiste em tentar
determinar a convicção pessoal de um juiz específico em um
específico caso (a abordagem subjetiva) e o segundo em apurar se o
juiz oferece garantias suficientes para excluir qualquer dúvida
legítima a tal respeito (a abordagem objetiva); aparências podem ter
certa importância; o que está em jogo é a confiança que as cortes, em
uma sociedade democrática, devem inspirar no público, e, acima de
tudo, no âmbito dos procedimentos criminais, no acusado; ao
decidir se há razão legítima para temer que a um específico
julgador falte independência ou imparcialidade, o ponto de
vista do acusado é importante, sem ser decisivo; o que é
decisivo é se suas dúvidas estão objetivamente justificadas’
(ARCHBOLD: Criminal pleading, evidence and practice.
London: Sweet & Maxwell, 2006, p. 339, tradução livre, g.n.).
Tanto sob o ponto de vista do ‘teste objetivo’, como do
‘teste subjetivo’, há razões objetivamente justificadas para
afirmar o temor de parcialidade no presente caso.
Para finalizar e repetindo o óbvio, com a decisão proferida
no
Processo
administrativo
disciplinar,
os
em.
Desembargadores Federais já emitiram, claramente, juízo de
valor que toca, indissociavelmente, na Ação Penal e, assim, não
pode exercer suas funções judicantes neste processo” (fls. 5/8 e
24/32 da inicial – grifos dos autores).

