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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

A  Procuradora-Geral  da  República, no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais,  vem apresentar

contrarrazões ao agravo regimental 

interposto por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA contra decisão1 do Relator, Ministro Ed-

son Fachin, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, tendo em vista o 

entendimento do STF no sentido que “a discussão acerca de eventual violação do princí-

pio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta 

ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” 

1 Fls. 2017/2021.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília / DF
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(ARE nº 745.693/ESAgR- ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 

15/9/14).

Outrossim, o eminente Relator destacou não ser possível dissentir da conclusão

exarada pelo Tribunal Regional quanto à não demonstração da quebra de imparcialidade do

Juiz singular sem empreender reexame do conjunto fático-probatório, providência que es-

barraria na Súmula 279/STF.

O agravante sustenta: primeiro, a ocorrência de violação direta à Carta Consti-

tucional, destacando a inexigência de afronta direta à Constituição Federal como requisito

da admissibilidade de Recurso Extraordinário; segundo, que a discussão objeto do agravo

envolve violação direta ao texto constitucional, indo além da discussão acerca do juiz natu-

ral; terceiro, a desnecessidade de revolvimento ao conjunto fático-probatório, senão revalo-

ração dos argumentos esposados no acórdão questionado.

Requereu, ao final,  o conhecimento e provimento do agravo regimental  para

que seja conhecido e provido o Agravo em Recurso Extraordinário, determinando o proces-

samento do Recurso Extraordinário a ele vinculado.

A fim de melhor compreender a questão colocada nestes autos, vale a descrição

um pouco mais detalhada do relatório das fases e decisões relacionadas.

Inicialmente o agravante ingressou, perante o juízo criminal da 13ª Vara Fede-

ral da Seção Judiciária do Paraná, Subseção de Curitiba, com exceções de suspeição nos

autos sob a presidência do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, visando a declaração de

suspeição do magistrado, alegando notória e manifesta perda da imparcialidade.

Em longo arrazoado, enumera atos que demonstrariam a suspeição. Dentre ou-

tros argumentos: decretação ilegal de condução coercitiva, sem prévia intimação para de-

por, com exposição midiática da diligência; decisões judiciais com antecipação de juízo

condenatório; arbitrária quebra de sigilo telefônico, como meio de promover uma “verda-

deira  devassa”  na  vida  do  agravante,  incluindo  quebra  de  sigilo  na  comunicação  cli-

ente-advogado; violação do sigilo dos autos com divulgação ilegal de áudios envolvendo

autoridade sujeita à prerrogativa de foro no STF; prestação de informações ao STF com

pré-julgamentos; representação na Procuradoria-Geral da República; participação em lan-

çamento de livros “sugestivos” sobre a operação lava-jato; participação em eventos políti-

cos ou com público antagônico ao agravante; manifestação jornalística antecipando a con-
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denação do agravante; clara sensação de culpa transmitida à sociedade; pesquisas de opini-

ão pública, à cargo eletivo, com a nominação do juiz excepto; publicação acadêmica sobre

a operação italiana mani pulitti; vazamentos seletivos de áudios; utilização da opinião pú-

blica em desfavor do agravante; homenagens recebidas de veículos de comunicação de li-

nha editorial contrária ao agravante; dedicação exclusiva a um único caso, “com desfecho

certo”.

O juízo excepto, em despacho de folhas 538 e seguintes, rebate, por itens, as ra-

zões apresentadas, não  se  reconhecendo suspeito e julgando improcedente a exceção de

suspeição.

Em petição de folhas 616 e seguintes o agravante pede informações ao Desem-

bargador relator sobre eventual proximidade com o juiz excepto. Pedido de informações

não conhecido (fl. 623).

Em face desta última decisão que não conheceu o pedido de informações, o

agravante ingressou com agravo regimental no TRF-4 (fl. 630), tendo sido negado-lhe pro-

vimento em decisão unânime da 8ª Turma daquele tribunal (fl. 683/688), após prévio pare-

cer do MPF no mesmo sentido (fl. 644).

O agravante ingressou com recurso extraordinário (fl. 696) e recurso especial

(fl. 719) em face desta última decisão do TRF-4, os quais foram autuados em separado,

conforme despacho de folha 748, a fim de não obstaculizar o julgamento da exceção de

suspeição originalmente apresentada.