Eis os fundamentos da decisão monocrática com que a eminente
Relatora negou provimento ao agravo interposto pela paciente:
“Trata-se de agravo de instrumento, interposto por M. C.
DE L. B., contra o especial manejado com fundamento na alínea
‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, em face
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de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que
negou provimento ao agravo para manter a decisão de não
conhecimento das exceções de impedimento.
A título de ilustração, confira-se a ementa do aresto:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÕES DE
IMPEDIMENTO. MANTIDA A DECISÃO DE NÃO
CONHECIMENTO
DAS
EXCEÇÕES
POR
INTEMPESTIVIDADE.
MOTIVO
PREEXISTENTE.
PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE
INTERESSADA FALA NOS AUTOS. ART. 138, §1°, DO
CPC E ART. 96, C/C O ART. 112 DO Código de Processo
Penal PRELIMINAR DE MANIFESTAÇÃO DE TODOS
OS EXCEPTOS REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tanto o CPC, em seu Art. 138, §1º, quanto o CPP,
em seu Art. 96, c/c o Art. 112, enunciam que a arguição de
impedimento, quando preexistente o motivo, deve ocorrer
na primeira oportunidade em que couber à parte
interessada falar nos autos. Portanto, se há defesa prévia à
notificação ou à citação, é no momento dessa defesa que a
exceção deve ser oposta.
2.No âmbito do processo penal, impedimento ou
suspeição não são hipóteses que autorizam a revisão
criminal, nos termos da enumeração taxativa do Art. 621
do CPP (somente no âmbito do processo civil, há previsão
de rescisória para o caso de impedimento de juiz). À guisa
de exemplo, o art. 485 do CPC arrola a prova falsa que
serviu de amparo ao julgado como hipótese que autoriza a
propositura de rescisória. O fato de ser causa para a
rescisória não elide o incidente de falsidade previsto no
Art. 390 do CPC, que deve ser suscitado na contestação ou
no prazo de 10 dias contados da intimação juntada do
documento aos autos. Assim, não sendo válida a (...)
(possibilidade de arguição a qualquer tempo de fatos
contemplados para a rescisória) para algumas situações
(dolo, colusão, violação de lei, por exemplo) não o poderá
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ser para outras (impedimento).
3.Impedimento e suspeição dizem respeito a
situações que afetam igualmente a imparcialidade do juiz,
distinguindo-se apenas quanto à presunção de veracidade.
O E. STJ já decidiu que a exceção de suspeição e, pela
mesma razão, a de impedimento (Art. 112 do CPP), não
podem permanecer indefinidamente à disposição das
partes.
4.A ausência de manifestação prévia dos exceptos
não anula o incidente. O Art. 285, § 1o, do Regimento
Interno desta Corte autoriza o relator da exceção, quando
manifesta a improcedência do pedido, rejeitá-la
liminarmente. A oitiva dos recusados só tem razão de ser
na hipótese de exceção de suspeição, em que os
fundamentos, de ordem mais subjetiva, demandam
colheita de provas.
5.De outro lado, o magistrado pode, de ofício e a
qualquer tempo declarar-se impedido nos autos (Art. 97
do CPP), do que não advém qualquer prejuízo à defesa.
6.Os termos iniciais previstos no Regimento Interno
deste Tribunal (Art. 282) valem para revisor ou
magistrados integrantes do colegiado julgador que tãosomente se fizeram conhecer às partes, no momento da
conclusão ou do julgamento, respectivamente, o que não é
o caso dos autos, em que todos os Desembargadores em
relação aos quais se opõe a exceção são de conhecimento
da excipiente desde o julgamento do processo
administrativo-disciplinar, inexistindo, portanto, razão
para cindir-se a fluência dos prazos e oportunizar à
excipiente a exceção fracionada, que levaria este Órgão
Especial a deliberar, por três vezes, em momentos
distintos do processo, idêntica questão, qual seja, se a
prévia participação de magistrados no julgamento do
processo administrativo disciplinar é causa de
impedimento ao julgamento da ação penal.
7.O simples oferecimento da denúncia nos mesmos
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autos do inquérito judicial, sem a ocorrência de qualquer
outro ato processual relevante, que altere o substrato do
pedido de reconhecimento de causas de impedimentos ou
suspeições, não renova os prazos.
8. Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido
para manter a decisão de não conhecimento das exceções
de impedimento.’
Opostos embargos declaratórios, foram eles rejeitados,
nos seguintes termos:
‘A divergência entre o decidido e o pretendido pela
parte sucumbente não caracteriza contradição, mas intuito
de rediscutir a lide, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.
Da mesma forma, descabe dar interpretação à
motivação do julgado diversa da atribuída pelo julgador, a
pretexto de engendrar uma suposta contradição, pois
interpretar não é pinçar palavras ou frases isoladas, é, ao
contrário, integrá-las ao contexto em que inseridas para
delas extrair o verdadeiro significado.
In casu, não houve aplicação analógica do CPC. O
Código de Processo Penal é explícito em admitir a exceção,
com motivo preexistente, na primeira oportunidade em
que a parte falar nos autos, ex vi dos Arts. 96 e 112, ambos
do CPP.
A menção ao CPC e aos traços distintivos entre esse
Código e o de Processo Penal consubstancia matéria
argumentativa e sua função, refutar os argumentos
daqueles que defendem a arguição de impedimento a
qualquer tempo com base na rescisória.
Ressalte-se que a embargante, ao transcrever o
excerto em que citada a defesa prévia, olvidou-se de
sublinhar o significado em que empregada a locução,
consignado na sequência, logo após a expressão ‘ou seja’.
Assim, os termos defesa prévia não foram utilizados no
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sentido técnico que pretende a embargante atribuir, mas
no sentido de ‘primeira ocasião em que a parte fala nos
autos.’
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente violação
dos artigos 96 e 112 do Código de Processo Penal e 138, § 1º, do
Código de Processo Civil.
Aduz, em suma, que a recorrente foi submetida a processo
administrativo disciplinar, em razão dos mesmos fatos descritos
na denúncia, no qual foi aplicada a pena de disponibilidade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, fato que
gerou o impedimento da Desembargadora Federal relatora da
ação penal e dos demais Desembargadores que participaram do
julgamento do feito disciplinar e, posteriormente, do
recebimento da denúncia.
Sustenta que, não obstante ter oposto exceção de
impedimento no prazo previsto pelo artigo 4º da Lei nº 8.038/90
para o oferecimento da resposta à denúncia, referido incidente
não foi conhecido por intempestividade.
Afirma que as exceções de suspeição e impedimento
devem preceder às exceções de incompetência de juízo, de
litispendência, de ilegitimidade de parte e de coisa julgada, as
quais devem ser opostas no prazo da defesa, bem como que ‘a
imparcialidade do magistrado é circunstância de tão extrema
relevância e gravidade que deve ser reconhecida
independentemente de prazo para sua arguição.’
Em acréscimo, argumenta que, ‘considerando que a
imparcialidade do magistrado fere diretamente as garantias
constitucionais do juiz natural e da ampla defesa, a arguição da
nulidade daí decorrente não sofre pena de preclusão.’
Além disso, ressalta que o Código de Processo Penal não
prevê que a exceção de impedimento deve ser oposta na
primeira oportunidade em que a parte tem para falar nos autos,
mas apenas que ele precederá a qualquer outra.
Por fim, assevera que a recorrente estava impedida de sair
da sua residência em razão da derrubada de uma ponte por
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uma enchente e que, por tal motivo, não poderiam os
advogados da Recorrente arguir a exceção de impedimento sem
que a petição fosse assinada por ela própria ou por procurador
com poderes especiais.
É o relatório.
Insurge-se o ora recorrente em face de acórdão que
manteve a decisão de não conhecimento das exceções de
impedimento, considerando que não apresentada na primeira
oportunidade em que cabia à parte interessada falar nos autos,
que, no caso, seria por ocasião da defesa prévia à notificação ou
à citação.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão recorrido adotou a mesma linha da
jurisprudência das Turmas integrantes da Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais a exceção de
suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que o
réu se manifestar no processo, sob pena de preclusão,
entendimento que se aplica também à exceção de impedimento,
em atenção ao que estabelece o artigo 112 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido:
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO. PRAZO. TERMO A QUO. CIÊNCIA DO
FATO
ENSEJADOR
DA
SUSPEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DA ARGÜIÇÃO.
1. Dispõe o art. 96 do Código de Processo Penal que,
‘a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo
quando fundada em motivo superveniente’.
2. Com efeito, a exceção de suspeição deve ser
arguida na primeira oportunidade em que o réu se
manifestar no processo, ou seja, logo após o
interrogatório ou no momento da defesa prévia, sob
pena de preclusão.
3. Por óbvio que o referido incidente poderá ser
instaurado em momento posterior a esses atos processuais
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quando o fato que o ocasionou for superveniente.
4. Na hipótese, o excipiente não ofereceu a exceção
de suspeição no tempo apropriado, estando, portando,
preclusa a questão relativa à parcialidade do magistrado,
como bem ressaltou o Tribunal de origem, ao não
conhecer do incidente processual.
5. Ademais, o presente writ não se insurgiu contra os
fundamentos do acórdão hostilizado, limitando-se os
impetrantes a discorrer acerca da plausibilidade jurídica
do pedido, vale dizer, sobre o mérito da questão, que não
foi analisado pela Corte de origem.
6. Habeas corpus não conhecido’ (grifos nossos - HC
55.703/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 28/11/2011)
‘HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES E
DELITO DE QUADRILHA (ARTIGOS 186, INCISO VI,
187 (POR DUAS VEZES), 188, INCISOS III E VIII, TODOS
DA LEI DE FALÊNCIAS, E 288 DO CÓDIGO PENAL, NA
FORMA DO ARTIGO 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO).
ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NÃO
CONHECIMENTO DE MANDAMUS IMPETRADO NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
DA
NULIDADE ARGUIDA NA VIA ESTREITA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DE
ORDEM.
1. Não caracteriza coação ilegal a prolação de decisão
não conhecendo habeas corpus impetrado com o intuito de
que seja apreciada tese relativa à suspeição de magistrado,
que não foi suscitada no curso da ação penal.
2. Este Sodalício possui entendimento no sentido de
que o habeas corpus não constitui o meio adequado à
verificação de eventual suspeição de magistrado.
3. A alegada suspeição do Juízo deveria ter sido
arguida oportunamente, por meio da exceção prevista
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nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Penal, a
qual deve ser oposta no momento adequado, qual seja,
no prazo para a defesa prévia, quando o motivo da
recusa é conhecido pela parte antes mesmo da ação
penal, ou na primeira oportunidade de manifestar-se nos
autos, quando é descoberto posteriormente.
4. Somente se admite o remédio constitucional
quando o indivíduo está a sofrer concreta ameaça ou
efetivo constrangimento ao seu direito de locomoção,
sendo vedada a sua utilização quando sequer há ato de
poder a ameaçar a sua liberdade, como na hipótese em
tela, em que se pretende impedir que o paciente, no
futuro, venha a ser eventualmente processado e julgado
por magistrado que reputa suspeito.’
Ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum,
cumpre esclarecer que, de acordo com entendimento firmado
nesta Corte Superior de Justiça, a prévia participação de
magistrados no julgamento do processo administrativo
disciplinar não é causa de impedimento ao julgamento da ação
penal, por não estar prevista dentre uma das hipóteses
taxativamente previstas no artigo 252 do Código de Processo
Penal.
A esse respeito, cumpre trazer à baila aresto da Sexta
Turma desta Corte Superior de Justiça, que acolheu a tese
segundo a qual, à luz do inciso III do referido dispositivo legal,
haveria impedimento apenas nos casos em que o juiz atuou no
feito em outro grau de jurisdição, como forma de evitar ofensa
ao princípio do duplo grau, não incluindo sua participação em
feito disciplinar.
A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:
‘RECURSO
ESPECIAL.
CAUSAS
DE
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS
PREVISTAS. ART. 252, III, DO CPP. INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE
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DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 399 DO STF. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. DESPACHOS E
DECISÕES JUDICIAIS. ASSINATURA DO JUIZ
FALSIFICADA PELO DIRETOR DA VARA FEDERAL.
CONHECIMENTO DO TITULAR DA ASSINATURA.
TIPICIDADE MATERIAL - DESVALOR DO RESULTADO
- INEXISTENTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE
AMEAÇA PARA IMPEDIR A INCRIMINAÇÃO DOS
ACUSADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO
PRIMEIRO FATO NARRADO NA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO POR ATIPICIDADE
QUANTO À SEGUNDA COAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
SANÇÃO REDIMENSIONADA.
1. As causas de impedimento e suspeição de
magistrado estão dispostas taxativamente no Código de
Processo Penal, não comportando interpretação
ampliativa.
2. O disposto no art. 252, III, do CPP aplica-se
somente aos casos em que o juiz atuou no feito em outro
grau de jurisdição como forma de evitar ofensa ao
princípio do duplo grau. Não há impedimento quando o
magistrado exerce, na mesma instância, jurisdição
criminal após ter atuado em processo administrativo
disciplinar.
(...)
18. Recursos especiais parcialmente providos para,
de um lado, absolver os réus do crime descrito no art. 297,
§ 1º, do CP, e, de outro, reconhecer a atipicidade da
conduta do primeiro recorrente em relação a um dos
crimes de coação no curso do processo.
19. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a
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pena do primeiro recorrente, quanto ao delito previsto no
art. 344 do CP – praticado em abril de 2003 -, a 1 (um) ano
e 9 (nove) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.
Suspensão condicional da pena deferida pelo prazo de
dois anos. Perda do cargo público mantida’ (REsp
1177612/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 17/10/2011)
Confira-se, por oportuno, trecho da fundamentação do
voto proferido pelo ilustre Ministro Og Fernandes, Relator do
referido Recurso Especial:
Inicialmente, afasto o suposto impedimento apontado pelo
recorrente S. J. C., em razão de Desembargadores Federais
integrantes do Órgão Especial do Tribunal de origem terem
atuado na sindicância e no processo administrativo disciplinar,
que resultou no seu afastamento do cargo de Juiz Federal.
Dispõe o art. 252 do Código de Processo Penal:
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo
em que:
(...)
III - tiver funcionado como juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão (...).
Como se vê, o texto legal aponta o impedimento do
Magistrado que tiver funcionado ‘como juiz de outra instância’.
A expressão ‘outra instância’ se refere a outro grau de
jurisdição. Certamente, o dispositivo visa a resguardar a fiel
aplicação do princípio do duplo grau, da possibilidade de a
decisão judicial ser revista por outros julgadores.
No caso concreto, a atuação de Desembargadores – sendo
um deles, inclusive, relator da presente ação penal – ocorreu na
mesma instância, no mesmo grau de jurisdição, e em processos
absolutamente distintos, embora contra o mesmo réu. Isso,
porém, não os torna impedidos e nem faz recair sobre S. Exas. a
pecha da parcialidade, até mesmo porque a regra é a
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independência das esferas civil, penal e administrativa.
Em abono à tese ora sustentada, é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Vejam-se, a propósito, estes
julgados:
‘PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.
VIOLAÇÃO. AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO JUIZ IMPARCIAL E NATURAL. EXCESSO DA
DENÚNCIA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
I. - O disposto no art. 252, III, do CPP, refere-se a
impedimento de juiz que no mesmo processo, mas em
outra instância, tenha se pronunciado sobre a questão.
II. - Inocorrência de ofensa ao princípio do juiz
natural, dado que a ação penal foi submetida à livre
distribuição.
III. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do
CPP. IV. - H.C. Indeferido’ (HC 83.020/SP, Relator Ministro
Carlos Velloso, DJ de 12.11.04)
‘Habeas corpus.
– No tocante a alegação de nulidade do julgamento da
apelação por estar impedido Juiz que dele participou apesar
de ter exercido jurisdição em ação civil pública movida
contra os réus pelas fraudes ocorridas na LBA, é ela
improcedente, porquanto as causas, enumeradas no artigo
252 do Código de Processo Penal, que dão margem a
impedimento, dizem respeito ao mesmo processo e não,
como ocorre no caso, a outro. O inciso III desse artigo se
refere ao impedimento de Juiz que, no mesmo processo,
mas em outra instância, se houver pronunciado, de fato
ou de direito, sobre a questão. Ademais, as causas de
impedimento são taxativas e as normas que as enumeram
em ‘numerus clausus’ são de direito estrito.
– Inexistência, no caso, de ‘reformatio in peius’.
Ocorrência de ‘emendatio libelli’ que pode ser feita em segundo
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grau de jurisdição. Precedentes do S.T.F.
– Tendo a denúncia imputado ao ora paciente crimes
funcionais e não funcionais, não se aplica o disposto no artigo
514 do C.P.P., como entendeu esta Corte no julgamento do HC
50664 (RTJ 66/365 e segs.), ao salientar: ‘Bastante é que a
denúncia classifique que a conduta do réu em norma que defina
crime não funcional, embora nela inclua também o de
responsabilidade, para se afastar a medida prevista no art. 514
do C.Pr. Penal’. De outra parte, a omissão dessa formalidade só
acarreta, segundo a jurisprudência desta Corte, nulidade
relativa, que não se declara quando não alegada – como não o foi
no caso – no momento oportuno, nem quando não há a
demonstração de prejuízo para o réu’. Ademais, segundo o
relatório da sentença de primeiro grau, -– e o ora paciente não
demonstrou o contrário – , foi ele notificado para apresentar
resposta nos termos do artigo 514 do C.P.P. e a apresentou.
Habeas corpus indeferido’ (HC-73.099/SP, Relator
Ministro Moreira Alves, DJ de 17.5.96)
Em sua obra, Nucci tece os seguintes comentários sobre o
referido dispositivo:
‘Atuação em outro processo do mesmo réu: não é
causa de impedimento. A lei processual pena veda o
exercício da jurisdição quando o magistrado tenha atuado,
no mesmo processo, contra o réu, devendo julgar
novamente o caso (ex: era juiz de primeiro grau quando
julgou o caso; promovido ao Tribunal, tornou a receber,
como relator, o mesmo processo: há impedimento).
Entretanto, o fato de já ter o juiz conhecido e julgado
contra um determinado réu, tornando a deparar-se com
ele em outro processo não é causa de impedimento. Nessa
ótica já decidiu o STF, indeferindo habeas corpus
impetrado por acusado que acreditou haver impedimento
do juiz, tendo em vista que este havia, anteriormente,
suspendido o seu direito de dirigir em outra ação penal e,
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na sequência, iria julgar outro delito de trânsito de sua
autoria (...)’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. São Paulo: RT. 8ª ed., pág.
548.)
Apreciando caso análogo, a Sexta Turma desta Corte, ao
julgar o Habeas Corpus nº 99.945/SP, de minha relatoria, assim
se manifestou:
‘HABEAS CORPUS. CAUSAS DE IMPEDIMENTO E
SUSPEIÇÃO.
HIPÓTESES
TAXATIVAS.
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 252, III, DO CPP. IMPEDIMENTO DO JUIZ QUE
TIVER ATUADO NO FEITO EM OUTRA INSTÂNCIA.
GARANTIA DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU.
MAGISTRADO QUE EXERCE JURISDIÇÃO EM
PROCESSO CRIMINAL, APÓS TER PROFERIDO
SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE IMPEDIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. As causas de impedimento e suspeição de
magistrado estão dispostas taxativamente no Código de
Processo Penal, não comportando interpretação
ampliativa.
2. O disposto no art. 252, III, do CPP aplica-se
somente aos casos em que o juiz atuou no feito em outro
grau de jurisdição, como forma de evitar ofensa ao
princípio do duplo grau.
3. Não há impedimento quando o juiz exerce, na
mesma instância, jurisdição criminal, após ter proferido
sentença em ação civil pública.
4. Ordem denegada.’ (DJe de 17/11/2008)
A Suprema Corte manteve o aludido acórdão, na ocasião
do julgamento do HC nº 97.544/SP, concluindo, verbis:
‘Impedimento de Magistrado: Atuação em Feito
Criminal e Sentença em Ação Civil Pública – 3
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Em conclusão de julgamento, a Turma, por maioria,
denegou habeas corpus em que se discutia se estaria
comprometida, ou não, a imparcialidade de juiz de vara
única que condenara o paciente em ação civil pública e,
depois, recebera denúncia em ação penal pelos mesmos
fatos — v. Informativo 585. Reputou-se não se tratar de
causa de impedimento a circunstância de o magistrado
com jurisdição ampla julgar, sucessivamente, feito
criminal e de natureza cível decorrentes dos mesmos
fatos. Consignou-se que o Supremo, ao assentar a
impossibilidade de se estender, pela via de interpretação,
o rol do art. 252 do CPP, teria concluído não ser permitido
ao Judiciário legislar para incluir causa não prevista pelo
legislador. No ponto, realçou-se que essa inclusão
ocorreria por analogia pura e simples ou por denominada
interpretação extensiva, que nada mais seria do que
adicionar, a partir de um referencial legal, um item não
previsto pelo legislador em um rol taxativo. Entendeu-se
que o caso de varas únicas — em que o magistrado exerce
simultaneamente jurisdição cível e penal — não estaria
abrangido pela intenção da norma que fixara como critério
de impedimento o exercício de função em outra instância.
Ressaltou-se que a mencionada norma impediria a
mitigação do duplo grau de jurisdição em virtude da
participação em ambos os julgamentos de magistrado que
já possuísse convicção formada sobre os fatos e suas
repercussões criminais. Assim, não visaria atingir o
tratamento de um só fato em suas diversas conotações e
consequências pelo mesmo juiz. Afirmou-se, ademais, que
as pequenas comarcas do Brasil possuiriam apenas uma
vara e um magistrado. Portanto, posicionar-se no sentido
de que o mesmo acontecimento com repercussões
administrativas, cíveis ou penais deveria ser julgado por
juízes diferentes, exigiria a presença de, no mínimo, dois
magistrados em cada localidade do país. Consignou-se,
ademais, que o juiz poderia decidir que, comprovado o
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fato, dele fossem obtidos apenas efeitos cíveis, e não
criminais. Asseverou-se inexistir comprometimento do
julgador com as consequências dos atos por ele
reconhecidos em julgamento anterior, na mesma
instância, porém em outra esfera. Por derradeiro, não se
vislumbrou possibilidade de interpretação extensiva do
art. 252, III, do CPP sem criação judicial de nova causa de
impedimento. Vencido o Min. Eros Grau, relator, que, por
conferir interpretação extensiva ao referido preceito,
deferia o writ para anular a ação penal, desde o
recebimento da denúncia, e determinava a remessa dos
autos ao substituto legal do juiz. Alguns precedentes
citados: HC 92893/ES (DJe de 12.12.2008), HC 98901/PI
(DJe de 4.6.2010). HC 97544/SP, rel. orig. Min. Eros Grau,
red. p/acórdão Min. Gilmar Mendes, 21.9.2010.’ (HC97544)
(Informativo nº 601 de 20 a 24 de setembro de 2010)
Considerando que as hipóteses de impedimento e
suspeição estão taxativamente previstas na lei processual e que
o impedimento aqui apontado não se encaixa no dispositivo
legal, não há como acolher a referida preliminar.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 254, inciso I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego
provimento ao agravo de instrumento.” (www.stj.jus.br)