Retornando à marcha processual da primeira exceção de suspeição, em face do

juízo de primeiro grau, a 8ª Turma do TRF-4, em decisão unânime, negou provimento à ex-

ceção, conforme ementa de folha 798.

Desta decisão o agravante embargou de declaração, fls. 830 e seguintes, tendo-

lhe sido desprovido (fl. 881), após parecer em mesmo sentido da Procuradoria Regional da

República (fls. 858 e seguintes).

Desta decisão o agravante ingressou com recurso extraordinário (fls. 904 e se-

guintes) e recurso especial (fls. 1289 e seguintes).

Parecer da Procuradoria Regional da República (fls. 1552 e 1558) pelo não co-

nhecimento de ambos os recursos, com destaque nas razões pelo não conhecimento do re-

curso extraordinário, vale dizer, em virtude da matéria arguida envolver ofensa meramente
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reflexa ao texto constitucional, bem como o obstáculo jurídico da súmula 279 do STF, por

necessitar de reexame de prova.

A Presidência do TRF-4, na mesma linha argumentativa do MPF, não admitiu

ambos os recursos (fls. 1586 e 1592).

A parte agravou tanto a decisão que não admitiu o recurso especial, fl. 1601,

quanto a que não admitiu o recurso extraordinário, fl. 1706 e seguintes.

No agravo em recurso extraordinário alega, em síntese (fls. 1706 e seguintes):

que o TRF-4 atribuiu eficácia contida aos dispositivos constitucionais que tratam da garan-

tia do juiz natural, que seria de eficácia plena; haveria, portanto, afetação direta, e não indi-

reta ou reflexa, da Constituição Federal; que o rol do art. 254 do Código de Processo Penal

seria exemplificativo e não taxativo; que não se trata de reexame de prova, senão revalora-

ção de prova, matéria de direito e não de fato.

O Presidente do TRF-4 manteve as decisões agravadas,  pelos  seus próprios

fundamentos, remetendo aos Tribunais Superiores competentes, fl. 1919.

O relator no STJ, Ministro Felix Fisher, discordando do parecer do MPF naque-

la instância, não conheceu do recurso especial, fls. 1960/1965. Da decisão monocrática a

parte ingressou com “agravo interno” (fl. 1970), do qual foi negado provimento pela 5ª

Turma do STJ, fl. 2003, decisão transitada em julgado, conforme certidão de fl. 2014.

Remetidos os autos ao STF, o relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimen-

to ao agravo, fl. 2017 e seguintes, também em virtude da violação do juiz natural reves-

tir-se de índole infraconstitucional e, se afronta houvesse, seria indireta, bem como por não

ser possível dissentir do acórdão regional sem empreender reexame fático probatório.

Desta decisão, pelas razões apresentadas no início deste item, a parte ingressou

com agravo em recurso extraordinário (fls. 2022 e seguintes), pedindo a reconsideração da

decisão agravada para que seja conhecido e provido o agravo em recurso extraordinário in-

terposto.

Vieram, os autos, à Procuradoria-Geral da República.

É o relatório.
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II

1 – Da violação à Carta Constitucional.

De início, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA sustenta a inexigência de afronta

direta à Constituição como requisito de admissibilidade de recurso extraordinário para, em

seguida, defender a ocorrência de violação direta ao texto constitucional, afirmando que a

imparcialidade do juiz seria direito fundamental que visa assegurar que todo cidadão seja

submetido a um processo justo. Acrescenta que, apesar de não estar expressamente previsto

na Constituição, seria garantia decorrente não só do princípio do juiz natural (art. 5º-XXX-

VII e LIII), mas do respeito ao devido processo legal (art. 5º-LIV da CF) e ao contraditório

e a ampla defesa (art. 5º-LV da CF).

Entretanto, tais alegações não procedem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  é antiga e firme no sentido de

que a interposição de recurso extraordinário somente é admitida quando ocorrer ofensa di-

reta e    clara   ao texto constitucional, sendo inadmissível a sua interposição “para discutir

matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da

ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa ale-

gação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação

de ofensa reflexa ao texto constitucional” (ARE 808070 AgR, Relator(a): Min. RICARDO

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe- 125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014).