Contra essa decisão interpôs a paciente competente agravo
regimental, ao qual, igualmente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça negou provimento, com ementa do seguinte teor:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO
DE
IMPEDIMENTO.
ARGUIÇÃO
APÓS
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
NOS
AUTOS.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
1. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, a
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exceção de suspeição deve ser arguida na primeira
oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, sob pena
de preclusão, entendimento que se aplica também à exceção de
impedimento, em atenção ao que estabelece o artigo 112 do
Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental improvido” (anexo de instrução 12).

Por último, desafiou embargos declaratórios contra essa decisão
colegiada, igualmente rejeitados, em acórdão assim ementado:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de
haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na
decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser
utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria que foi
devidamente debatida no acórdão embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados” (www.stj.jus.br).

Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.
Destaco que, embora a pretensão formulada no writ não guarde
relação direta com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância
que demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de
aventada ocorrência de nulidade absoluta, penso que há indiretamente
um cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo que,
excepcionalmente, conheço da impetração.
Quanto ao mérito da impetração, pronuncio-me pela denegação do
pedido.
É que, da minha óptica, o disposto no inciso III do art. 252 do Código
de Processo Penal merece interpretação restritiva, sendo o impedimento
do juiz circunscrito às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição
distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese
22
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6201468.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 35 de 59

HC 120017 / SP
taxativamente estabelecida.
Como assinalado por Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Penal Comentado. 12. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 586):
“Atuação em outro processo do mesmo réu: não é causa
de impedimento. A lei processual penal veda o exercício da
jurisdição quando o magistrado tenha atuado, no mesmo
processo, contra o réu, devendo julgar novamente o caso (ex.: era
juiz de primeiro grau quando julgou o caso; promovido ao
Tribunal, tornou a receber, como relator, o mesmo processo: há
impedimento). Entretanto, o fato de já ter o juiz conhecido e
julgado feito contra um determinado réu, tornando a deparar-se
com ele em outro processo não é causa de impedimento”
(destaques do autor).

Na mesma, linha as lições de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer
(Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 2011. p. 482-483).
Em abono a essa tese, mutatis mutandi, cito o seguinte precedente
da Segunda Turma desta Corte:
“Habeas Corpus. 2. Magistrado que julgou o feito
criminal e o de natureza cível decorrentes do mesmo fato. 3.
Impedimento. Art. 252 do CPP. Rol taxativo. 4. Impossibilidade
de criação pela via da interpretação de causas de impedimento.
Precedentes do STF. 5. Ordem denegada” (HC nº 97.544/SP,
Segunda Turma, rel. orig. Min. Eros Grau, red. p/acórdão Min.
Gilmar Mendes, DJe de 21/9/10).

Com essas considerações, denego a ordem.
Determino, finalmente, diante do que decidido ficou em sessão
administrativa, que a Secretaria providencie a reautuação do feito para a
inserção do nome completo da paciente, dada a não ocorrência de
quaisquer das hipóteses do segredo de justiça.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 120.017 SÃO PAULO
ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
De tal sorte, Senhor Presidente, que eu havia preparado até,
inicialmente, o voto no sentido do não conhecimento, mas como, em tese e até para uniformizar com a jurisprudência da Segunda Turma -, poderia
haver indiretamente algum tipo de peia à liberdade de ir e vir, porque a
ré estaria sendo julgada por juiz impedido, caso se fizesse uma
interpretação ampliativa do inciso III do art. 252 - coisa que não faço -,
voto, Senhor Presidente, no sentido de conhecer da impetração e denegar
a ordem, no sentido, também de prestigiar o nobre advogado, que tão
bem lembrou a amplitude do habeas corpus.
Por isso, então, eu denego a ordem. E, pela segunda vez, em quatro
anos e meio, nesta Turma e nesta Corte, eu vi e li um parecer da Doutora
Cláudia pela concessão da ordem; e, de maneira incrível, pela segunda
vez, estou a divergir de Sua Excelência, porque, no outro caso em que ela
dera parecer também pela concessão, eu votei pela não concessão da
ordem.
Então, Senhor Presidente, eu denego a ordem.
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VOTO PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
um tanto coerente com as posições que tenho procurado adotar aqui, eu
estou votando, preliminarmente, pelo não conhecimento. E a razão é
basicamente a seguinte: cada um de nós, cada um dos Ministros tem, no
seu gabinete, aproximadamente quinhentos habeas corpus. E,
consequentemente, se nós não percorrermos um caminho de limitar o
habeas corpus às situações que verdadeiramente envolvam a liberdade de
ir e vir, nós vamos tanto aumentar esta fila como diminuir o ritmo do
fluxo dessa fila. E, consequentemente, quando eu trago à Turma ou
alguém traz à Turma um habeas corpus que não envolva liberdade de ir e
vir, o que está implícito é que um caso que envolve a liberdade de ir e vir
não veio à Turma.
Portanto, esta é uma escolha trágica. Eu até sou fã doutrinário da
doutrina brasileira do habeas corpus desenvolvida por Rui Barbosa, mas a
verdade é que uma jurisdição de Tribunal superior tem que fazer
determinadas escolhas trágicas. E eu acho que uma das escolhas trágicas
é procurar limitar o habeas corpus verdadeiramente a situações que
envolvam a liberdade de ir e vir.
Consequentemente, Presidente, o meu voto é, suscitando uma
questão preliminar, pelo não conhecimento do habeas corpus por não estar
em jogo a liberdade de ir e vir da paciente.
É como voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente, fico
em uma situação delicada porque tenho comungado da compreensão
agora exposta pelo Ministro Luís Roberto, na mesma linha do voto
original do Ministro Dias Toffoli, no sentido do não conhecimento dentro
desta linha restritiva que é, na verdade, uma jurisprudência defensiva.
Também, embora fã da teoria brasileira do habeas corpus, na verdade,
hoje, o ordenamento jurídico oportuniza às partes e ao jurisdicionado
uma série de remédios processuais que, na época, inexistiam, a começar
pelo mandado de segurança. Mas, aqui, essa seria uma colocação.
Mas tenho, além dos casos lembrados da tribuna, participado, no
Plenário, do julgamento de habeas corpus onde se diz "olha, a regra é: não
cabe habeas corpus para obter o trancamento de ação penal, exceto
situações especialíssimas." E eu tenho votado nessa linha.
Então, situações especialíssimas levam a uma solução também
especialíssima. E aqui o que me preocupa, embora eu comungue, é o tema
trazido pela douta Subprocuradora, Doutora Cláudia.
Eu sempre entendi que processo é instrumento e, enquanto
instrumento, ele é informado pelos mesmos princípios que animam o
direito material que ele veicula.
No caso, estamos no Direito Penal, e tem uma nulidade que detecto,
com todo o respeito. Volta e meia tenho que declarar o meu impedimento
porque participei de um julgamento de uma ação no Tribunal Superior do
Trabalho, na SDI-1. Às vezes, era uma questão menor, e eu estou
automaticamente afastada!
Qual é a ratio do impedimento? A ratio do impedimento é a que foi
declinada, enfatizada da tribuna, com todo o respeito. É a ratio! Qual é a
ratio? É a presunção absoluta de que eu, por ter conhecido os fatos de
uma outra ótica, não deva participar, e aqui de um juízo condenatório
com relação aos mesmos fatos.
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Talvez eu pudesse ficar, digamos assim, mais atenta ao aspecto
formal: olha, impedimento, a visão deve ser restritiva, são só aqueles
impedimentos, é só no exercício da jurisdição. No caso, é um processo
administrativo disciplinar. Tem as consequências terríveis, na prática,
trazidas e lembradas pelo Ministro Toffoli, a maior parte dos tribunais
pequenos. Realmente, vejo tudo isso. Tenho lido sobre neurociência e, de
fato, a nossa apreensão da realidade com relação aos fatos se faz e
ficamos depois a visualizá-los a partir de conceitos anteriores.
Então, qual o sentido do mesmo julgador que já participou, colheu a
prova e a avaliou, em um procedimento administrativo disciplinar, vir
atuar como julgador e, aí, sim, condenar alguém por aqueles fatos? Eu
tenho muita dificuldade.
Eu peço todas as vênias. Reconheço a judiciosidade e a
respeitabilidade de todos os fundamentos, mas, neste caso aqui, eu
conheço do habeas corpus e já adiantei a minha posição de fundo que me
levaria a afetar ao Pleno, na linha da concessão da ordem, porque é uma
questão de grande delicadeza.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – O
relator ouve o advogado?
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Sim, vamos ouvi-lo.
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) Agradeço Vossas Excelências. Apenas para dizer duas coisas. A primeira,
na linha do que disse a eminente Ministra Rosa Weber.
Primeiro, o Tribunal Regional Federal de São Paulo não é igual aos
Tribunais do Nordeste. Ele nem precisaria da convocação de juiz de
primeiro grau, porque ele pode convocar desembargadores que integram
a Corte para compor o quórum. E digo mais, não são todos os
desembargadores que participaram do julgamento do processo
administrativo disciplinar.
Concluo a questão de ordem. Concluo, por favor, dizendo o
seguinte: uma parte dos desembargadores que já compõem Órgão
Especial participam; e outra parte pode ser convocada do próprio
Tribunal Regional Federal, sem necessidade de se convocarem juízes de
primeiro grau.
Essa é a primeira questão de ordem.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – O fato
está esclarecido. Questão de ordem?
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) Questão de ordem não? Questão de fato.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Está
bem.
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O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - A
segunda questão de fato.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Já
tivemos tantas.
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - A
gente fala no embalo e peço desculpas.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) - Está
bem.
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - Mas
só para dizer o seguinte: eu peço mil desculpas ao eminente Ministro
Luiz Fux, por quem tenho a maior estima, ele sabe disso, mas eu ouvi
daqui Sua Excelência dizer que a matéria estava pacificada na Segunda
Turma. Eu citei dois precedentes da Segunda Turma no sentido da tese da
impetração, um deles citado no parecer da PGR. Só dizer isso.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não. Eu vou fazer dois
esclarecimentos.
O primeiro deles e pelo elogio. Quem dera que o Brasil todo fosse
São Paulo, que tem tantos desembargadores para substituir e advogados
como Vossa Excelência.
Em segundo lugar, o que eu quis ressaltar é que a Segunda Turma já
julgou o tema duas vezes.
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - Já
julgou no outro sentido também.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Sim, mas julgou o tema.
Enfrentou a questão de mérito. Então, eu acho que é importante, também,
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nós enfrentarmos a questão de mérito.
Quando muito, Vossa Excelência, que é um hábil advogado, vai
oferecer aí os seus embargos de divergência .
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - Não
cabem em habeas corpus. Se fosse um recurso extraordinário, caberia.
Mas eu não tinha o manejo do recurso extraordinário, porque, como bem
lembrou Vossa Excelência, aliás, todo o Colegiado, a começar pelo
eminente Relator, a questão diz respeito à interpretação do III do 252.
Então, mas eu não tinha. Se tivéssemos aqui no recurso extraordinário, é
óbvio que eu faria o embargo de divergência com base nos precedentes
apontados na impetração e no parecer.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora veja, o Ministro Toffoli
está tendo, assim, uma dose, um plus de boa vontade, porque Vossa
Excelência mesmo afirmou: esse dispositivo já foi suscitado ali e aqui.
Então, se foi o dispositivo 252, III, ou o que é semelhante ao 134, III, seria
matéria infra, já está decidida no STJ.
O SENHOR ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO) - Só
que aqui se imbrica com o devido processo legal, com a garantia do juiz
natural.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Sim, evidente, daí eu ter dito
que a sua criação foi fabulosa, mas desestrutura o Poder Judiciário todo.
Então, entendo que seja melhor a solução que foi apontada pelo
Ministro Toffoli, porque, pelo menos, firma a nossa posição sobre o tema.
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CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Senhor Presidente, em relação às ponderações trazidas pelo ilustre
advogado, o cerne do meu voto, ao denegar a ordem, é que o rol do art.
252 é taxativo. O inciso III, quando fala em instância, ele não está falando
em instâncias outras que não a própria instância judicial; assim como o
CPC, quando fala de instância, explicita que se trata daquele que já
participou de julgamento judicial do processo. Não há, portanto, uma
leitura que possa ser extensiva desse dispositivo. Daí que, para mim, isso
é o que basta para denegar a ordem.
Não poderia, Senhor Presidente, deixar de fazer um registro elogioso
ao bem-lançado voto da Ministra Rosa Weber, que, com a sua elegância
de sempre e com a sua tranquilidade, nos trouxe elementos que
realmente demonstram a importância do colegiado, do diálogo que se há
de fazer, sobre as nossas posições.
Embora muito bem fundamentado o voto de Sua Excelência - os
colegas são testemunhas, já voltei atrás em votos proferidos aqui neste
Plenário em outras oportunidades, já o fiz até por ouvir o advogado em
sustentação oral - sempre digo que a sustentação oral é realmente um ato
nobre da atuação da defesa e da participação das partes -, com todo o
respeito aos judiciosos apontamentos de Sua Excelência, eles não me são
suficientes para fazer uma leitura extensiva do inciso III do art. 252,
porque eu penso, como eu já disse, que o julgador pode e deve, sim, se
ausentar de si mesmo para julgar. Mesmo que ele já tenha tido contato
com provas, mesmo que ele já tenha feito uma análise num andamento de
um caso cível ou administrativo, eu não vejo como isso possa vir a
contaminá-lo em uma análise jurisdicional posterior, tendo em vista os
rigores do Processo Penal e a aplicação de um outro arcabouço jurídico. É
um outro arcabouço jurídico, um outro processo, uma outra defesa, com
todo o contraditório.
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Há muito mais que poderíamos falar sobre o tema, mas, para mim, é
suficiente a leitura restritiva do art. 252, inciso III, que é o que eu faço.
Denego a ordem, reiterando o elogio ao voto da Ministra Rosa e à
combatividade do nobre advogado.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6288316.