Também neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXTRAORDI-
NÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.  LEI MUNICI-
PAL.  CRIAÇÃO  DE  CARGOS  EM  COMISSÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OFENSA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERI-
FICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ANÁ-
LISE DAS ATRIBUIÇÕES E DO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDA-
DE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA NÃO  VIABILIZA O  RECURSO  EXTRAORDINÁ-
RIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO
VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.  AGRAVO MANE-
JADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais
invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação in-
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fraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à com-
petência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do
art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas
a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente
no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da Repú-
blica. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art.
85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com
aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calcu-
lada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(RE 998083 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, jul-
gado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-
02-2018 PUBLIC 15-02-2018)

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO  COM  AGRAVO.  MATÉRIA  CRIMINAL.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DO  JUIZ NATURAL E  AO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  RE-
FLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise
implica  rever  a  interpretação  de  normas  infraconstitucionais  que
fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocor-
rente, seria apenas indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Fe-
deral já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é de-
batida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão ge-
ral,  o  que  torna  inadmissível  o  recurso  extraordinário. (ARE
748.371-RG, Relator Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 3. Agravo regi-
mental a que se nega provimento.
(ARE 1027785 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Tur-
ma,  julgado em 18/12/2017,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DI-
VULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Importante destacar que a decisão citada pelo agravante, datada de 2004, para

além de se tratar de única decisão, não reflete o entendimento contemporâneo consolidado

desta Suprema Corte.

No caso em questão, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ingressou com exceção

de suspeição em face do  Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, com fundamento nos artigos

95-I, e 245-I do Código de Processo Penal2. Verifica-se, portanto, que apesar de o agravante

sustentar a ocorrência de violações às garantias do princípio do juiz natural, do respeito ao

devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa, estas alegações têm suporte in-

fraconstitucional,  nos  mencionados  dispositivos do CPP, tornando inadmissível o  recurso

extraordinário e inexistindo ofensa direta à Constituição.
2Fls. 4/87.
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Embora o agravante sustente não haver exigência de afronta direta à Constitui-

ção para o conhecimento do recurso extraordinário, tal conclusão parte de uma interpreta-

ção meramente gramatical do texto constitucional, em dissonância com hermenêutica que

tem sido dada ao dispositivo.

De fato, uma interpretação teleológica, histórica, sistemática e pragmática não

permite outra conclusão acerca da atual jurisprudência da corte suprema, no sentido que a

afronta, para permitir o conhecimento do recurso extraordinário, deve ser direta, e não me-

ramente reflexa ou indireta.

O próprio agravante reconhece que a Constituição classifica-se como principio-

lógica, assim, partindo da premissa por ele apresentada, toda e qualquer questão jurídica,

ou quando menos a imensa maioria dos pontos controvertidos processuais, poderia ser sub-

metido à Corte Constitucional, tornando inviável as atividades do STF.

É neste sentido, a decisão referida pelo agravante, de repercussão geral no re-

curso extraordinário com agravo 748.371 (Mato Grosso), onde ficou assentado que “tema

relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da

coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa depende de prévia análise da

adequada aplicação das normas infraconstitucionais”.

Do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes, extrai-se:

(..) se a lei deve ser aferida em face de toda a Constitui-
ção, as decisões hão de ter a sua legitimidade verificada em face da
Constituição e de toda a ordem jurídica. Se se admitisse que toda
decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucio-
nal, ter-se-ia de acolher, igualmente, todo e qualquer recurso consti-
tucional interposto contra decisão judicial ilegal.

(…)

Portanto,  é  preciso  que  o  Supremo  Tribunal  Federal
transponha a dificuldade de julgamentos monocráticos individuali-
zados de processos repetitivos, cuja consequência é sempre a não
admissibilidade,  para racionalizar  o julgamento dessas demandas
natimortas.

Verifico, ainda, que o mesmo raciocínio acima apresen-
tado se aplica às questões em que se invocam violações aos princí-
pios do contraditório, e do devido processo legal, bem com aos li-
mites da coisa julgada.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de
que a suposta afronta a tais postulados, se dependente de prévia vi-
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olação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente
reflexa ao texto constitucional.