Supremo Tribunal Federal
Extrato de Ata - 09/04/2014

Inteiro Teor do Acórdão - Página 45 de 59

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 120.017
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : MARIA CRISTINA DE LUCA BARONGENO
IMPTE.(S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão:
Preliminarmente,
a
Turma
rejeitou
a
proposta
formulada pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente, no
sentido do deslocamento do processo para o Plenário. Na sequência
e, por maioria de votos, a Turma admitiu a impetração, nos termos
do voto do relator, vencido o Senhor Ministro Roberto Barroso, que
não conhecia da ordem. No mérito e, após os votos dos Senhores
Ministros Dias Toffoli, relator, e Luiz Fux, que indeferiam a
ordem de habeas corpus; e do voto da Senhora Ministra Rosa Weber,
que a deferia, pediu vista do processo o Senhor Ministro Roberto
Barroso. Foi determinada a reautuação do feito com a inserção do
nome completo da paciente. Falou o Dr. Alberto Zacharias Toron,
pela paciente. Primeira Turma, 9.4.2014.
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e
Roberto Barroso.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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V O T O -V I S T A

Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. JUÍZA FEDERAL
ACUSADA DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. OS
DESEMBARGADORES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRF DA 3ª
REGIÃO QUE CONDENARAM A PACIENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO ESTÃO IMPEDIDOS DE
JULGAR
A
AÇÃO
PENAL
PELOS
MESMOS
FATOS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 252, III, DO CPP.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL E MAJORITÁRIA DO STF. ORDEM
DENEGADA.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:
Senhor Presidente, trago em mesa meu voto-vista.

I. SÍNTESE DA DEMANDA
1.
A paciente foi denunciada pelos crimes de quadrilha (art.
288) e corrupção passiva (art. 317, §§ 1º e 2º), ambos do Código Penal. Na
qualidade de Juíza Federal titular da 23ª Vara Cível de São Paulo, a
acusada teria favorecido empresas que exploravam o “jogo de bingo”.
2.
O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, em 26.06.2009, por unanimidade de votos, condenou a paciente à
pena de disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço, nos autos do processo administrativo disciplinar (PAD nº
2008.03.020797-1).
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3.
Instaurada a persecução penal sob a supervisão do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a defesa opôs exceção de
impedimento “em face dos Desembargadores Federais que participaram do
julgamento realizado em 26/06/09, pelo Órgão Especial”. Exceção, contudo,
que não foi conhecida, por extemporânea, uma vez que a defesa deixou
de arguir a matéria na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos
autos.
4.
Em 09.05.2012, examinando os mesmos fatos que
justificaram a aplicação da pena de disponibilidade, o Órgão Especial do
TRF da 3ª Região recebeu a denúncia, decidindo pelo afastamento da
magistrada do seu cargo, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens. Na
oportunidade, foi rejeitada a questão preliminar de impedimento dos
membros do referido colegiado sob o fundamento de que as hipóteses do
art. 252, III, do CPP1 são taxativas “não se podendo estender o conceito de
instância diversa à esfera administrativa”, na linha da jurisprudência do STF.
5.
O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao
agravo regimental no agravo de instrumento (1.430.977/SP), mantendo a
decisão da Corte de origem pela “extemporaneidade da exceção de
impedimento” (decisão proferida em 12.06.2013).
6.
Os impetrantes alegam, em primeiro lugar, que a exceção de
impedimento foi oposta no prazo da resposta prevista no art. 4º da Lei nº
8.038/19902. Logo, “não pode ser considerada intempestiva”, especialmente
1

“Art. 252.

O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver

funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público,
autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado
qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de
outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou
seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau,
inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”
2

“Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do
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porque, tratando-se de matéria a envolver a imparcialidade do
magistrado, “deve ser reconhecida independentemente de prazo para sua
arguição”.
7.
Afirma a defesa que os Desembargadores Federais que
julgaram a paciente nos autos do processo administrativo disciplinar “não
possuíam mais a isenção e a imparcialidade indispensáveis ao julgamento da ação
penal, sendo, portanto, impedidos nos termos do art. 252, inciso III, do CPPP”.
Daí sustentar que “os em. Desembargadores Federais já emitiram, claramente,
juízo de valor que toca, indissociavelmente, na Ação Penal e, assim, não podem
exercer suas funções judicantes neste processo.”
8.
Com essa argumentação, os impetrantes postulam a
concessão da ordem para declarar o impedimento dos Desembargadores
Federais que oficiam na Ação Penal nº 0025831-16.2009.4.03.0000 (órgão
especial), “anulando-se os atos já praticados”. Alternativamente, pedem que
a ordem seja concedida para que se conheça da Exceção de Impedimento
(0013317-60.2011.4.03.0000).
9.
Iniciado o julgamento, a Turma rejeitou a proposta
formulada pelo Ministro Marco Aurélio, Presidente, no sentido do
deslocamento do processo para o Plenário. Por não estar em jogo a
liberdade de locomoção da paciente, votei pela inadmissibilidade do
habeas corpus, oportunidade em que fiquei vencido.
10.
No mérito, o Ministro Dias Toffoli, Relator, votou pela
denegação da ordem, no que foi acompanhado pelo Ministro Luiz Fux. A
Ministra Rosa Weber votou pelo deferimento do pedido.
11.
matéria.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da

acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias”
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II. A QUESTÃO DEBATIDA
12.
Inicialmente, observo que a discussão sobre a
tempestividade da Exceção de Impedimento oposta pela paciente na
Corte de origem (pedido alternativo formulado pelos impetrantes)
perdeu relevância. Isso porque sobreveio explícito enfrentamento da
matéria por parte do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, por ocasião do recebimento da denúncia, concluindo pela
impossibilidade de encaminhamento dos autos do processo-crime para
julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
13.
Nesse contexto, entendo que a única questão jurídica a ser
resolvida por esta Primeira Turma consiste em saber se os
Desembargadores do Órgão Especial do TRF da 3ª Região que
condenaram a paciente no Processo Administrativo Disciplinar estão, ou
não, impedidos de julgar a ação penal pelos mesmos fatos.
14.
Peço vênia à Ministra Rosa Weber para acompanhar os
votos dos Ministros Dias Toffoli (relator) e Luiz Fux pela denegação da
ordem.
15.
De início, reconheço a existência de precedente específico
da Segunda Turma, julgado em 12.12.2006, que abonaria a tese perfilhada
na impetração. Refiro-me ao HC 86.963, julgado sob a relatoria do
Ministro Joaquim Barbosa, mencionado tanto pela defesa quanto pelo
Ministério Público Federal3, assim ementado:
“[...] O desembargador relator do recurso administrativo
pronunciou-se de direito sobre a questão e manteve a pena de
3

Obs: A defesa também faz referência ao HC 94.641, redator para o acórdão o
Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 11.11.2008. Hipótese, contudo, circunscrita à
interpretação dos incisos I e II do art. 252 do CPP, e não do inciso III (como no caso).
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demissão, com análise detalhada dos fatos imputados ao
paciente. Considerações que, no mínimo, tangenciam o mérito
da ação penal. Posterior participação no julgamento do apelo
criminal fere o princípio do devido processo legal. Ordem
concedida, para que se determine a realização de novo
julgamento, declarado nulo o acórdão de que participou o
magistrado impedido, nos termos do art. 252, III, do Código de
Processo Penal...”

16.
Sem embargo desse pontual pronunciamento da Segunda
Turma, entendo que a situação retratada neste processo não evidencia
nenhuma violação ao devido processo legal ou ao princípio do juiz
natural.
17.
De modo geral, a jurisprudência do STF sempre adotou o
entendimento de que o rol do art. 252 do Código de Processo Penal é
taxativo e não admite interpretação extensiva. Veja-se, por exemplo,
trecho da ementa do HC 92.893, julgado sob a relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, Plenário:
“[...]
I – As hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do
Código de Processo Penal constituem um numerus clausus .
II – Não é possível, pois, interpretar-se extensivamente os
seus incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em
fase pré-processual desempenha funções equivalentes ao de um
delegado de polícia ou membro do Ministério Público.
Precedentes.
[...]”

18.
A partir dessa interpretação restritiva, penso, é que
também tem sido adotado o entendimento de que o inciso III do mesmo
art. 252 do CPP se “refere a impedimento de juiz que no mesmo processo, mas
em outra instância, tenha se pronunciado sobre a questão” (HC 83.020, Rel.
5
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Min. Carlos Velloso). Ou seja, segundo a orientação majoritária da Corte,
a norma que se extrai desse dispositivo busca impedir que o julgador
tenha uma dupla atuação no mesmo processo em instâncias diferentes, o
que certamente violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.
Orientação observada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, em
julgamentos mais recentes:

“Processual Penal. Habeas Corpus. Impedimento.
Imparcialidade do julgador. Intervenção probatória do
magistrado em procedimento de delação premiada. Não
configuração das hipóteses taxativas. Inocorrência. Art. 252 do
CPP. Precedentes. Ordem Denegada.
1. As hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do
Código de Processo Penal constituem um numerus clausus.
Precedentes (HC nº 92.893/ES, Tribunal Pleno, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski , DJ de 12/12/08 e RHC nº
98.091/PB, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de
164/10).
2. Não é possível interpretar extensivamente o inciso III de
modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou
em sede de procedimento de delação premiada em ação conexa
desempenha funções em outra instância (o desempenhar
funções em outra instância é entendido aqui como a atuação do
mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, em diversos
graus de jurisdição) (…).” (HC 97.553, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, Sessão de 16.06.2010)

“Habeas Corpus. 2. Magistrado que julgou o feito criminal e
o de natureza cível decorrentes do mesmo fato. 3. Impedimento.
Art. 252 do CPP. Rol taxativo. 4. Impossibilidade de criação pela
via da interpretação de causas de impedimento. Precedentes do
STF. 5. Ordem denegada.” (HC 97.544, Relator para o acórdão o
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Sessão de 21.09.2010)
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19.
Não bastasse, lembro que essa orientação jurisprudencial
está alinhada com a doutrina de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Editora Atlas,
5ª Edição, página 502), ao enfatizar que o objetivo do inciso III do art. 252
do CPP é a garantia do duplo grau de jurisdição:
“[...]
Estará impedido também o magistrado que tiver
funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de
fato e de direito, sobre a questão. Ora, o que se quer aqui é
garantir o duplo grau de jurisdição. Com efeito, se o juiz atuar
em duas instâncias no mesmo processo, não se terá observado a
regra do colegiado nos tribunais, ficando reduzido o número
legal de magistrados para a revisão da matéria.”

20.
Nessas condições, a análise prévia das provas que
resultaram na disponibilidade da paciente no âmbito administrativo não
me parece acarretar o automático impedimento do órgão julgador para
enquadramento jurídico desses mesmos fatos para fins penais. Até por
uma decorrência lógica da chamada “independência entre as instâncias penal
e administrativa” (RMS 28.208, Rel. Min. Luiz Fux), reiteradamente
reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 66 do Código de Processo Penal, do art. 935 do Código
Civil e do art. 37, § 4º, da CF/884.
21.
4

Com essas considerações, e embora reconhecendo ser
CPP - “Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil

poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência
material do fato.”
C.C. - “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo criminal.”
CF/88 - “§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”
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indesejável a superposição de atuações, não há como reconhecer o
impedimento alegado na impetração. Devo registrar, contudo, que a
universalização dessa solução, ainda que possível no caso específico do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (composto de 34
Desembargadores), seria inviável na grande maioria dos Tribunais do
País, tendo em vista que sempre atrairia a regra de competência de que
trata o art. 102, I, n, da CF/88:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[…]
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam
direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da
metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos
ou sejam direta ou indiretamente interessados.”