A alegada abertura do rol previsto no artigo 254 do Código de Processo Penal,

que, na visão do agravante tornaria de eficácia contida, dispositivo constitucional de eficá-

cia plena, não tem a capacidade jurídica sustentada de tornar direta a lesão ao texto e ordem

constitucional, pelo contrário, corrobora com o caráter infraconstitucional do tema em de-

bate.

Sem razão neste ponto, portanto, o agravante.

2 – Do reexame do conjunto fático-probatório.

O agravante argumenta que não pretende devolver a essa Suprema Corte o ree-

xame de matéria fático-probatória, mas a reavaliação de um conjunto de elementos indica-

dos expressamente na decisão impugnada, pretendendo que se modifique a conclusão toma-

da pelo Eg. TRF-4. 

Novamente, os argumentos utilizados não procedem.

A Súmula 279 desse Supremo Tribunal Federal dispõe que “para simples reexa-

me de prova não cabe recurso extraordinário”.

O recurso extraordinário não se presta para revisão de matéria de fato, não ca-

bendo ao Tribunal Superior o reexame de provas. Verifica-se que o exame de prova é ques-

tão de fato, contudo, conforme apontado pela doutrina e já decidido por essa própria Supre-

ma Corte, ele não se confunde com a valorização da prova, que exsurge como questão de

direito. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. AR-
TIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTI-
TUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART.
102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.
INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA:  PARADOXO.  ORGANICIDADE
DO DIREITO.  DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DANDO PROVI-
MENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA RECONHECER A MATE-
RIALIDADE DELITIVA. ALEGADO REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA
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DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. O Supre-
mo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o exame de prova
é questão de fato que não se confunde com o critério de valorização
da prova, esta última questão de direito (RE 99.590, Primeira Tur-
ma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 16/11/1984). 2. Inexiste
excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a au-
sência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso
de poder. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
7 (sete) dias-multa, pela prática do crime de violação de direito autoral,
tipificado no artigo 184, § 2º, do Código Penal, substituída a pena priva-
tiva de liberdade por uma restritiva de direitos na modalidade de presta-
ção de serviços à comunidade e uma de multa. 4. A competência originá-
ria do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus
está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da
Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado
em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo re-
gimental desprovido.
(HC 128849 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-
2017 PUBLIC 13-06-2017)

Acerca do que vem a ser a valorização da prova cita-se os seguintes julgados:

“(...) O exame da prova distingue-se do critério de valorização da prova.
O primeiro [o exame da prova] versa sobre mera questão de fato; o se-
gundo [valorização], ao contrário, sobre questão de direito. O juiz desce
ao exame da prova, quanto tem de considerar os fatos, fundado nos quais
declara a vontade da lei, que se concretizou no momento em que ocorreu
a incerteza, a ameaça ou a violação do direito. Quando o juiz sobe à veri -
ficação da existência ou não da norma abstrata da lei, a questão é de di-
reito”. 
(STF, RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ
de 16/11/1984)

“(...) A valorização da prova diz respeito ao valor jurídico desta, para
admiti-la ou não em face da lei  que a disciplina,  razão por que é
questão estritamente de direito. Já o reexame da prova é diverso: im-
plica a reapreciação dos elementos probatórios para concluir-se se
eles foram, ou não, bem interpretados – é, portanto, questão que se
circunscreve ao terreno dos fatos.” (RE 122.011, Primeira Turma, Rel.
Min. Moreira Alves, DJ de 17/08/1990). 

Desta forma, verifica-se que, no caso em questão, o agravante pretende o reexa-

me dos elementos probatórios, e não a sua valorização, o que é vedado em sede de recurso

extraordinário.

O agravante, ao utilizar-se do termo “reavaliação”, busca realizar um jogo de

palavras de modo a requerer, na verdade, o reexame de matéria de prova. Uma simples lei-
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tura do acórdão recorrido bem demonstra a impossibilidade de avaliar suas conclusões,

sem uma imersão pelo conjunto probatório dos autos.

A decisão do relator é correta, portanto, no sentido que “não é possível dissentir

dessa conclusão [do acórdão guerreado] sem empreender reexame do conjunto fático-pro-

batório, providência que, nesta sede, esbarra na súmula 279/STF”.

Também neste ponto, o agravo não merece acolhimento.

III

Ante o exposto, manifesta-se a Procuradora-Geral da República pelo não provi-

mento do agravo regimental.

Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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