22.
Ademais, além de observar que a competência conferida
ao Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o
julgamento administrativo e criminal tem fundamento legal (LC 35/79) e
constitucional (art. 108, I, a), situações mais delicadas de dupla atuação no
mesmo processo não são consideradas pelo Supremo Tribunal Federal
como caracterizadoras de impedimento. Veja-se, por exemplo, a hipótese
do Desembargador que participou do julgamento da ação penal
originária e depois, na condição de Vice-Presidente do Tribunal, procedeu
ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais (HC 94.089, Rel.
Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 14.02.2012). E, ainda, as
hipóteses previstas tanto no art. 277 do RI/STF quanto na Súmula 72/STF:
RI/STF
“Art. 277. Os Ministros declarar-se-ão impedidos ou
suspeitos nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. Não estão impedidos os Ministros que,
no Tribunal Superior Eleitoral, tenham funcionado no mesmo
processo ou no processo originário, os quais devem ser
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excluídos, se possível, da distribuição.”

Súmula 72/STF
“No julgamento de questão constitucional, vinculada a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os
ministros do supremo tribunal federal que ali tenham
funcionado no mesmo processo, ou no processo originário.”

23.
Nesse contexto, não vejo nenhuma ilegalidade ou abuso de
poder por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que rejeitou a
preliminar de impedimento em perfeita sintonia com a atual
jurisprudência do STF, fazendo-o nos seguintes termos:
“(...)
Com efeito, embora coincidente com a do presente
inquérito a matéria fática objeto daquele processo, o Órgão
Especial do Tribunal não discutiu nem se pronunciou, por
ocasião do seu julgamento, acerca da natureza ou tipicidade
penal das condutas imputadas na denúncia aqui discutida, não
restando configurada a antecipação de juízo.
Acresça-se que as causas de impedimento previstas no art.
252 do Código de Processo Penal são enumeradas
taxativamente, estabelecidas em numerus clausus, não havendo
por isso possibilidade de ampliação do elenco expressamente
definido nesse dispositivo da lei penal adjetiva.
Na hipótese, descabida a alegação de incidência do art.
252, III, do CPP, pois, ainda que este Órgão Especial se tivesse
pronunciado de forma conclusiva, no julgamento do processo
administrativo anteriormente realizado, sobre as questões
versadas no presente inquérito, não o teria feito nem no mesmo
processo nem como juízo de outra instância.
Nesse sentido, a propósito, o entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal...
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[…]
Da mesma forma, também, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça, que, ao analisar hipóteses idênticas à
aventada pela denunciada – nas quais se intentava o
reconhecimento do impedimento de magistrados integrantes de
tribunal para julgar ação penal, por terem conhecido
anteriormente dos fatos no âmbito administrativo, no mesmo
grau de jurisdição -, afastou inclusive a possibilidade de se
estender o conceito de instância diversa, contido no inc. III do
art. 252 do CPP, à esfera administrativa...
[…]
No caso em tela, portanto, não restou configurada a
hipótese legal de impedimento suscitada em preliminar, pelo
que despropositada a pretensão de remessa dos autos ao
Supremo Tribunal Federal.
[...]”

24.

Diante do exposto, acompanho o relator e denego a ordem.

25.

É como voto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – A
situação de impedimento, contemplada não só no Código de Processo
Penal como também no Código de Processo Civil, ocorre sem o
afastamento da independência das esferas administrativa, cível e penal.
Daí cogitar-se da impossibilidade de o magistrado atuar em processo no
qual já haja oficiado como Estado-Juiz.
Como ressaltado pelo ministro Luís Roberto Barroso e também pelo
relator ministro Luiz Fux, há precedentes do Tribunal no sentido de
entender-se que o artigo 252 do Código de Processo Penal, ao revelar os
casos de impedimento, encerra preceito não apenas exemplificativo, mas
exaustivo.
Por isso, peço vênia à ministra Rosa Weber para acompanhar o
relator.
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EXPLICAÇÃO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, só
me permita uma pequena observação, e com o respeito que costumo ter
por todos os que pensam de forma contrária, mas só em função dessa
impossibilidade de consagração de uma tese que não encontraria eco na
realidade prática. No Rio Grande do Sul, em todos os seus tribunais não
haveria esse impedimento, pelo número de Desembargadores, no caso,
do Tribunal do Trabalho, do Tribunal de Justiça e, pelo que sei, do próprio
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e sempre pela possibilidade de os
tribunais de segundo grau convocarem Juízes para compor o quorum.
Nesses tribunais a que me referi, existe órgão especial. No caso do Rio
Grande do Sul, dezesseis, dos hoje quarenta e oito Desembargadores, no
caso do Tribunal do Trabalho. Então, não haveria essa impossibilidade
fática. Eu digo porque aí, de fato, seria um absurdo que eu votasse aqui,
com todo respeito, a decisão lá do Ministro Joaquim Barbosa e a que eu
me alinhei na decisão da Segunda Turma, mas não haveria essa, mas eu
reconheço a jurisprudência.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) –
Apenas há um complicador porque, nas duas esferas, a conclusão foi no
sentido da glosa do procedimento do paciente. Mas admitamos, por
exemplo, a absolvição na esfera administrativa. Os componentes do
Tribunal estariam impossibilitados – eles, que participaram dessa
deliberação – de julgar no campo jurisdicional?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, o
mais importante é que o Tribunal tenha uma posição firme porque
estamos tratando de pressuposto processual, no caso, competência,
importa é que haja essa segurança.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – E há o
precedente, em sentido diametralmente oposto, do ministro Joaquim
Barbosa. E ainda dizem que o Ministro é muito rigoroso no campo penal!
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
HABEAS CORPUS 120.017
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : MARIA CRISTINA DE LUCA BARONGENO
IMPTE.(S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão:
Preliminarmente,
a
Turma
rejeitou
a
proposta
formulada pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, Presidente, no
sentido do deslocamento do processo para o Plenário. Na sequência
e, por maioria de votos, a Turma admitiu a impetração, nos termos
do voto do relator, vencido o Senhor Ministro Roberto Barroso, que
não conhecia da ordem. No mérito e, após os votos dos Senhores
Ministros Dias Toffoli, relator, e Luiz Fux, que indeferiam a
ordem de habeas corpus; e do voto da Senhora Ministra Rosa Weber,
que a deferia, pediu vista do processo o Senhor Ministro Roberto
Barroso. Foi determinada a reautuação do feito com a inserção do
nome completo da paciente. Falou o Dr. Alberto Zacharias Toron,
pela paciente. Primeira Turma, 9.4.2014.
Decisão: Por maioria de votos, a Turma indeferiu a ordem de
habeas corpus, nos termos do voto do relator, vencida a Senhora
Ministra Rosa Weber. Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio.
Primeira Turma, 27.5.2014.
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e
Roberto Barroso.
Subprocurador-Geral
Almeida.

da

República,

Dr.

Edson

Oliveira

de

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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